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

BRNO-KRÁLOVO POLE

BYT

PENB

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

Dita HOLASOVÁ

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

NÁŠ TIP

DŮM

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

09475

Janette KLÍČNÍKOVÁ

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

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

D

09457

OV 3+1, na ul. Okrouhlá, CP 66 m², 3. NP/9
s výtahem. Součástí bytu je prostorná lodžie
a zděný sklep.

608 645 164
CHALUPA

PENB

4 900 000 Kč

VANOVICE OKR. BLANSKO

B

PENB

09392

PENB

G

09471

OV 3+1, ul. Mutěnická, CP 79 m², 1.NP. Součástí bytu
je prostorná lodžie, bezbar. přístup, sklep, úložná
místnost na patře, plovoucí podlahy, vest. skříně.

775 764 765
KOMERCE

4 899 000 Kč

E

5 300 000 Kč
VŠECHOVICE

DŮM

09422

RD 4+1, přízemní, samostatně stojící,
podsklepený, zahrada, garáž, parkování,
v dosahu Brna.

608 764 166

09464

775 764 765

SYROVICE

DŮM

PENB

G

OV 3+1, ul. Vedlejší, po GO, CP 68 m², 2. NP/8 s výtahem.
Součástí bytu je prostorná lodžie, velká komora a sklep.

INFO V RK

775 764 765
BRNO-VINOHRADY

BYT

BRNO-BOHUNICE

BYT

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

6 000 000 Kč

BRNO-BOHUNICE

BYT

PENB

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

G

608 645 164

HOSTĚRADICE

DŮM

OV 3+kk, ul. Purkyňova, mezonet, cihla, CP 75 m², 4. NP/5,
prostorná terasa, balkón.

až do výše 1 000 000 Kč
ve formě bezúročné půjčky

Jaroslava WISZOVÁ

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

8 500 000 Kč

PENB

G

09451

RD 4+1 v obci Všechovice, dvoupatrový,
částečně podsklepený, stodola, zahrada,
CP pozemku 1 339 m², 18 km od Brna.

775 764 765

4 799 000 Kč

BRNO-STARÉ BRNO

BRNO-ČERNOVICE
PENB

G

09473

RD vhodný k rekreaci, v rekonstrukci, oplocený
pozemek s hospodářskými budovami, 2x vjezd,
zahrada, 45 km od Brna.

608 645 164
KOMERCE

PENB E

BRNO-HUSOVICE

G

09355

608 764 166

5 900 000 Kč

byty všech velikostí v Brně a okolí
garáže v Brně

VELKÁ KRAŠ

DŮM

KLIENTI Z NAŠÍ DATABÁZE S PŘIPRAVENÝM
FINANCOVÁNÍM HLEDAJÍ KE KOUPI:

rodinné domy v Brně a okolí do 50 km,
i před rekonstrukcí
stavební pozemky a zahrady do 50 km od Brna

09433

Prodej velmi prostorného domu v Brně – Černovicích, dva mezonetové byty 4+kk (89 m² a 108 m²),
dvě samostatné prodejny se vstupem z ulice. Dům je podsklepený, vjezd do dvora, garáž pro 2 auta.

608 764 166

500 000 Kč

PENB

Prodej kompletně zaved. a vybav. relaxačního studia,
CP 75 m², výlohy do ulice, šatna, ﬁnská sauna, solná pára,
vířivka, 3x soc. zázemí, celý prostor zabezpečen alarmem.

16 900 000 Kč

PRODÁME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST

PENB

G

09352

Pronájem obchodního prostoru s výlohou
na frekventované obchodní třídě na
Dukelské tř., CP 40 m².

608 859 992

10 000 Kč/měs.

PENB

E

RD a chalupy na jižní Moravě a Vysočině
08761

Nabízíme prvorepub. vilu se secesními prvky u biokoridoru
Vidnavské nížiny, CP 11 278 m², venk. krytý bazén, dvojgaráž +
garáž + kryté stání. Okrasná zahrada s osvětlením a studnou.

608 859 992

11 400 000 Kč

608 764 164

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRÁVNÍ JISTOTU

REALITNÍ, DEVELOPERSKÁ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST
POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

JIŽ OD ROKU 1999

CREDO REAL GROUP a.s.
realitní servis & online dražby & development

Člen ARK

KONTAKTUJTE NÁS NA +420 602 583 853, 549 250 248 NEBO E-MAILEM: info@credoreal.cz

G

G

G

PRODEJ BYTU 3+1 V OV, DUBŇANY,
okr. Hodonín
Nabízíme Vám ke koupi cihlový byt o vel. 3+1
s balkónem a dvěma sklepy o CP 65,80 m2.
V okolí veš. obč. vyb. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ BYTU 2+1 V OV, TŘEBÍČ
Nabízíme Vám ke koupi krásný byt
po revitalizaci o vel. 2+1 se sklepem
o CP 45 m2 v 2. NP bytového domu. K bytu
náleží i park. stání. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ BYTU 3+KK V OV, VRANOVICE,
okr. Brno-venkov
Nabízíme Vám ke koupi podkrovní byt o vel. 3+kk
o CP cca 65 m2 v 3. NP cihl. domu. V okolí domu
je bezprob. parkování. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ BYTU V OV 3+1,
BRNO – STŘED
Nabízíme Vám ke koupi moc pěkný, cihlový
byt o vel. 3+1 o CP cca 121,56 m2 na ulici
Veveří. Výborná lokalita v centru Brna.

