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VAŠE RYZE ČESKÉ
REALITNÍ CENTRUM
OD ROKU 1994

@patreal.cz
VOLEJTE ZDARMA 800 400 237

VYBÍRÁME z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ

PŘED PRODEJEM
VAŠÍ NEMOVITOSTI
ZÍSKEJTE
OKAMŽITOU
FINANČNÍ
ZÁLOHU
Jaroslava WISZOVÁ

jednatelka společnosti, členka rady ARK ČR
---------------------------------

KOMERCE

PENB

až do výše 1 000 000 Kč
ve formě bezúročné půjčky

(+420) 774 859 998
d.holasova@patreal.cz

D

Jaroslav ŠLEZINGR

certiﬁkovaný realitní makléř
---------------------------

(+420) 608 764 166
j.slezingr@patreal.cz

Petr SKOTÁK

certiﬁkovaný realitní makléř
---------------------------

(+420) 775 764 765
p.skotak@patreal.cz

Jiří ŠMÍDEK

certiﬁkovaný realitní makléř
---------------------------

(+420) 608 859 992
j.smidek@patreal.cz

Janette KLÍČNÍKOVÁ

certiﬁkovaná realitní makléřka
---------------------------

(+420) 608 645 164
j.klicnikova@patreal.cz

G

09318

BRNO-HUSOVICE

BYT – PRONÁJEM

PENB

2 700 000 Kč

G

09383

Pronájem bytu 3+kk, ul. Nováčkova v BrněHusovicích, 4.p., CP 63 m2, luxusně zařízený
mezonetový byt s designovými prvky. Výtah.

608 764 166

Spokojené,
láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí
a úspěchů
v roce 2021.

KOMERCE

15 000 Kč/měs.

BRNO-TUŘANY

09392

G

608 645 164
KOMERCE

PENB

1 590 000 Kč

B

PENB

C

09320

7 800 000 Kč

608 645 164

BRNO-ŽABOVŘESKY

BYT

09163

PENB

2x RD, 6+kk, hrubá stavba, užitná plocha 165 m2, atraktivní
lokalita Soběšice (u lesa), CP pozemku 428 m2, garáž.

8 199 000 Kč

775 764 765

Prostorný RD v obci Borovník, okr. Brno-venkov,
k rekonstrukci, hospodářské budovy, vjezd na
pozemek, CP 1734 m2, vl. studna, 40 km od Brna.

GARÁŽ

BRNO-ZÁBRDOVICE

09375

OV 2+1, ul. Luční, nadstandardně prostorný,
6.NP/13, CP 71 m2, šatna, hala, lodžie, sklep,
výtah.

608 764 166

4 800 000 Kč

09394

Prodej garáže v Brně-Zábrdovicích v blíz. Voj. nemocnice.
Vnitřní pl. garáže je 12,6 m² (d: 4,9, š: 2,6, v: 2,3 m), vjezd
garáže š: 2,2 x průjezd. v: 2 m. Šířka průjezdu 2,5 m.

608 859 992

350 000 Kč

BRNO-STARÉ BRNO

G

09266

Pronájem nebytov. prostor, ul. Křídlovická, CP 68 m2, bezbar.
kompl. zrekonstr., vhodné jako kanceláře, školicí či přednáš.
míst., ordinace nebo kosmetický salon se soc. záz.

775 764 765
KOMERCE

24 000 Kč/měs.

BRNO-STARÉ BRNO

KLIENTI Z NAŠÍ DATABÁZE S PŘIPRAVENÝM
FINANCOVÁNÍM HLEDAJÍ KE KOUPI:
byty všech velikostí v Brně a okolí
garáže v Brně
rodinné domy v Brně a okolí do 50 km,
i před rekonstrukcí
stavební pozemky a zahrady v Brně a okolí

PENB

G

09407

Pronájem obchod. prostoru v Brně - Tuřanech. Prodejna
leží na ulici Revoluční přímo u zastávky MHD. Jedná se
o přízemní část budovy s výlohami do ulice. CP 195 m2.

608 764 166

PRODáME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAšI NEMOVITOST

PENB

B

BOROVNÍK

DŮM

RD 5+2 v Břeclavi - Poštorné na klidné slepé
ulici. Řadový, podsklepený, vl. studna, dvůr.

775 764 765

PENB

BRNO-SOBĚŠICE

DŮM

Novostavba nadstandardního bungalovu k ﬁnálnímu
dokončení, 5+1 s prostorným vstupem, halou, šatnou,
technickou místností a garáží, oplocený pozemek CP 1186 m2.

INFO V RK

BŘECLAV

DŮM

HOSTĚRADICE

DŮM

09279

608 764 166

PENB

Dita HOLASOVÁ

BRNO-KRÁLOVO POLE

Nájemní dům na rušné obchodní třídě v Králově Poli, po GO,
6 NP, UP 1000 m2, lux. restaurace, 10 park. míst, vjezd.

(+420) 608 764 164
j.wiszova@patreal.cz

certiﬁkovaná realitní makléřka
---------------------------

sídlo:
Riegrova 1, 612 00 Brno
tel: 541 245 579
mobil: 774 859 998

25 000 Kč/měs.

PENB

G

RD a chalupy na jižní Moravě a Vysočině
09355

Prodeji kompl. zaved. a vybav. relaxačního studia,
CP 75 m2, výlohy do ulice, šatna, ﬁnská sauna, solná
pára, vířivka, 3x soc. záz., celý prostor zabez. alarmem.

608 764 166

5 900 000 Kč

608 764 164

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRáVNÍ JISTOTU

Nemovitosti nás zkrátka baví
B
E

GG

G

G

Prodej rodinného domu s bazénem, Troubsko

Byt na prodej , 79 m2, Brno - Ponava

Rodinný dům s dispozicí 9+2 je mimořádnou příležitostí pro zájemce, kteří hledají kvalitní a pohodlné bydlení s
velkou mírou soukromí. Dům je ve výborném stavu. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla v roce 2018. K domu náleží
zahrada se závlahou a dále podsklepená garáž pro 3 auta a venkovní vyhřívaný bazén s protiproudem. Výborná
dopravní dostupnost a blízkost zeleně (Přírodní park Bobrava). Pozemek celkem: 1.518 m².

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej krásného bytu o velikosti 2,5+1 na ulici Tábor v jedné z nejžádanějších městských částí k.ú. Ponava. Prostorný byt prošel v roce 2012 zdařilou rekonstrukcí a je ve velmi
dobrém stavu (nová elektřina, podlahy, kuchyňská linka). Součástí bytu je vstupní hala, kuchyně, spíž, obývací
pokoj volně přecházející do zimní zahrady (aktuálně využívána jako pracovna), ložnice, koupelna, WC a sklep..

G

G

D

Byt 3+1 s lodžií na prodej,75 m², Brno - Lesná

Byt 3+1 s lodžií na prodej, 75m² Brno - Vinohrady

Byt 4+kk s terasou na prodej, 131 m², Brno - Bystrc

Dovolujeme si Vám nabídnout světlý byt o velikosti
3+1 s krásným panoramatickým výhledem na celé
Brno. Byt je v původním stavu určeném k modernizaci.

Prodej prostorného bytu s lodžií o velikosti 3+1 v
Brně – Vinohrady. Byt je původním stavu určeném k
modernizaci.

Dovolujeme si Vám nabídnout nadstandardně řešený apartmánový byt o velikosti 4+kk obklopený zelení,
nacházející se v těsné blízkosti Brněnské přehrady. K bytu přináleží možnost parkování na venkovním
parkovacím stání s vjezdem na pozemek přes závoru. V těsné blízkosti se nachází wellness hotel Rakovec.

4 950 000 Kč

N/RSB/18745/20

15 000 000 Kč

N/RSB/18483/20

6 200 000 Kč

N/RSB/1878320

N/RSB/18763/20

Nemovitosti nás zkrátka baví

3 990 000 Kč

9 900 000 Kč

N/RSB/18762/20

G

Prodej rodinného domu, Kovalovice

Ve výhradním zastoupení majitelů nabízíme k prodeji velmi pěkný rodinný dům s garáží pro dvě auta a
větší zahradou. Prostorný a nadstandardně řešený dům, který je vhodný také pro vícegenerační bydlení, je ve
velmi dobrém stavu s možností okamžitého užívání. Komfort bydlení zvyšuje vnitřní vířivka a venkovní bazén s
technologií na uzavřeném dvoru. Pozemek celkem: 2.022 m² Zastavěná plocha: 534 m².