2 090 000 Kč

2 460 000 Kč

3 890 000 Kč

8 900 000 Kč

G

G

G

G

PODNÁJEM BYTU 2+1, STARÉ BRNO
Ul. Anenská. Podnájem cihl. bytu o vel. 2+1 s průchozím
pokojem o CP cca 55 m2 v 3. NP bytového domu. V okolí
veš. obč. vyb. Výborná lokalita a dopravní dostup. Volné
od 1. 6. 2021, prohlídky možné po dohodě již nyní.

PRONÁJEM BYTU 2+1, BRNO - LESNÁ
Ul. Arbesova. Pronájem část. zařízeného
bytu 2+1 s balkónem o CP cca 60 m2 v 6.NP.
Nádherné prostředí, výborná dostupnost.
Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 2+KK,
BRNO - ŽIDENICE
Ul. Meluzínova. Pronájem cihl. bytu o vel. 2+kk o CP
43 m2 v 1. NP bytového domu. K bytu náleží dva sklepy.
Výborná dopravní dostup. Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 2+1, BRNO - STŘED
Ul. Trýbova. Pronájem prostorného bytu 2+1
s balkónem o CP cca 55,40 m2 ve zvýšeném
přízemí. K bytu náleží i sklep. Klidná lokalita
v centru Brna. Volné ihned, klíče v RK!

10 800 Kč/měsíc

11 000 Kč/měsíc

11 000 Kč/měsíc

11 500 Kč/měsíc

D

G

602 583 853
www.credoreal.cz

CHCETE PRODAT SVOU NEMOVITOST A ZÍSKAT NEJLEPŠÍ CENU?
PRODEJTE JI S NÁMI FORMOU ON-LINE DRAŽBY!

G

G

549 250 248
info@credoreal.cz

Jak na to?

VŠE ZAŘÍDÍME,
VČETNĚ KVALITNÍHO
PRÁVNÍHO SERVISU,
A VY JEN OBDRŽÍTE
KUPNÍ CENU!

Přečtěte si o tom
na straně 22-23.

Pro více informací
navštivte naše stránky
WWW.CREDOREAL.CZ/DRAŽBY/

B

NABÍDKA DRAŽEB
PRONÁJEM BYTU 2+1, HRUŠOVANY U BRNA
Ul. Sídliště. Pronájem pěkného bytu 2+1
s balkónem o CP 59,45 m2 v 2.NP. Výborná
dostupnost do Brna. Volné od 1. 6. 2021,
prohlídky možné po dohodě již nyní.

PODNÁJEM BYTU 1+KK, BRNO - STŘED
Ul. Kobližná. Podnájem novostavby luxusního
bytu o vel. 1+kk o CP cca 35 m2 v 5. NP bytového
komplexu. V okolí veškerá občanská vybav. Výborná
lokalita v centru Brna. Volné ihned, klíče v RK!

PODNÁJEM BYTU 3+1, STARÉ BRNO
Ul. Anenská. Podnájem prostorného bytu 3+1
s průchozími pokoji o CP cca 65 m2 v 4. NP cihlového
domu. Výborná lokalita i dopravní dostupnost. Volné
od 1. 7. 2021, prohlídky možné již nyní, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNO - KRÁLOVO POLE
Ul. Kollárova. Pronájem luxusní novostavby bytu
o vel. 2+kk s terasou o CP 67,04 m2. K bytu náleží
i sklep a garážové stání. Vyhledávaná lokalita. Volné
od 1. 6. 2021, prohlídky možné po dohodě již nyní.

11 500 Kč/měsíc

12 000 Kč/měsíc

13 500 Kč/měsíc

14 900 Kč/měsíc

G

G

G

G

PRONÁJEM BYTU 3+KK, JINAČOVICE,
okr. Brno-venkov
Pronájem zcela nového luxusního bytu o vel. 3+kk o CP cca
68 m2 + terasa o rozloze cca 16 m2. Byt se nachází v přízemí
dvoupodl. domu a náleží k němu i park. stání. Volné ihned!

PRODEJ CHALUPY/RD, PYŠEL, okr. Třebíč
Nemovitost je vhodná k bydlení, ale i jako chalupa
2+1. CP cca 181 m2. Na pozemku je dům, dvorek
s malou zahrádkou a hospodář. stavení. Nemovitost
se nachází v malebné obci. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ CHALUPY, VANOVICE, okr. Blansko
Nabídka prodeje útulné chalupy o vel. 3+1 o CP
372 m2, z toho zahrada cca 130 m2. K nemovitosti
náleží i prostor o výměře cca 54 m2 k přebudování
na park. stání či garáž. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 3+1, PŘÍŠTPO, okr. Třebíč
Jedná se o pěkný, rodinný dvojdům
o CP 360 m2. K domu náleží
předzahrádka, menší zahrada, ale i garáž.
Volné ihned, klíče v RK!