10 450 000 Kč

N/RSB/18345/20

G

Prodej rodinného domu Brno - Obřany

Prodej nemovitosti, Nesovice - Letošov

Prodej rodinného domu, Brno - Židenice

Garáž na prodej, 19m², Brno - Horní Heršpice

Prostorný rodinný dům je určen k celkové
rekonstrukci, po které nabídne klidné rodinné bydlení
nebo bydlení v kombinaci s podnikáním.

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej
nadstandardní nemovitosti s větším pozemkem ve
velmi pěkné lokalitě se skvělou dopravní dostupností.

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji
podsklepený rodinný dům s garáží a menší zahradou.
Rodinný dům se nachází v klidné jednosměrné ulici.

Prostorná garáž se zavedenou el. energií je ve
výborném stavu. Garáž se nachází v Brně v
katastrálním území Horní Heršpice.

N/RSB/18771/20

5 490 000 Kč

N/RSB/18663/20

4 900 000 Kč

6 390 000 Kč

N/RSB/18645/20

650 000 Kč

N/RSB/18785/20

G

C

Byt 2+1 s lodžií na prodej, 58 m², Brno - Černá Pole

Dovolujeme si vám nabídnout byt o velikosti 2+1 s krásným panoramatickým výhledem na Brno. Byt se nachází
na ulici Merhautova v jedné z nejžádanějších městských částí k.ú. Černá Pole. Světlý byt je ve velmi dobrém stavu.
Součástí bytu je vstupní chodba, obývací pokoj s nikou a vstupem na zasklenou lodžii, ložnice, kuchyně, koupelna
s WC a sklep. Pokoje jsou neprůchozí.
N/RSB/18791/20

4 750 000 Kč

G

Prodej stavebního pozemku pro bydlení, Brno - Ořešín

Byt 3+1 se zasklenou lodžií, 84 m², Brno - Bystrc

Prodej prostorného bytu se zasklenou lodžií a šatnou o velikosti 3+1 v Brně v k.ú. Bystrc. Krásný byt s hezkým
výhledem do okolí je ve velmi dobrém stavu (kvalitní kuchyňská linka, dřevěné podlahy, rekonstruované bytové
jádro, nová elektřina, předokenní žaluzie). Součástí bytu je vstupní chodba s velkorysým úložným prostorem, dvě
ložnice, obývací pokoj, koupelna s toaletou, kuchyně, šatna, lodžie a sklep.

5 500 000 Kč

N/RSB/18794/20

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji jedinečný pozemek určený ke stavbě rodinného domu.
Větší pozemek s jižní orientací se nachází na okraji obce a poskytuje nádherný výhled. Pozemek je svým charakterem vhodný ke stavbě luxusní rodinné nemovitosti. Městská část Brno - Ořešín je charakteristická svojí polohou
uprostřed lesů a současně výbornou opravní dostupností do centra města. Pozemek celkem: 1.789 m².
N/RSB/18753/20

22 000 000 Kč

Prodej stavebního pozemku, Moravany u Brna

Prodej stavebního pozemku, Přešovice

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k
prodeji pozemek, který je díky své šířce 18m² vhodný ke
stavbě samostatně stojícího rodinného domu.

Ideálně orientovaný pozemek se nachází na okraji
menší obce v klidné lokalitě na hranici Přírodního
parku Rokytná.

9 500 000 Kč

N/RSB/18667/20

G

Prodej nadstandardní rodinné vily, Medlov

Prodej rodinného domu s pěkným pozemkem, Kuřim

Podsklepený rodinný dům s garáží je vybudován v nejvyšším standardu - luxusní nábytek na míru, vnitřní krb,
prostorná kuchyňská linka vč. spotřebičů, infrasauna, vinárna s posezením, venkovní bazén, 2 x tepelné čerpadlo
a vlastní dieselový generátor. Splňuje ty nejvyšší nároky na klidné rodinné bydlení. Pozemek celkem: 2.392 m².

Prostorný a podsklepený rodinný dům je ve výborném technickém stavu s možností okamžitého užívání. K domu
náleží velmi pěkná zahrada, která vznikla spojením dvou parcel a poskytuje dokonalé soukromí s relaxační zónou
jejíž součástí je vyhřívaný bazén a kryté posezení s kompletním zázemím. Pozemek celkem: 1.007 m².

N/RSB/18735/20

Volejte zdarma 800 800 099

20 000 000 Kč

Milí klienti,
děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další
spolupráci v roce 2021.

13 950 000 Kč

N/RSB/18404/20

Jsme členy
významných asociací

Volejte zdarma 800 800 099

Jsme členy
významných asociací

N/RSB/18333/20

1 490 000 Kč
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REALmix s.r.o.
sídlo: Bayerova 23, 602 00 Brno
tel.: +420 775 077 502
realmix@realmix.cz | www.realmix.cz

BYT 4+KK

BRNO - STŘED / ulice Grohova

BYT 4+1

BRNO - BOHUNICE / ul. Ukrajinská

DŮM 5+1

PENB

KULÍŘOV / okres Blansko

CHALUPA

G

PENB

Prodej RD s dispozicí 5+1. Zastavěná plocha 400 m .
Voda ze studny (vrt), plynový kotel, elektřina, kachlová
kamna s pecí. CP pozemků 2992 m2.
2

PENB

G

PENB

Prodej novostavby krásného půdního bytu s dispozicí 4+kk + terasa a prostorný sklep ve středu Brna. Jedná se
o nadstandardně řešený půdní byt s hezkou terasou a množstvím vestavěných úložných prostor. Podlahová plocha bytu
97,45 m2 + obytné galerie v pokojích 15,6 m2, terasa 8,37 m2 a prostorný zděný sklep 9,45 m2, tj. celkem 131 m2.

775 077 502
DŮM 6+1

8 950 000 Kč

BRNO - ČERNÁ POLE / ulice Trávníky

775 077 502

G

Prodej bytu 4+1 s lodžií. CP bytu je 101 m2. Byt situován ve
4.NP/8 s výtahem. Všechny pokoje mají sam. vstupy. Jádro bytu
zděné, koupelna s vanou, WC sam. Dům po kompl. revitalizaci.

775 077 502
DŮM

KANCELÁŘE

4 250 000 Kč

JIMRAMOV / okr. Žďár nad Sázavou

Prodej velké chalupy, samost. stojící dům se sedlovou střechou
v lokalitě Českomoravské vrchoviny. Zahrada 505 m2, celková
plocha pozemku 662 m2, užitná plocha domu cca 157 m2.

775 077 502

2 500 000 Kč

BRNO - LÍŠEŇ / ulice Houbalova

GARÁŽ

775 077 502
DŮM 5+KK

12 600 000 Kč

KANICE / Brno - venkov

9 900 000 Kč

BRNĚNSKÉ IVANOVICE / ul. Petlákova

G

Prodej řad. RD 5+kk s garáží. Mož. realizace vícegen. bydlení!
Cihl. RD s mož. půdní vestavby. Za domem stodola,
v zahradě bazén. CP poz. 584 m2. ZP 324 m2, zahrada 260 m2.

775 077 502
DŮM

7 500 000 Kč

PŘIBICE / Brno - venkov

Prodej pěkně osázeného pozemku v zahrádkářské osadě,
CP poz. je 665 m2. Celý den je pozemek krásně osluněný.
Rozměry (cca) pozemku jsou - šířka 10 m a délka 66 m.

775 077 502
POZEMEK

PENB

C

PENB

Prodej novostavby RD s dispozicí 5+kk, terasou za domem, zahradou a 2x parkovacím stáním. CP pozemku 500 m2.
ZP domu 100 m2, UP domu cca 159 m2. Před každým domem 2x parkování. Velmi pěkné místo v obci, nově vzniklá
klidná a slepá ulice, kousek od lesa, za zahradou domu již jen pole a les.