14 900 Kč/měsíc

1 050 000 Kč

1 050 000 Kč

1 390 000 Kč

G

G

G

DOBROVOLNÁ DRAŽBA
POZEMKU V KATASTRÁLNÍM
ÚZEMÍ ROJETÍN

DOBROVOLNÁ DRAŽBA
RD 3+KK V OBCI ROZHRANÍ

DOBROVOLNÁ DRAŽBA
RD 2+1 V OBCI HEVLÍN

Okres Brno-venkov. Jedná se o pozemek p.č. 592
o výměře 4.388 m2, druh pozemku lesní pozemek.
Pozemek není vázán žádnou smlouvou.
Odhadní cena 30 Kč / m2, tj. 131 640 Kč.

Okres Svitavy, katastrální území Vilémov
u Rozhraní. CP činí 309 m2, z toho ZP činí 165 m2.
RD je bez nájemců, ihned volný.
Odhadní cena 690 000 Kč.

Okres Znojmo. CP činí 158 m2. Jedná se o krajní
RD s vjezdem a zahrádkou, bez nájemců.
Odhadní cena 750 000 Kč.

G

PRODEJ RD 2+1, BOHATÉ MÁLKOVICE,
okr. Vyškov
Nabídka řadového domu po částečné
rekonstrukci o vel. 2+1 se zahradou o CP 1 206 m2,
z toho ZP 520 m2. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 2+1 VELKÉ HOSTĚRÁDKY,
okr. Břeclav
Nabídka rodinného domu o vel. 2+1 o CP cca 269 m2,
UP cca 152 m2. Nemovitost se nachází v blíz. přírody,
malebná lokalita. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 4+1, OBĚDKOVICE,
okr. Prostějov
Nabídka dvoupodlažního RD o vel. 4+1 o CP 1.456 m2,
z toho ZP 490 m2 a zahrada 966 m2. UP cca 200 m2.
Objekt prošel část. rekonstrukcí. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 4+KK, ŠTÍTARY, okres Znojmo
Nabídka prodeje RD o vel. 4+kk o CP 1.969 m2,
z toho ZP 708 m2 a zahrada 1.261 m2. UP cca
245 m2. K nemovitosti náleží i hospodářská
budova. Volné ihned, klíče v RK!

1 390 000 Kč

1 590 000 Kč

1 650 000 Kč

2 390 000 Kč

Nejnižší podání:
Termín dražby:

24 Kč/m2, tj. 105 312 Kč
4. května 2021 v 10:00

Nejnižší podání:
Termín dražby:

499 000 Kč
4. května 2021 v 13:00

Nejnižší podání:
Termín dražby:

Více na WWW.CREDOREAL.CZ/DRAŽBY

670 000 Kč
6. května 2021 v 10:00
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KDE NÁS NAJDETE
Realitní
kancelář REALSPEKTRUM
na 300 pečlivě
vybraných
a funkčních místech v Brně
i okolí a k vašemu odběru
Realitní kancelář PATREAL
ZDARMA
Realitní kancelář UNICAREAL

ONLINE VERZE KE STAŽENÍ

Realitní agentura REALMIX
www.realitnimedia.cz
RKM Development, BRNĚNSKÝ ZVONEC

ZDARMA POŠTOU
DO VAŠÍ SCHRÁNKY

Realitní kancelář BRNĚNSKÝ ZVONEC

napište nám:
produkce@realitnimedia.cz

Realitní kancelář REALITY MUZEJKA

SPOJTE SE
S NÁMI
Luxusní
nemovitosti AMBIENTEN VIP
michaela@realitnimedia.cz
tel.: +420 770 135 640
ZPRAVODAJSTVÍ

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOV

jiri.sebek@realitnimedia.cz
tel.: +420 602 555
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Cprojekty společnosti AC REAL

Developerské
VYHOVUJÍCÍ
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Volejte zdarma
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Finance

Bayerova 40 | Brno 602 00

www.brnenskyzvonec.cz

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE

Ing. Jiří Šebek | jiri.sebek@realitymorava.cz | tel.: 602 555 967

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

FINANČNÍ ÚŘADY ZAČÍNAJÍ ZPRACOVÁVAT ŽÁDOSTI
JAK SE
DANÍ PRONÁJEM
o vrácení
uhrazené
daně z nabytíNEMOVITOSTÍ
nemovitosti

Michaela Šebková | michaela@realitymorava.cz | tel.: 770 135 640
Vydává REALITNÍ MEDIA s.r.o.
PERIODIKUM l MĚSÍČNÍK l NEPRODEJNÉ

MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ

ÚSPORNÁ

A
B

l NÁKLAD 25 000 kusů

Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto periodika nesmí být kopírována ani jakýmkoliv způsobem
VYHOVUJÍCÍ
C
rozmnožována bez souhlasu vydavatele.