775 077 502

8 450 000 Kč

590 Kč/m2

BRNO - LESNÁ / ulice Okružní

C

POZEMEK

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, část. podsklepený, má garáž, menší zahradu
a atypickou zimní zahradu představenou do vnitrobloku. CP parcely 192 m2, ZP domu 71 m2, UP domu cca 260 m2.

775 077 502

OŘECHOV / ulice Svadilov

775 077 502

PENB

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

6 490 000 Kč

PENB

G

VYSOKÉ POPOVICE

G

Prodej novostavby prostor určených k podnikání - kanceláře, CP 101 m2 se zázemím (kuchyňka s konferenčním /
prezentačním prostorem, zázemí vstupu, kancelář s oknem, kancelář/sklad bez okna, koupelna, samostatné WC,
úklidová komora) + 4x kryté parkovací stání přímo u vstupu do předmětných nebytových prostor.

PENB

POZEMEK

1 300 000 Kč

STRACHOTÍN / okres Břeclav

G

Prodej prostor. RD 3+1 a 1+kk s průjezdem, dílnou, dvorkem
a dal. přístavky, pěkné umístění v klidné části obce. CP poz.
je 849 m2, ZP domu a nádvoří 449 m2, zahrada 400 m2.

775 077 502

3 500 000 Kč

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

775 077 502

990 Kč/m2

Prodej řad. garáže s číslem evid. a na vlast. poz., CP 18 m2.
Rozměry - cca: šířka 3,3 m, hloubka 5,5 m. Garáž je suchá,
plech. vrata, není zde zaved. elektř. Příjezd po obecní cestě.

775 077 502

650 000 Kč
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REALITY V BYSTRCI s.r.o.
kancelář: říčanská 13, Brno - Bystrc
tel.: +420 604 254 913 | e-mail: sevcikova@bystrc.com
facebook.com/rksevcikova | www.realityvbystrci.com
BYT 3+1

PENB

BRNO-LESNÁ

BYT 1+1

C

PENB

Prodej bytu v OV 3+1, ul. Ježkova. CP 74 m + lodžie. 1.p./8 p.
Dům i byt po rekonstrukci. Pl. okna, nová KL, podlahy,
koupelna, WC. Kompletní občanská vybavenost v místě.
2

604 254 913
RD 5+KK

info v RK

BLATNIČKA / okr. Hodonín

BRNO-BYSTRC

11

RK AgIL
sídlo: Koliště 55, 602 00 Brno
tel.: +420 545 215 184, gsm: +420 736 646 769
mpesak@rkagil.cz | www.rkagil.cz

Děkujeme klientům za důvěru,
přejeme krásné vánoční
svátky a těšíme se na
spolupráci v roce 2021.

C

Prodej bytu v OV 1+1, ul. Laštůvkova. CP 34 m2 + lodžie.
3.p. /4 p. Byt v pův. stavu. Dům po revitalizaci. Plast. okna.
Vhodné k investici, rekonstrukci. Blízko MHD, hřiště aj.

604 254 913
ZAHRADA

3 000 000 Kč

BRNO-BYSTRC

hLEDÁME ČInžovní DŮM
v Brně do 30 mil. pro klienta
s hotovostí.
PENB

B

Prodej RD 5+kk + garáž. CP 931 m2. ZP 105 m2. Patrový prost.
dům. Kolaud. 2019, 2x koupelna, 2x WC, krb, kuch. linka na
míru vč. spotřeb. Klidná lokalita, vinařská obec. Blízko SR.

604 254 913

info v RK

Prodej zahrady s 2patrovou chatou blízko Brněnské přehrady.
CP 2374 m2. Oploc., vjezd autem na poz. Chata v rekon., ZP 45 m2.
Zav. elek., studna - vrt. Blízko MHD, obchody. Mož. trval. bydlení.

604 254 913

info v RK

HLEDÁME BYTY 3+1
v Bystrci pro více klientů.

Kontakt: 604 254 913
GARÁŽ

PENB

MALOMĚŘICE / Obřanská

BYT 3+KK

G

PENB

Prodej cihl. řadové garáže s montážní jámou a el. energií
nacházející se v těsné blíz. konečné tram. č. 4. Garáž je
v OV o výměře 18 m2 na poz. města Brna. Garáž je VOLNÁ.

736 646 769

RESTAURACE

PENB

390 000 Kč

PENB

Pronájem sklep. prostoru v Tančícím domě o výměře cca 90 m .
Prostory je možné využít jako restauraci, kavárnu, vinárnu i jako
čajovnu. Prostory nabízejí až 48 míst k posezení. VOLNÉ.
2

OBCHODNÍ PROSTORY

PENB

Pronájem pěkného a prostor. cihl. kompl. zrekonstr. zaříz.
bytu 3+kk s balkónem, park. stáním a sklepem. Patro 5. /5
s výtahem. CP 79 m2 + balkón 8,2 m2 + sklep 3 m2.

KANCELÁŘ

G

11 000 Kč/měsíc

C

736 646 769

BRNO / Špitálka

736 646 769

BLANSKO / Hybešova

15 000 Kč/měsíc

ŽIDLOCHOVICE / náměstí Míru

G

736 646 769

6 000 Kč/měsíc

G

Pronájem restaurač. - komerč. prostoru o CP 160 m2
na hlavní ulici, po které jezdí trolejbus č. 31. Prostory mají
vlastní plyn. kotel a měřáky energií. Ihned VOLNÉ.

736 646 769

OBCH. PROS.

PENB

Pronájem pěkné kanceláře v samém centru města.
Kancelář se nachází v 1. patře komer. budovy o CP 24 m2.
WC s umyvadlem je k dispozici na chodbě. Ihned VOLNÉ.

ŠLAPANICE / Brněnská

15 000 Kč/měsíc

ŠLAPANICE / Masakykovo nám./ Palackého

G

Pronájem zajímavého obchodního prostoru v přízemní
domu s vlastním vstupem a velkými výlohami do ulice.
Prostor má cca 50 m2 a je ihned VOLNÝ.

736 646 769

10 000 Kč/měsíc
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NOVOSTAVBY

LEDERER reality s.r.o. | založeno 2004
sídlo: náměstí Republiky 797/19, 614 00 Brno
tel.: +420 602 737 222
rk@rklederer.cz | www.rklederer.cz

STAVEBNÍ POZEMEK

BRNO - MĚSTO

RD 4+1

www.realitymorava.cz

realitnimedia.cz

www.riversidevrchlabi.cz

NAŠE
NEMOVITOST
JE VAŠE
JISTOTA

IVAŇ

Lukrativní adresa
v podhůří Krkonoš,
pro Vaše bydlení,
investiční příležitost
i rekreaci
PENB

G

PENB

Stavební pozemek pro výstavbu luxusního RD v nejlukrativnější části města Brna, na ul. Rezkova v Masarykově čtvrti.
Pozemek o CP 400 m2 a šíři 12 m je situován u konce klidné slepé ulice, má jihozápadní orientaci. Veškeré IS leží
v komunikaci před pozemkem.

602 737 222
OV 5+KK

20 000 000 Kč

G

Nabízíme RD/ stavební pozemek v obci Ivaň okr. Brno - venkov.
RD je určen ke kompletní rekonstrukci, plocha pozemku činní
445 m2. IS: elektřina, voda a kanalizace.

602 737 222

1 980 000 Kč

BRNO / Kohoutovice

I v tomto období
nakupujeme
nemovitosti.
Uvažujete
o prodeji nebo
prodáváte
nemovitost,
nabídněte ji nám.
602 737 222
777 554 043

PENB

C

Prostorný byt o obytné pl. 130 m2 v osobním vlastnictví o velikosti 5+kk s překrásným výhledem na město Brno. Byt je
umístěn v 2. patře cihlového domu na ulici Libušina třída, Brno Kohoutovice. Dům i byt byly kolaudovány před 10 lety a na
jejich výstavbu byly použity nadstandardní materiály. Byt má neprůchozí pokoje, dvě koupelny, dva balkony a dvě sklepní
kóje. Přístup do domu i bytu je bezbariérový. K bytu lze dokoupit dvě garážová stání.

777 554 043

84 000 Kč/m2

Prodej bytů
2+kk až 4+kk

nakupujeme Rd,
byty, nájemní domy,
stavební pozemky,
chaty a chalupy,
lesy.

t: 722 978 242
t: 602 221 215

KLIENTSKÉ CENTRUM
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
+420 545 428 120 | www.reko.cz

13

14

realitnimedia.cz

realitnimedia.cz

REALITY MUZEJKA s.r.o.
sídlo: Moravské nám. 15, 602 00 Brno
tel.: +420 604 232 218
brno@realitymuzejka.cz | www.realitymuzejka.cz

KANCELÁŘ

BRNO

KANCELÁŘ

BRNO

KANCELÁŘ

REALITY MUZEJKA s.r.o. jsou nyní
reality & finance. Kompletní služby
pro Vás pod jednou střechou
Nemovitosti a finance jsou provázané obory, na tom není
nic převratného. Našim klientům chceme poskytnout vždy
maximální servis. Proto nově spolupracujeme a sdílíme
naši kancelář se zkušenými finančními poradkyněmi
z Nemovitostní kanceláře s.r.o.

BRNO

A s čím konkrétně Vám naše poradkyně
mohou pomoci? V praxi nejčastěji s těmito
situacemi:
PENB

G

PENB

pronájem kanceláře v 1. patře objektu nedaleko staré osady.
Kancelář o výměře 13,2 m2 ( 3 m x 4,4 m) je nezařízená,
nově vymalovaná, na podlaze koberec. uvedena cena včetně
paušální platby za energie.

604 232 218

2 900 Kč/měsíc

C

PENB

prodej kancelářské jednotky v 6. patře Ibc na ul. příkop.
jednotka je tvořena kanceláří s oddělenou kuchyňkou a sociálním
zařízením. součástí prodeje může být kompletní vybavení.
cena včetně provize.

604 232 218

2 386 000 Kč

Aktuálně připravujeme do prodeje tyto nemovitosti:
dvougenerační rodinný dům 20 km jižně od Brna
3+kk se zahradou a garáží hustopeče
2+1 s balkónem a komorou Brno - komín
1+1 s balkónem Brno - Bystrc

E

pronájem kancelářské jednotky ve zrekonstruovaném secesním
domě na ul. hilleho. jednotku tvoří tři samostatné kanceláře
(25 m2, 33 m2 a 26 m2), vstupní chodba ( 13 m2) a malý sklad
(3 m2). na patře k dispozici kuchyňka a Wc.

604 232 218

15

21 276 Kč/měsíc

Zajímá Vás některá
z těchto nemovitostí?
Napište nám na

brno@realitymuzejka.cz
a my Vám pošleme
informace přednostně.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
V UPLYNULÉM ROCE.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE
A PEVNÉ ZDRAVÍ V ROCE 2021.
www.realitymuzejka.cz
www.nemovitostnikancelar.cz

Kupující potřebuje vyřídit na
koupi nemovitosti hypotéku
a chce mít jistotu, že ji
dostane. Pro prodávajícího
je zase důležité její rychlé
a bezproblémové vyřízení.
Finanční poradkyně ověří, jak velkou
hypotéku si může kupující reálně dovolit.
Doporučí vhodnou kombinaci vlastních
a bankovních peněz. Pomohou zjistit, zda
má kupující v pořádku úvěrové registry
a prověří i jiná rizika, která by mohla
schválení hypotéky ohrozit. Toto všechno
ideálně ještě před prohlídkou a lze to
i on-line, bez nutnosti osobního jednání.
Spolupracují se všemi významnými
bankami na trhu. Detailním srovnáním
klíčových parametrů dokáží rychle
a spolehlivě doporučit tu nejvýhodnější
hypotéku. Ne vždy totiž platí, že je to ta
s nejnižším úrokem. Ověřením bonity
(dle metodik bank) na získání hypotéky,
a to ještě před podpisem rezervační
smlouvy, si kupující výrazně sníží riziko
ztráty uhrazeného rezervačního poplatku
v případě, že banka hypotéku neschválí.
Tuto službu mohou využít i kupující z jiných
realitních kanceláří, včetně koupě přímo
od prodávajícího. Kupujícím přes naši
realitní kancelář garantujeme vrácení
rezervačního poplatku v případě
neschválení hypotéky, kterou
procesovaly naše poradkyně.

K hypotéce se váže nutnost
uzavřít pojištění kupované
nemovitosti, případně životní
pojištění.
Takovou pojistku Vám nejspíše
banka nabídne v rámci balíčku
společně s hypotékou. Není ale

výjimečná situace, kdy hypoteční banka
i spolupracující pojišťovna spadají do
stejného holdingu. To může být patová
situace v případě sporu o vymáhání
pojistného plnění. Znáte rozdíly v plnění,
ceně a výlukách v bankopojištění oproti
tomu, když si pojistku vyberete a nastavíte
sami? Víte, podle čeho se rozhodovat,
jaká si pojistit rizika - která když nastanou,
mohou mít fatální dopad na Vaše příjmy?
Naše poradkyně Vám vždy vysvětlí výhody
a nevýhody různých typů pojištění. Koupě
vlastního bydlení bývá zpravidla největší
investicí Vašeho života. Pojistky a hypotéka
jsou finanční produkty, které tvoří desítky
let významnou součást rodinného
rozpočtu. Rozumět tomu, co si v těchto
produktech kupujete, se určitě vyplatí.

Pojištění obecně, třeba když:
k upující potřebuje pojistit koupenou
nemovitost
pronajímatel potřebuje
pojistit byt i jeho
vybavení, které
nechává k dispozici
nájemníkovi

 ájemník si potřebuje pojistit
n
odpovědnost za škodu, kterou by mohl
způsobit.
Naše poradkyně Vám umí doporučit
a sjednat vhodný pojistný produkt.

Kam investovat peníze z prodeje
nemovitosti
Pokud nekupujete další nemovitost
a chcete peníze vhodně uložit s výnosem
překonávajícím inflaci, využijte investiční
služby našich poradkyň. Pro dlouhodobé
zhodnocování Vašich úspor a budování
majetku je určena služba individuálního
obhospodařování portfolia, která je
zpravidla nabízena pouze bankovním
klientům s vyšším objemem vložených
peněz. Naše poradkyně Vám tuto službu
rády podrobněji představí.
Komerční sdělení
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GAUTE a.s.
sídlo: lidická 26, 602 00 Brno
bezplatná linka: 800 194 125
gaute@gaute.cz | www.gaute.cz

ZDĚNÝ DŮM 2+kk, zahrada

BRNO-BYSTRC

BYT 4+1 DB

51253

moderní zděná stavba, okrasná zahrada, pozemek celkem
847 m2, terasa, pergola, další samostatný pokoj.

737 908 347

5 900 000 Kč + provize RK

PENB

BRNO - VINOHRADY

E

BYT 4+KK

51261

panel, 81 m2, 10. p.(11), sklep, balkon, po celkové rekonstrukci,
částečně zařízený.

603 575 319

ROSICE U BRNA

4 950 000 Kč + provize RK

51222

nový byt 4+kk s obytným atriem, 122,5 m2.

602 117 882

6 480 250 Kč vč provize

RezideNce PASOHLáVKY

Připravujeme vilky na pobřeží
Bydlete jako na dovolené

přeje krásné a klidné
prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok.
Jsme připraveni
poskytnout vám všem
realitní služby na nejvyšší
úrovni i v následujícím
roce.
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ZÁJEM o LUXUsní nEMovITosTI
nA morAVĚ je stále VelKÝ

Vertical with text

VAŠI SPECIALISTÉ NA PRODEJ/PRONÁJEM
LUXUSNÍCH REZIDENČNÍCH A INVESTIČNÍCH
KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

Vertical with text

segment luxusních
nemovitostí zaznamenal
letos výrazně
zvýšenou poptávku.
nákup výjimečných
nemovitostí na prestižních adresách
a jejich stabilní roční zhodnocení láká stále
více soukromých investorů. poptávka je
v roce 2020 vyšší než v roce 2019.
AmbIenten VIp patří mezi jedničku
na trhu v prodeji luxusních a investičních
nemovitostí na moravě, ve svém oboru
působí od roku 2012. Za dobu působení
zobchodovali stovky nemovitostí v hodnotě
přes 1 mld. Kč.