TIRÁŽ

Realitní magazín | Česká republika | Zdarma | Neprodejné
Čtyřtýdeník | Počet výtisků: 25 000 ks | www.realitymorava.cz

KDE NÁS NAJDETE

Spolehlivé marketingové služby napříč všemi médii www.chytramedia.cz
Aqauland Moravia | Grand hotel Brno
UniHobby | Boby centrum | IBC centrum
OC Královo Pole | OC Futurum | OC Perla
OC Kavkaz | OC Sﬁnx | OC Max | OC Javor
Palác Jalta | Palác Padowetz | M-palác

NEVYHOVUJÍCÍ

D

8

realitnimedia.cz

realitnimedia.cz

9

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

DŮM

BRNO - ŘEČKOVICE / ulice Vránova

BYT 2+KK

PENB

BRNO - KRÁLOVO POLE / ulice Purkyňova

BYT. DŮM

G

PENB

Prodej bytu 2+kk s velkým balkónem a parkovacím stáním. CP 66 m2 vč. sklepa a balkónu 6,5 m2. Novostavba cihlového
domu, 4.NP/6, orientace bytu do vnitrobloku na západ.

PENB

Prodej velkého rodinného domu. Čtyřpodlažní rodinný dům se třemi samostatnými bytovými jednotkami, technickým zázemím ve vstupním podlaží, velkou garáží a zahradou.
Dům se nachází v klidné vedlejší ulici. CP pozemku je 255 m2 (130 m2 zastavěná plocha a nádvoří, 125 m2 zahrada za domem). UP domu je cca 300 m2. Uliční šíře domu je 7 m,
hloubka domu pak 13 m.

775 077 502
DŮM

6 350 000 Kč

775 077 502

G

KANCELÁŘE

BRNO - LÍŠEŇ / ulice Houbalova

775 077 502

od 3 600 000 Kč

ZBÝŠOV / okres Vyškov

ČESKÁ / Brno - venkov

C

5 900 000 Kč

775 077 502
POZEMEK

VYSOKÉ POPOVICE

G

Prodej pěkného RD po kompletní rekonstrukci, dvoupodlažní, polořadový rodinný dům s průjezdem, pěkným částečně krytým dvorem a velkou zahradou 783 m3.
ZP domu vč. průjezdu je 144 m2, zastavěná plocha a nádvoří dle KN je 437 m2. CP pozemků je 1220 m2. Dům je po kompletní rekonstrukci interiérů i exteriérů vč. inženýrských sítí.

775 077 502

12 950 000 Kč
Prodej komerčního stavebního pozemku, CP 13 800 m2
Uliční šíře 120 m, hloubka 115 m. Pozemek je územ. plánem
určený jako plocha pro výrobu a skladování. K jednání!

NĚMČANY / okres Vyškov

775 077 502
DŮM

PENB

Jedinečný projekt bytového domu s orientací do pěkného
a klidného městského parku a s mož. pořízení vl. zahrady,
a to přímo na pozemku navazujícího na předmětný objekt.

15 500 000 Kč

PENB

DŮM 4+KK

B

POZEMEK

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

PENB

BRNO - PŘÍZŘENICE / ulice Moravanská

B

PENB

Prodej novostavby RD 4+kk s velkou krytou terasou za domem, garáží a velkou zahradou, dvoupodlažní cihlový dům, ZP domu 74 m2, CP pozemku 695 m2, UP domu 115 m2, zahrada
621 m2. RD je umístěn v okrajové části obce v nově vzniklé, ale již stabilizované lokalitě s výhledem do kraje a pěkného okolí.

775 077 502

9 650 000 Kč

590 Kč/m2

RUPRECHTOV / okres Vyškov

G

Prodej budov a pozemků v centru obce. Velký dvoupodl. RD
s UP 180 m2, výrobně sklad. objekt UP 198 m2 a velká garáž
s montážní jámou, skladem a půdou. CP pozemků 2352 m2.

775 077 502

3 990 000 Kč

Prodej pěkného stavebního pozemku CP 1344 m2. Uliční šíře
17 m, délka pozemku cca 70 m. Inž. sítě - voda a kanalizace
přímo na hranici pozemku, plyn a elektřina přes cestu.

775 077 502

4 990 000 Kč
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REALITY V BYSTRCI s.r.o.
kancelář: Říčanská 13, Brno - Bystrc
tel.: +420 608 254 060 | e-mail: info@rksevcikova.cz
facebook.com/rksevcikova | www.realityvbystrci.com
BYT 1+1

BRNO-BYSTRC

ZAHRADA S CHATOU

PRON. RD

BRNO-BYSTRC

GAUTE, a.s.
sídlo: Lidická 26, 602 00 Brno
bezplatná linka: 800 194 125
gaute@gaute.cz | www.gaute.cz

BRNO-KNÍNIČKY

BRNO - KRÁLOVO POLE

PRODEJ RD 3+1

PENB

C

PENB

Prodej bytu 1+1 ul. Ečerova. 4.p./8 p. s výtahem. Byt i dům po rekonstr.
Zděné jádro, koupelna s vanou a WC, vest. skříň, nová kuch. linka.
Pl. okna. Velká lodžie. Blízko MHD, obchody, služby. Volné ihned.

604 254 913
ROUBENKA

3 590 000 Kč

BORŠOV / Moravská Třebová

Prodej zahrady s objektem k ind. rekreaci u přehrady. CP 2374 m2.
Dvoupatrový objekt je dole nové 2+kk, v patře 2+kk k dokončení.
Oploc. s ov. stromy. El., vlastní voda-vrt, příjezd na pozemek. Celoroční.

info v RK

604 254 913
NEBYT. PROSTOR

PENB

G

PENB

604 254 913

890 000 Kč vč. provize

B

604 254 913 2 600 000 Kč vč. provize

BRNO - KRÁLOVO POLE

BYT 3+1, 120 m2

BRNO PELLICOVA

Pronájem pěkného rodinného domu v Kníničkách. 4+1, garáž,
zahrádka, předzahrádka. Patrový dům, část. vyb., krb. 2x WC. Koupelna
s vanou a sprch. koutem. Kuch. vč. vest. spotřebičů. Volný ihned.

604 254 913

20 000 Kč/měs. + en.

PENB

G

51411

Cihlový, přízemní, k rekonstrukci, zast. pl. 139 m2, bez zahrady,
pouze veranda a malý dvorek.

BRNO-SADOVÁ

Prodej nebytového prostoru v Brně, Sadová. CP 33 m2.
Novostavba z r. 2020. Kompletně vybavené a zařízené novým
nábytkem, kuch. linka vč. spotřebičů. Vhodné k investici.

PRODEJ RD 4+1

C

603 575 319

Prodej roubenky na Svitavsku. CP 576 m2. Nová el., obecní
vodovod, vl. studna, kanalizace. Zatrav. zahrada, sklep, prostorná
půda, stodola. Veškerá obč. vybav., rybníky. Ideální na chalupu.
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Pro více klientů hledáme
byty 2+kk-3+1 v Brně – Bystrci.
Pro rodinu hledáme rodinný dům
v okolí Brna do 6,5 mil.

Kontakt: 604 254 913

3 500 000 Kč + provize RK

PENB

G

51410

Cihlový, patrový, po částečné rekonstrukci, zast. pl. 94 m2,
bez zahrady, dvorek.

603 575 319

PRODEJ RD

6 500 000 Kč + provize RK

PENB

G

51342

Prodej bytu v krásném historickém domě v osobním
vlastnictví o dispozici 3+1 a velikosti 115 m² + balkón 2,4 m²
+ sklep 4,5 m².

737 636 891

11 900 000 Kč + provize RK

TROUBSKO U BRNA

Výjimečný rodinný dům
s garáží a bazeném.

PENB G

602 117 882

51401

Info v RK
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RK AGIL
sídlo: Koliště 55, 602 00 Brno
tel.: +420 545 215 184, gsm: +420 736 646 769
mpesak@rkagil.cz | www.rkagil.cz
ŠLAPANICE / Brněnská

RD

PENB

G

PENB

INVESTICE. Prodej RD se zastřešenou venkovní terasou,
komerč. prostorem a s novou podkrovní bytovou jedn. 2+kk. CP
domu v přízemí činí 122 m2 + terasa 38 m2, patro 60 m2 + sklep.

736 646 769
KOMERČNÍ POZEMEK

BYT 3+1

9 000 000 Kč
JIŘÍKOVICE / Rohlenka

736 646 769

3 500 Kč/m2

BYT 2+KK

G

PENB

Prodej cihl., družstevního bytu 3+1 s balkonem, sklepem a garáží.
Patro 2./3. CP bytu 70 m2 + balkon 6 m2, sklep 11 m2. Byt má sam.
vstupy do pokojů a vl. plyn. kotel s ohřevem teplé vody. VOLNÝ.

736 646 769
BYT 1+KK

PENB

Prodej oploc., komerč. pozemku v průmyslové a komerční zóně
v bezprostř. blízkosti dálničního sjezdu z D1 u motorestu Rohlenka
CP 2 017 m2, šířka 36 m, délka 55 m. IS: vodovod, el. energie, studna.

NIKOLČICE

2 600 000 Kč

BRNO / Líšeň-Konrádova

G

736 646 769

9 000 Kč/měsíc

na trhu nemovitostí.

ŠLAPANICE / Brněnská pole

�YYlY�YYYYYYY�YYYYYYYYl�YlYYYlYYYYYY
�tYYYYYYtYtYYYYYlYYlY��

B

Prodej cihl. novostavby bytu 2+kk ve Šlapanicích na ulici Brněnská Pole.
Světlý byt s nádherným výhledem 4.NP/4, výtah, CP 48 m2 + lodžie
8,9 m2 + sklep 1,4 m2. Nové podl. krytiny, sam. topení (ÚT plynové).