„Letošní trend jednoznačně napovídá,
že z hlediska dlouhodobého zhodnocení
je koupě luxusní nemovitosti zdravou
a stabilní investicí. Roční zhodnocení
se pohybuje od 5 do 7 %, a pokud
nejde o koupi pro vlastní bydlení,
zhodnocení navyšuje ještě zisk
z pronájmu,“ komentuje současnou
situaci Ing. monika russeggerová,
jednatelka AmbIenten VIp s.r.o.
rok 2020 zaznamenal i další zajímavý
posun, a to v pronájmu luxusních
nemovitostí. I v regionu města brna není
problém pronajmout bytovou jednotku za
částku kolem 50 tis. Kč/měsíc. Zájemců je
stále mnoho. podmínkou však je luxusní
interiér a parkování. pokud takovou
nemovitost vlastníte, nemusíte se obávat,
že by zůstala neobsazena.
AMBIEnTEn vIP se zaměřuje především
na prodeje luxusních a investičních
nemovitostí a rok 2020 považuje za jeden
z nejlepších v historii společnosti. podařilo
se úspěšně prodat byty v projektu Zlaté
lužánky v centu brna na ulici třída Kpt.
jaroše, kde se ceny bytů pohybovaly
v rozmezí mezi 13-25 mil. Kč za jednotku.
poptávka po luxusních bytech stále

www.ambienten.cz

roste a AMBIEnTEn vIP má stále více
zájemců, kteří takové „top“ byty hledají.
Klientela kupující tyto byty velice často
pracuje v oboru It, jedná se o manažery
společností a zahraniční klientelu. brno se
stalo velice atraktivním místem pro bydlení
a kupní síla oproti dřívějšku je stále větší.

Ing. Monika Russeggerová
RD BRNO – JUNDROV

+420 602 791 990

se na nás obrátí klienti, kteří zvažují prodej
či pronájem takové nemovitosti. pracujeme
diskrétně a dokážeme prodat nemovitosti
i bez veřejné inzerce. disponujeme databází
10 000 poptávajících klientů na luxusní
nemovitosti.

Koupě luxusní nemovitosti
stejně tak vzrostla
byla a je prakticky nejlepším
poptávka po luxusních
možným zhodnocením
disponujeme
domech, pozemcích
peněz, které na trhu existuje.
databází 10 000
a nemovitostech na
proto již déle neváhejte
poptávajících
rekonstrukci. tento rok
s jejím pořízením, kdy jsou
klientů na luxusní
ukázal, že klienti nemají
úrokové sazby na historickém
nemovitosti.
sebemenší problém
minimu a obraťte se na nás,
s pořízením luxusních
odborníky v oboru tohoto
nemovitostí a výhodnost
segmentu. jsme garancí
nízkých úrokových sazeb značně posunula
precizně odvedené práce, disponujeme
jejich prodejnost. pokud disponujete
vlastními fotografy, máme vlastní aranže,
exkluzivní či nadstandardní nemovitostí,
prohlídky provádíme ve více jazycích
budeme rádi, když se na nás s důvěrou
vč. smluvní dokumentace. Zvládáme i velice
obrátíte.
složité transakce s našimi advokáty, znalci,
finančními a daňovými poradci.
AMBIEnTEn vIP má ve svém portfoliu
i neveřejné nabídky nemovitostí, a sice
našim věrným klientům děkujeme
luxusní vilu v blízkosti Brna s vnitřním
wellness za 85 mil. Kč, dále „chalet“
za úspěšnou spolupráci v letošním
v alpském stylu v naprostém soukromí
roce, těm, kteří přes nás nemovitosti
s vlastním lesem a pozemkem 20 tis. m2,
pořídili, ať se jim dobře bydlí a všem
luxusní vilu 8+kk s vnitřním wellness
vám přejeme hlavně pevné zdraví
v Masarykově čtvrti či luxusní pozemek
8 tis. m2 na výstavu funkcionalistické
v roce 2021.
vily a další nabídky.
neváhejte si s námi sjednat schůzku,
pokud hledáte výjimečnou a luxusní
nemovitost. stejně tak budeme rádi, pokud

Mobil: +420 733 525 123

RD DRNOVICE

Prodej krásného rodinného domu. Okrasná zahrada, sauna,
vířivka, použity nadstandardní materiály, v domě a zahradě je
absolutní soukromí. UP 196 m2, CP 396 m2, PENB: G.

6 990 000 + provize RK

KOMERČNÍ PROSTOR TRÁVNÍKY

Prodej komerčních prostor 89,7 m2 využívaných jako kavárna.
Prostor je možné přebudovat, případně ponechat aktuálního
nájemníka. UP 89,7 m2, terasa 44 m2, PENB: G.

5 250 000 Kč + provize RK

BYT BRNO – ČERNÁ POLE

Za tým AMBIEnTEn vIP jednatelka
společnosti. Ing. Monika Russeggerová

Tel.: +420 800 888 979

Prodej nadstandardního mezonetového bytu 5+kk
s panoramatickými výhledy na město Brno, 3x koupelna,
2x terasa, 2x balkon. Byt je možné využívat jak pro účely
bydlení, tak i jako sídlo firmy. UP 381 m2, PENB: G.

19 500 000 Kč + provize RK

Prodej RD v lukrativní čtvrti Jundrov po rekonstrukci. V přízemí
domu se nacházejí dvě sam. byt. jedn. 1+kk. V 1. NP a 2. NP sam.
byt. jedn. o výměře 168 m2. Doporuč. nadále využívat pro rodinné
bydlení, příp. zbudovat nové bytové jednotky. UP 211 m2, PENB: G.

13 500 000 Kč + provize RK

RD BRNO BOHUNICE

Prodej rodinného domu v lukrativní čtvrti Brno-Bohunice
o dispozici 6+kk s bazénem, okrasnou zahradou, terasou
a parkováním až pro 4 vozy na vlastním pozemku. UP 234 m2.
plocha pozemku 900 m2, PENB: G.

14 900 000 Kč + provize RK

BYT BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC

Prodej luxusního bytu 4+kk ve stylovém viladomě s terasou
s nádhernými výhledy na panorama Brna. 2x garážové stání,
venkovní stání, 2x sklep. UP 193 m2, PENB: G.

16 500 000 Kč + DPH + provize RK

BYT BRNO – MĚSTO

Pronájem novostavby jedinečného bytu o disp. 3+kk s terasou
a garážovým stáním pro dvě vozidla. Možnost okamžitého
pronájmu. UP 108 m2, PENB: G.

45 000 Kč + 5 000 Kč energie + prov. RK

E-mail: info@ambienten.cz

LUXUSNÍ ROUBENKA

Prodej luxusní roubenky o dispozici 7+kk s vlastním biotopem
a lesem. Nemovitost se nachází v absolutním soukromí na kopci
s výhledy do lesů a náleží k ní pozemek o výměře 20.000 m2.
Foto roubenky je ilustrativní. PENB: C.

Info v RK

VILA MOSTKOVICE

Prodej rodinné vily o disp. 5+kk zasazené do okrasné zahrady
v naprostém soukromí. Dvojgaráž, terasa s bazénem, letní
altán s kuchyní a rybníček. UP 600 m2, CP 1.390 m2, PENB: G.

13 500 000 Kč + provize RK

REZIDENCE KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ

Prodej luxusní rezidence – vily 8+2 v absolutním soukromí.
Na pozemku venkovní altán s vlastní kuchyní, krbem a udírnou.
2x dvojgaráž, herna a sklípek. UP 405 m2, CP 9.699 m2, PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO - ČERNOVICE

Pronájem nadstandardně vybaveného bytu 3+kk s prostornou
terasou a výhledem, 2x parkovací stání, sauna, sklep.
UP 100 m2, terasa 70 m2, PENB: G

32 000 Kč + energie + provize RK

Mezírka 775/1, 602 00 Brno

zpravodajství

Přehled
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novinky

Limity ČNB postupně snížily
svou náročnost
Od dubna 2020 Bankovní rada
České národní banky zvýšila nastavení
limitu ukazatele LTV (poměr výše
hypotečního úvěru a hodnoty zastavené
nemovitosti) z 80 na 90 %. Žadatelům
tedy stačí z vlastních zdrojů pouze 10 %,
aby hypotéku získali. Zároveň banky
získaly možnost v individuálních případech
tento limit posunout až na 95 %.

hypotečního trhu
v roce 2020

K tomuto datu byla také zrušena bankám
povinnost posuzovat nové hypotéky podle
ukazatele DTI, který odráží počet ročních
čistých příjmů domácnosti nutných ke
splacení všech jejích dluhů. Doporučený
limit ukazatele DSTI, který vyjadřuje,
jak velkou část čistého měsíčního příjmu
žadatel o úvěr vynakládá na splátky
celkového dluhu, se zvýšil od 1. dubna
z dosavadních 45 na 50 %. Avšak
od 1. července byl tento limit úplně zrušen.
Úvěrovým institucím bylo doporučeno oba
limity pouze sledovat.

Zájem o koupi nemovitostí se
nezastavil ani po prvních jarních
týdnech s vyhlášením celostátní
karantény. Nemovitosti totiž patří
k nejzajímavějším produktům v oblasti
investic. K živému trhu s nemovitostmi
také významně přispěly novinky, jimiž
Česká národní banka pomohla v jarních
měsících dosáhnout na hypotéky
většímu počtu žadatelů.

Zrušení daně z nabytí
nemovitosti dále zatraktivnilo
hypotéky
Svou velkou roli v oživení hypotečního
trhu sehrálo jarní oznámení vlády
o návrhu zrušení čtyřprocentní daně
z nabytí nemovitosti. Zrušení potvrdila
Poslanecká sněmovna PČR v září
a prezident republiky tento zákon 18. září
2020 podepsal.
Avšak již od počátku bylo jasné, že zrušení
této daně bude vztaženo také na již
zakoupené nemovitosti, a to pro vklady
povolené katastrem nemovitostí od 1. 12.
Zdroj: redakce

2019. Proto zájemci o hypotéky nečekali
a nemovitosti si pořizovali již v jarních
měsících brzy po ukončení karantény.

Banky nabízejí nižší úrokové
sazby a další výhody
Důvodem zvýšeného zájmu o hypotéky
jsou podle expertů také nižší úrokové
sazby. Ty se na začátku roku 2019
pohybovaly kolem tří procent, ale od té
doby – s výjimkou prvního čtvrtletí 2020
– klesaly. V lednu byla průměrná úroková
sazba hypoték 3 procenta, ale koncem
srpna již 2,11 %.

Celkový objem
sjednaných
hypotečních úvěrů
meziročně vzrostl.
V září byla průměrná úroková sazba
sjednaných hypoték 2,07 %, což je
o 4 setiny méně než v předchozím měsíci
a o 40 bazických bodů méně než loni
v září. Podle indexu nabídkových sazeb
hypoték GOFI70 úroky na počátku října
klesaly na 2,04 % a v druhé polovině
měsíce již zamířily pod 2 procenta.
Vývoj úrokových sazeb změnil
i preferované fixace. Většina bank nabízí
stejnou úrokovou sazbu u pětileté
i desetileté fixace. V současné situaci
levných hypoték může dávat smysl si úrok

zafixovat na delší dobu, tedy zvolit sedmi,
osmi nebo třeba i desetiletou fixaci.

Nemovitost je finanční jistotou
Vlastnit nemovitost je v krizových
obdobích vnímáno jako jedna z mála jistot.
Důkazem toho je, že zájem o nemovitosti
– a tím pádem také o hypoteční úvěry –
stále roste. Podle údajů z bank byl zájem
o hypotéky vysoký již v letních měsících
a roste dále rychlým tempem navzdory
pandemii koronaviru.
V srpnu banky poskytly 6 868 hypoték,
celkově se jednalo o úvěry na bydlení
v objemu 19,173 miliard korun.
Přestože ve srovnání s červencem objem
poskytnutých hypoték poklesl o téměř
2,5 miliardy, v dlouhodobém srovnání
patří k rekordním měsícům.
V září bylo poskytnuto podle dat serveru
Hypoindex.cz 7 872 hypotečních úvěrů,
což znamená meziroční nárůst o 23,8 %.
Celkový objem sjednaných hypotečních
úvěrů meziročně vzrostl dokonce
o 46,9 %. Celková suma v září sjednaných
hypoték činila 22,052 mld. Kč, což je nový
zářijový rekord. Produkce za celé 3. čtvrtletí
pak dosáhla 62,8 miliard korun.
Příčinou růstu objemu sjednávaných
hypoték je také růst průměrné půjčené
částky v důsledku zvyšování cen
nemovitostí. Průměrná výše hypotéky
v září meziročně vzrostla o 441 000 Kč
na nové historické maximum 2,801 mil. Kč.
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Asociace realitních kanceláří
České republiky garantuje
kvalitu služeb
Největší profesní sdružení odborníků v oblasti realit vzniklo již v roce 1991,
kdy byla několika realitními kancelářemi založena Asociace realitních
kanceláří České republiky. V dnešní době je členem asociace více než
300 realitních kanceláří z celé ČR. ARK ČR je také jediným nekomerčním
subjektem sdružujícím makléře v České republice a jde o subjekt
s vlastními volenými orgány, včetně kontrolních.
Členové Asociace musí dodržovat přísné
podmínky související s odborností
a kvalitou práce. Například již od počátku
se od členů Asociace vyžaduje povinné
profesní pojištění, ačkoli zákonem to je
uloženo až od letošního roku (zákon
č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování
a o změně souvisejících zákonů).
V té souvislosti je třeba říci, že to byla
právě Asociace realitních kanceláří, která
se více než dvacet let snažila prosadit,
aby činnost makléře spadala do živnosti
vázané – tedy živnosti, při jejímž výkonu
musí každý prokázat odborné znalosti
a příslušné vzdělání. Členství v Asociaci
realitních kanceláří České republiky není

povinné, čehož využívali, a bohužel dosud
využívají, různé neseriózní subjekty.

Profesionalita a kvalita služeb
je prioritou
Cílem Asociace vždy bylo, aby makléři
byli profesionálové, kteří dokážou
svým klientům pomoci v realizaci jejich
potřeb na realitním trhu. Profesní kodex
Asociace například ukládá makléřům
jednat s odbornou péčí, čestně, v souladu
s dobrými mravy, stanovami Asociace
a platnými právními normami. Makléř
nesmí poškozovat zájmy a práva klienta,
zneužívat svého postavení či zveřejnit
důvěrné informace.

Pokud to učiní, má Asociace kontrolní
mechanismy, jimiž dokáže nespokojenost
klienta řešit, případně takovou realitní
kancelář i vyloučit ze svého profesního
sdružení či jinak potrestat. „Rekultivace
realitního trhu a spokojenost klientů
spojuje naši kancelář s Asociací realitních
kanceláří ČR již od roku 2006. Samotné
členství v Asociaci vnímám, a kromě jiných
výhod, také jako nezanedbatelný nástroj
při náboru nemovitostí a garanci kvality
našim klientům,“ komentuje Jaroslava
Wiszová, jednatelka realitní kanceláře
PATREAL s.r.o. a členka rady Asociace
realitních kanceláří ČR.

Členové ARK nabízejí kompletní
služby
Vybrat si za svého makléře člena Asociace
realitních kanceláří má pro klienta
také další výhody. Například zajištění
komplexního servisu. Nemůže se stát,
že makléř sice najde klienta, ale po
podpisu kupní smlouvy jeho práce skončí.
Členové ARK pomohou zajistit
nejvýhodnější právní servis, znalecký
posudek, energetický audit, určí optimální
prodejní cenu, i třeba zprostředkují
hypotéční úvěr. Samozřejmostí je zajištění
zápisu do katastru nemovitostí, a také
předání nemovitosti novému vlastníkovi.
Právě díky rozsáhlému servisu, který
Asociace poskytuje svým členům, jsou

Péče o vzdělávání členů
a nových makléřů
Jednou ze stěžejních činností ARK
je profesní vzdělávání realitních makléřů,
správců nemovitostí či dražebníků. Pořádá
rekvalifikační kurzy, semináře zaměřené
na aktuální témata i tréninky věnované
zdokonalování obchodních dovedností
makléřů.