736 646 769
KOM. BUDOVA

PENB

Pronájem zařízeného, kompl. zrekonstr. bytu 1+kk se
sklepem. Byt je velmi pěkný a komfortní, nachází se ve 4.
patře ze 7patrového domu. CP 32 m2. Byt je ihned VOLNÝ.

lYYYYYYtYYY

Cena v RK

VYŠKOV / Nádražní-Kostelní

G

JEDINEČNÁ NABÍDKA. Pronájem rohové komerční budovy
v centru města. Jedná se o patrovou, částečně podsklepenou
budovu o ZP 180 m2 a UP cca 150 m2. Prostory jsou VOLNÉ.

736 646 769

16 000 Kč/měsíc

�YY�YONLINE SLUŽBYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
e-nájemník

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Y�YYYYlYYY

e-kancl

lllllllllllllllllllllllllllll

Y�YYYlt

e-sekretariát

tttttttttttttttttttttttttttttttt

Y�tYYYYtYYYYt
�YYtYYYttYYYY�����
���Y��YlYYY�lkttY

����Y���Y���Y���
YYYtYtl�YYYYYtYYY�l�

www.ravantinoreality.cz
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www.realitymorava.cz

SOUSTŘEĎTE SE V KLIDU
NA SVŮJ BYZNYS
NAŠE
A MARKETING NECHTE NA NÁS
NEMOVITOST

www.riversidevrchlabi.cz

JE VAŠE
JISTOTA
Copywriting

Online marketing

Lukrativní
adresa
Graﬁ
cké práce
v podhůří Krkonoš,
pro Vaše bydlení,
investiční příležitost
i rekreaci

Realitní služby,
PROVEDU VÁS
jaké si přejete
BEZPEČNÝM

Lenka
Kalvodová
A Vysokou
VÝHODNÝM
profesionalitou a etikou našich
makléřů
pozitivně ovlivňujeme způsob obchodování na českém realitním trhu. Budujeme dlouhodobé a kreativní vztahy
se zákazníky, protože lidé a mezilidské vztaPRODEJEM
VAŠÍ
hy jsou pro nás důležité. Klienti od RE/MAXu
očekávají
především
naší
Tel.: +420
602 853
362
schopnost naslouchat a jednat v jejichwww.remax-czech.cz/go
nejlepším zájmu.
NEMOVITOSTI
majitelka realitních kanceláří
a realitní makléřka TOP RE/MAX CLUB
a RE/MAX 100 Percent Club

Obsahová strategie

Prodej bytů
2+kk až 4+kk
t: www.chytramedia.cz
722 978 242
t: 602 221 215

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

Realitní služby,
jaké si přejete

BEZPEČNÉ INVESTICE DO VAŠICH NEMOVITOSTÍ
KOMPLETNÍ

PRÁVNÍ

PRÁVNÍ SERVIS

AUDIT

vypracování smluvní
dokumentace
pro investiční záměry,
včetně koupě bytů,
pro developerské projekty
a pronájem nemovitostí

posouzení právního
stavu nemovitostí,
řešení komplikovaných
právních vztahů,
včetně exekucí

SPOLUVLASTNICTVÍ

uplatnění nároku vůči
dalším spoluvlastníkům,
zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví, zajištění
prodeje spoluvlastnických
podílů

STABILNÍ PARTNER STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ,
DEVELOPERŮ, REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
A SOUKROMÝCH INVESTORŮ

Vysokou profesionalitou
a etikou
našich makléřů
Lenka Kalvodová
majitelkaovlivňujeme
realitních kanceláří
pozitivně
způsob
a realitní makléřka TOP RE/MAX CLUB
obchodování
na českém
realitním
a RE/MAX 100 Percent
Club
trhu. Budujeme dlouhodobé
Tel.: +420 602 853 362
a kreativní
vztahy se zákazníky,
www.remax-czech.cz/go
protože lidé a mezilidské vztahy
Kancelář BRNO:
jsouRE/MAX
pro nás
Go,důležité.
Skácelova 1193/15
612
00
Brno
Královo
Pole
Klienti od RE/MAXu
očekávají
především
naši
schopnost
Kancelář
VRCHLABÍ:
RE/MAX Go,
NáměstívMíru
219
naslouchat
a jednat
jejich
543 01 Vrchlabí
nejlepším zájmu.

Mgr. Miloš Švanda působí v advokacii více jak 14 let. Mimo poskytování právních služeb v oblasti
realit se věnuje také obchodnímu a trestnímu právu. „Naše smlouvy jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a jsem rád, že se můžeme pochlubit 100% úspěšností ze strany katastru
nemovitostí. Dbáme totiž na jejich maximální kontrolu.“

Go
Advokátní kancelář Miloš Švanda,
třída Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno

Tel.: 545 210 127, 732 215 307, reality@aksvanda.cz

Kancelář BRNO:
RE/MAX Go, Skácelova 1193/15
612 00 Brno - Královo Pole
Kancelář VRCHLABÍ:
RE/MAX Go, Náměstí Míru 219
543 01 Vrchlabí
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MÁTE Z HYPOTÉKY NOČNÍ MŮRU?
S HYPOLIMITEM ZÍSKÁTE KLID
Chodíte po prohlídkách, ale vždy vás předběhnou jiní zájemci s hotovostí nebo už připravenou
hypotékou? Hledáte nemovitost, ale nevíte, jak vysokou hypotéku vám banka nakonec schválí?
Nechcete se unáhlit s podpisem rezervační smlouvy, kdyby to pak v bance nedopadlo dobře?
„Pokud jste alespoň jednou odpověděli ANO, pak je přesně pro vás určena naše nová služba
HYPOLIMIT,“ říká Olga Jarošová, jednatelka realitní kanceláře REALITY MUZEJKA s.r.o.
ještě nemáte, na její hledání máte tři roky.
Schválený limit se vám vypočítá z aktuální
výše vašich příjmů a jejich budoucí změna
už výši hypotéky neovlivní. Navíc máte
garantovanou aktuální úrokovou sazbu.
Naši službu HYPOLIMIT můžete využít,
i když nejste naším klientem a nemovitost
kupujete přes jinou realitní kancelář nebo
přímo od majitele.

Jaké otázky v souvislosti
s HYPOLIMITEM nejčastěji
dostáváte?

Začneme od začátku. Kdy je pro
mě služba HYPOLIMIT vhodná?
Když chcete koupit nemovitost na
hypotéku, to je jasné. Potřebujete přece
vědět, že ji určitě dostanete a v jaké
výši. Já přímo doporučuji začít tímto
krokem dříve, než se pustíte do hledání.
Pomůže vám to zaměřit se na ty správné
nemovitosti.

A když už nemovitost vybranou
mám?
Pak se potřebujete většinou rychle
rozhodnout k podpisu rezervace, aby Vás
nepředběhl jiný zájemce. Při dnešní vysoké
poptávce se to každému zájemci už někdy
stalo, setkávám se s tím v praxi každý den.
I v tom případě Vám HYPOLIMIT pomůže.

Třeba už jednu hypotéku
splácím a uvažuji o další ?
V poslední době častý dotaz. Po hypotéce
na vlastní bydlení uvažujete o další na
koupi investiční nemovitosti k pronájmu.
HYPOLIMIT ověří vaše šance na získání
další hypotéky, i s ohledem na budoucí
příjmy z pronájmu.

O koupi uvažuji, ale ne úplně
hned. Co se službou HYPOLIMIT
získám?
Hypolimit je pro vás vhodný, když jste
rozhodnuti v horizontu maximálně do tří
let koupit nemovitost. Po tuto dobu máte
jistotu schválené výše hypotéky podle
vaší aktuální situace, a to bez ohledu na
to, zda se vaše příjmy v budoucnu změní.
HYPOLIMIT je skvělá pomůcka pro vaše
finanční plánovaní. Budete vědět, kolik
vlastních prostředků na svoje plány ještě
potřebujete, na jakou nemovitost se
můžete zaměřit a budete mít na její hledání
i dostatek času.

Zájemci někdy zvažují, že by raději využili
hypotéku u své domovské banky. A někdy
si prostě jen nejsou jistí, jestli je právě pro
ně služba HYPOLIMIT vhodná.
Z toho ale nemusí mít obavu. HYPOLIMIT
poradce s nimi probere možné varianty
a navrhne tu nejvhodnější.

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

KANCELÁŘ

PENB

BRNO

KANCELÁŘ

E

PENB

Pronájem nezařízené kanceláře 44 m2 ve zvýšeném
přízemí zrekonstruovaného secesního domu na
ul. Hilleho. Na patře je k dispozici společná kuchyňka
a oddělené pánské a dámské WC. Volné ihned.

8 173 Kč/měsíc

604 232 218

KANCELÁŘ

E

PENB

Pronájem uzavřené kancelářské jednotky 101 m2 na
ul. Hilleho. Jedná se o část 1. patra, jednotku tvoří tři
samostatné kanceláře, vstupní chodba a malý sklad.
Na patře je k dispozici kuchyňka a oddělené WC.

604 232 218

21 276 Kč/měsíc

BRNO

C

Prodej kanceláře v IBC na ul. Příkop. Celková výměra
je 27 m2, kancelářská jednotka je tvořena kanceláří
s odděleným kuchyňským koutem a WC s umyvadlem.
Klimatizováno, venkovní žaluzie, vybaveno nábytkem.

604 232 218

2 300 000 Kč

T YTO BYT Y JS M E N EDÁV N O PR O DAL I .
PRODÁVÁTE PODOBNÝ?

Zavolejte nám na 604 232 218 a my váš byt nabídneme
prověřeným zájemcům z naší databáze.
3+1 BRNO-BYSTRC

3+KK HUSTOPEČE

2+1 BRNO-KOMÍN

HLEDÁME I DALŠÍ NEMOVITOSTI PRO ZÁJEMCE
Z NAŠÍ DATABÁZE:

Když byste tedy měla
shrnout výhody
HYPOLIMITU,
co byste zdůraznila?
Víte ve velmi krátké době,
na jak vysokou hypotéku
dosáhnete a můžete se
rychle rozhodnout pro
rezervaci vámi vybrané
nemovitosti. Pokud naopak
vhodnou nemovitost