Její certifikované kurzy a následné
zkoušky odborné způsobilosti v oboru
„Realitní zprostředkovatel“ vychovávají
nové makléře, kteří jsou profesně
připraveni působit na realitním trhu.
Informační centrum Asociace realitních
kanceláří ČR v Brně funguje na adrese
Riegrova 1, Královo Pole, a zároveň
v sídle realitní kanceláře PATREAL
s.r.o. s více jak 25letou tradicí na
trhu. Kompletní informace o činnosti
Asociace, seznam jejich členů, termíny
školení, včetně informací pro širokou
veřejnost, naleznete na www.akrcr.cz

Jak nepřijít o nemovitost
v insolvenci
Ztráta střechy nad hlavou může být někdy blíž, než si člověk bohužel myslí. Při ztrátě zaměstnání,
v podnikání nebo při sníženém výdělku mohou nastat situace, kdy člověk nebude mít dostatek
finančních prostředků, aby dostál všem svým závazkům.
Zpočátku zdaleka nemusí jít o běžné platby,
ale například o splácení hypotéky nebo
spotřebních úvěrů. Splátky se oddalují,
a najednou není ani na měsíční poplatky
za telefon, internet a energie. Neschopnost
splácet své závazky často přichází
postupně. Jakmile se ale člověk dostane
do dluhové spirály, těžko se z ní dostává
ven. V tomto případě je často nejlepším
řešením tzv. osobní bankrot.

schopnosti splatit alespoň minimální
procento svých závazků.
Pokud dlužník vlastní nemovitost, může
mu to podstatně celý proces usnadnit.
Poté, co soud insolvenci schválí, ustanoví
insolvenčního správce, s nímž si dlužník
dohodne buď měsíční splátku, nebo prodej
nemovitosti.

Insolvenční řízení může
zachránit majetek

Prodej nemovitosti v insolvenci je někdy
velmi bolestný proces. Co s tím, aby
nemovitost insolvenční správce neprodal
pod cenou? To však insolvenční správce
učinit nesmí. Jeho povinností je prodat
majetek dlužníka za co nejvyšší cenu,
aby se výtěžkem z prodeje nemovitosti
pokrylo co nejvíce závazků. Může se stát,
že se nemovitost prodá za takovou cenu,
že po úhradě závazků zbude ještě finanční
částka do nového startu.

Pod pojmem insolvence se skrývá možnost
oddlužení předlužené osoby. Děje se tak
podle insolvenčního zákona, jehož cílem
bylo umožnit předlužené osobě vypořádání
dluhů tak, aby došlo k co nejvyššímu
a poměrnému uspokojení všech věřitelů.
Pokud dlužník žije v manželství a má dluhy
společné, například v rámci společného
jmění manželů, je výhodné využít společné
insolvence manželů.

Zdroj: redakce

takové služby možné. Členové Asociace
mají přístup do cenové mapy, díky níž
dokážou stanovit optimální prodejní cenu.
Celorepubliková síť vzájemně sdílených
nabídek a poptávek zase zaručuje,
že se pro každou nemovitost snáze
najde vhodný zájemce.
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Výkup nemovitosti z insolvence

Jak probíhá proces insolvence

Záchrana nemovitosti
z insolvence výkupem je
řešením

Pokud dlužník splňuje podmínky pro podání
návrhu na insolvenci, rozhodne o ní soud
na základě podaného návrhu. Jednou
z důležitých podmínek je také splnění

V dnešní době již existuje způsob, jak svou
nemovitost zachránit například pro další
generaci, nebo v ní alespoň dále bydlet.
Může jít o byt nebo dům v místě, které

je pro dlužníka významné například kvůli
pracovním příležitostem nebo z osobních
důvodů.
Existují společnosti, které odkoupí
nemovitost z insolvenčního řízení a umožní
dlužníkovi v nemovitosti dále bydlet.
Koupě je v tomto případě realizována
až za sto procent hodnoty nemovitosti.
Další bydlení pak umožní uzavření nájemní
smlouvy a výhodou je možnost odkoupení
nemovitosti zpět.

Zachránit lze i nemovitost
v dražbě
Pokud již bylo zahájeno exekuční řízení
a nemovitost se ocitla v exekuci, i zde
je možné řešení. Výkup nemovitosti lze
zajistit buď podáním nabídky exekutorovi
před termínem konání dražby, anebo
se zúčastnit dražby a zkusit nemovitost
v dražbě koupit.
Odborníci rozhodně doporučují nenechávat
své problémy dojít až do této situace.
Pokud dluhy překročily únosnou mez
a nelze je splatit z běžné mzdy či úspor,
je mnohem lepší řešit svou situaci
v insolvenčním řízení prodejem nemovitosti,
která zajistí splacení všech závazků.
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Želešice
VILADŮM MERUŇKOVÁ

www.comfortreal.cz
volné poslední
tři byty
PRODEJ
ZAHÁJEN
a bezbariérový ateliér

Balkony | Terasy | Samostatné zahrady k bytům v 1.NP
Sklepní kóje | Parkovací stání | Nadstandardní vybavení, moderní design
Dispozice: 2+kk, 3+kk, 4+kk | Podlahová plocha od 67 m2 do 90 m2.
Termín dokončení: září 2021 | PENB: třída B

Kontakt: 733 636 380 | www.janakrejci.com
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www.realitymorava.cz

PRODEJ
ZAHÁJEN

www.rezidencemerhautova-alesova.cz

Pf 2021

Všem našim klientům děkujeme za přízeň v roce 2020.
Přejeme vám šťastné a veselé Vánoce a klidný rok 2021.

OBCHODNÍ PROSTORY K PRODEJI
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BYTY

KAMECHY II
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www.realitymorava.cz

www.byty-kamechy.cz

HRUBÁ STAVBA
DOKONČENA
Investor
Maison Vrabel, s.r.o.
Velikost bytů
1+kk až 4+kk
t: 737 243 157
e: nespesna@reko.cz

B

PŘÍRODA
NA DOSAH

KLIENTSKÉ CENTRUM
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
+420 545 428 120 | www.reko.cz

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

www.pod-chvalovkou.cz
www.reckovice-nachova.cz

VAŠE BEZPEČNÁ INVESTICE SE
STABILNÍM ROČNÍM VÝNOSEM 5,5 %
garance
stabilního příjmu
na dobu 5 let

zajištěno již
zrealizovaným
a profitujícím projektem

léty prověřená společnost a historie
úspěšně realizovaných a vlastních
developerských projektů

RAJHRADICE

MORAVSKÉ KNÍNICE

ŽATČANY

PRÁVĚ REALIZOVANÝ PROJEKT

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

K NASTĚHOVÁNÍ
PRODEJ
DALšÍHO
JIŽ BRZY!
DOMU
ZAHáJEN
Velikost bytů
Investor
1+kk aža.s.
4+kk
NOME

SLATINA
ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

t: 545 428 120

Velikost bytů
e: info@kukly2.cz
1+kk až 4+kk

SLATINA

Investujte s námi
s výnosem

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

5,5 %

t: 737 243 156
e:kostkova@reko.cz

Více na www.sdk-reality.cz

+420 800 050 243
KLIDNÁ
PŘÍRODA
LOKALITA
NA
DOSAH

PARKOVACÍ
GARážOVÉ
STÁNÍ
STÁNÍ

KLIENTSKÉ CENTRUM
KLIENTSKÉ
kpt.Jaroše
Jaroše26,
26, 602
602 00 Brno
tř.tř.Kpt.
+420545
545428
428120
120 || www.reko.cz
www.reko.cz
+420

www.sdk-reality.cz
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realitnimedia.cz

RODINNÉ DOMY
SLAVKOV U BRNA

www.realitymorava.cz

11 900 000 Kč

Vícegenerační vila z roku 1942 je určena k větší rekonstrukci. V současném stavu je však
obyvatelná a dispozičně řešena jako tři samostatné bytové jednotky o velikostech dvakrát
5+1 a 1+1. K domu náleží zahrada o rozloze 800 m2 a 2 garáže.

731 516 417

BYTY
BRNO - ČERNÁ POLE

RODINNÉ DOMY
ŘÍČANY

info v RK

Nízkoenergetické řadové RD ihned k nastěhování. V nabídce zůstávají poslední tři domy
o dispozicích 4+kk a 5+kk. Vlastní zahrada, garáž a extra parkovací stání. Nízké náklady
na bydlení.

731 516 417

info v RK

BYTY
CHRLICE

www.ricanydomy.cz

info v RK

tel.: 730 166 534

www.rezidencevranovska.cz

NOVÝ
OBZOR

Zcela nové mezonetové byty v půdní nástavbě na ulici Antonína Slavíka. Bydlení pro
milovníky městského života se všemi beneﬁty centra města. Soukromé terasy s výhledem
na vilu Tugendhat. Dispozice 2+kk až 4+kk.

731 516 417

www.centralparkside.cz

realitnimedia.cz
NOVOSTAVBY

DISPOZICE 1+KK A 2+KK
BLÍZKO CENTRA

PRODEJ I. A II. ETAPY
1+KK Až 4+KK

Bydlete světově v bytovém domě se soukromým bazénem a zahradou.
Rezidence v atraktivní lokalitě nabídne pouze devět nadstandardně zařízených bytových
jednotek 1+kk až 5+kk, k dispozici budou i parkovací stání venku či v garáži.

731 516 417

AC Real, s.r.o. | dělnická 397/39, 624 00 Brno
tel.: +420 731 516 417
acreal@acreal.cz | www.acreal.cz

POSLEDNÍCH 5 BYTŮ
ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY

tel.: 730 166 534

w w w. o b z o r l e s n a . c z

31
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MIG s.r.o. |

800 644 644 | mig@mig.cz | www.mig.cz | Příkop 4, Brno
B

C

03/2021

Poskytujeme kompletní realitníPoskytujeme
služby
kompletní realitní služby
od roku 2005.
od roku 2005.
Patříme mezi CZECH TOP 100Patříme mezi CZECH TOP 100
ekonomicky nejstabilnějších ﬁrem
s nejvyšší
ekonomicky
nejstabilnějších firem
kvalitou služeb v České republice.
s nejvyšší kvalitou služeb v České republice.
Tvoříme svět realit, který má smysl.
Tvoříme svět realit, který má smysl.

09/2020

VRANOVKA - NOVÁ VÝSTAVBA

BYTOVÝ PROJEKT ZA TIŠNOVKOU

40 bytů a ateliérů.
Možnost garážového stání.

Byty 1+kk a 2+kk blízko centra Brna.
Ceny od 2 180 000 Kč, včetně DPH i provize.

www.vranovka.cz

Zábrdovice, ul. Vranovská

www.zatisnovkou.cz

B
B

Brno - Husovická

C

EXKLUZIVNÍ BYDLENÍ
V MORAVANECH U BRNA
Jedinečný projekt VILY ŠVÉDSKÉ KŘÍŽE představuje prodej exkluzivních
a prostorných vil v atraktivní lokalitě jihomoravské metropole.
Obytná plocha objektů poskytuje velkorysých 216 m2 a zahrada 665 m2.
Promyšlená dispozice 5+kk s garáží nabízí vše, co potřebujete
k pohodlnému rodinnému životu. Odpočinková část vily s obývacím
pokojem a kuchyňským koutem vás ohromí panoramatickým výhledem na
jihozápadní část města Brna a velkorysým prostorem 50 m2. Rezidenčnímu
objektu nechybí dostatek úložných prostor ani technická místnost pro
praktickou a moderní domácnost.
Celý dům je vybaven nadstandardním vysoce kvalitním zařízením a je
postaven tak, aby okna, zelená střecha a vlastní tepelné čerpadlo šetřily
celkové náklady na energii.
Nejbližší nákupní a obchodní galerie je pouhých 5 minut autem a v centru
Brna jste do 10 minut. Jde o vyhledávanou rezidenční lokalitu s poklidnou
atmosférou a vynikající dostupností velkoměsta.

WWW.ALLRISKREALITY.CZ/ VILY-SVEDSKE-KRIZE
staVeBní,
- trnitá
OSLAVANY, Brno
UL. V ZARAŽENÝCH

BRNO - ULICE PŘÍKOP

Prodej novostavby
RD2+kk
4+kk
s dvěma parkovacími
místy v
nabízíme
k prodeji byt
s balkónem,
ul. stavební. užitná
pl.klidné
bytu
2
2
ulici.mCelková
plocha
parcely
644bytu
m2, zastavěná
plocha
rodinného
52,5
a 10,9 m
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je také sklep
s bezpeč.
dveřmi.
2
domu 143jembezprob.
, užitnána
plocha
117 m
. Výstavba
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v
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a
její
dokončení
na léto 2021.
k domu náleží spol. zahrada o roz. 160je
mplánováno
. Více na www.smeralka.cz.

Prodej krásného zrekonstruovaného bytu v centru Brna o dispozici
2+1, CP 63 m2. Byt je ve 2. patře s výtahem se západní orientací, v kuchyni je balkon s výhledem směrem do centra města, jsou zde dvě
komory. Byt je v OV a v roce 2017 prošel celkovou rekonstrukcí.

5 800
599 000
4
000 Kč
kč

info v RK

Hana HODONSKÁ, ředitelka realitní kanceláře
Mobil: +420 605 269 990 | E-mail: hodonska.hana@allrisk.cz
Allrisk reality a finance, s.r.o.
Moravanská 191/85 | 619 00 Brno
www.allriskreality.cz

Mezonetový střešní byt 4+kk (B6/08.04)

Byt s terasou 3+kk (B4/02.05)

Podlaží: 8. NP a 9. NP
Užitná plocha: 106,6 m²
Celková plocha: 115,5 m²
Balkon: 20,3 m²
Terasa: 31,4 m²
Sklepní kóje + 2x garážové stání

Podlaží: 2. NP
Užitná plocha: 74,5 m²
Celková plocha: 79,1 m²
Terasa: 27,9 m²
Sklepní kóje + garážové stání

Cena 12 699 000 Kč

Cena 8 299 000 Kč

MODERNÍ BYTY V CENTRU BRNA V PALÁCI TRNITÁ
celnar@ms-invest.cz | +420 602 712 097 | www.palactrnita.cz

VÁM PŘEJE VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES
NEUES JAHR

Ing. Monika Russeggerová
JED NAT ELK A SP OLEČ NOST I

HOTEL VRANOV NAD DYJÍ

Exkluzivně nabízíme prodej krásného plně funkčního zámeckého hotelu v malebném údolí řeky Dyje ve Vranově nad Dyjí. Zámecký hotel disponuje kapacitou ubytování 23 pokojů
a 2 nádherné apartmány. Celkem Zámecký hotel nabízí možnost ubytování až 60 lidem. Součástí hotelu je restaurace a společenský sál pro 120 osob. UP 1500 m2, PENB: G.

Info v RK

VILA BRNO – JUNDROV

Prodej samostatně stojící rodinné vily o dispozici 6+kk v lukrativní lokalitě Brno-Jundrov s dvojgaráží, bazénem, fitness zónou, vinným sklepem a okrasnou zahradou.
Nemovitost je umístěna v absolutním soukromí s krásnými výhledy na Brno. UP 510 m2, Plocha pozemku 1 004 m2, PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – PROJEKT ZLATÉ LUŽÁNKY

Prodej prostorného podkrovního bytu ve 4. NP a 5. NP s výtahem o dispozici 6+kk, 2x koupelna, 2x samostatná toaleta, 3x šatna, sklep, nádherná terasa 53 m2
s výhledy na Brno. UP 276 m2.

26 000 000 Kč

www.ambienten.cz | Mobil: +420 733 525 123 | Tel.: +420 800 888 979 | E-mail: info@ambienten.cz