BRNO

Co tedy zájemcům doporučíte
udělat?
Zavolat na telefon 604 232 218 nebo napsat
email na hypolimit@realitymuzejka.cz,
aby se jim HYPOLIMIT poradce mohl
začít věnovat. Schůzka může proběhnout
i v bezpečném online prostředí,
bez nutnosti osobního setkání.
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Hledáme ke koupi byt 4+1 v Brně-Slatině
Hledáme ke koupi byt 2+kk nebo 2+1 v Brně-Slatině
Hledáme ke koupi rodinný dům Babice nad Svitavou a okolí
Kontakt:

604 232 218

Hledáme chatu nebo chalupu do 50 km od Brna
Hledáme k pronájmu v Brně prostor vhodný na masáže

Vertical with text

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

Ing. Monika Russeggerová

+420 602 791 990

RD OPATOVICE

Prodej rodinného domu 5+kk s dvojgaráží a zahradou. Na poz.
vl. kopaná studna, příprava na bazén a cesta k zadní části pozemku
s mož. výstavby dalšího domu. Dojezdová vzdálenost do města
Brna je cca 15 minut. UP 260 m², CP 2977 m². PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – ČERNÁ POLE

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: C.

19 500 000 Kč + provize RK

BYT BRNO – KR. POLE

Pronájem luxusního bytu o dispozici 2+kk s terasou
do vnitrobloku, 2x garážové stání za příplatek. K bytu náleží
právo využívat bazén, saunu a wellness na střeše objektu.
UP 55 m2. PENB: G.

22 000 Kč + 4 000 Kč energie + provize RK

HOTEL VRANOV NAD DYJÍ

Prodej zámeckého hotelu v malebném údolí řeky Dyje ve
Vranově nad Dyjí. Kapacita ubytování 23 pokojů a 2 apartmány.
Součástí hotelu je restaurace a společenský sál pro 120 osob.
UP 1500 m2. PENB: G.

Info v RK

RD MORAVANY

Prodej nízkoenergetické novostavby rodinného domu 5+kk
s vlastní garáží a dvěma terasami v oblíbené obci Moravany
u Brna. Možnost okamžitého nastěhování. UP 216 m2, CP 761 m2.
PENB: G.

Info v RK

POZEMEK TIŠNOVSKÁ NOVÁ VES

Prodej stavebního pozemku o celkové výměře 25 442 m2.
Pozemek lze využít pro stavbu luxusního rodinného bydlení,
ale i pro účely podnikání (penzion, chov koní, pořádání akcí).
Plocha pozemku: 25 442 m2.

11 000 000 Kč + provize RK

BYT BRNO – MĚSTO

Pronájem luxusního apartmánu o dispozici 2+kk v centru Brna
s terasou a sklepem. K bytu je možné připlatit parkovací stání
v suterénu domu. Byt nabízí krásné výhledy na město.
UP 87 m2. PENB: G.

20 000 Kč + 4 000 Kč energie + 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, sklípek. UP 405 m2, CP 9699 m2. PENB: G.

Info v RK

LUXUSNÍ ROUBENKA

Prodej luxusní roubenky/vily nedaleko obce Horní loučky na
pozemku o výměře 36.000 m² s možností parkování až 10 vozidel.
Nemovitost je obklopena lesy čímž nabízí krásné výhledy na přírodu
a také absolutní soukromí. UP 270 m², CP 36.000 m². PENB: G.

Info v RK

BYT/KANCELÁŘ AZ TOWER

Prodej luxusních prostor v 27. patře AZ TOWER. Prostory je
možné využít jako prostorný a prosvětlený byt, případně na
zřízení obchodního sídla firmy v nejvyšší budově České republiky.
UP 235 m2. PENB: B.

Info v RK

BYT BRNO – BYSTRC

Pronájem zařízeného prostorného bytu 2+kk s terasou,
sklepem a garážovým stáním. Pronájem bytu je možný
od 1. 6. 2021. UP 100 m2. PENB: G.

19 000 Kč + 4 000 Kč energie + provize RK

ZPRAVODAJSTVÍ
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JAK SE DANÍ PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
Daně z pronájmu nemovitostí se přiznávají v řádném daňovém přiznání dle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný termín
podání v běžném roce za rok předcházející je 31. březen, pokud přiznání podává daňový
poradce nebo má společnost povinný audit, je to 30. červen. V letošním roce je vzhledem
ke koronavirovým opatřením prodloužena lhůta pro podání. V papírové podobě je možné
podat přiznání do 3. května, v elektronické verzi do 1. června. V obou případech musí být
do uvedeného termínu také zaplacena vypočtená daň.

Jak se příjmy z pronájmu daňově
posuzují

což je zároveň sleva na poplatníka, takže
daň bude 0 Kč).

Pokud pronájem realizuje fyzická osoba
nebo manželé, uplatňuje se § 9 výše
uvedeného zákona. Příjem z pronájmu
přitom může, ale také nemusí být jediným
příjmem. Z příjmů z pronájmu se v tomto
případě neplatí sociální ani zdravotní
pojištění a není potřeba odevzdávat
přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu.
Jestliže je pronajímaná nemovitost ve
společném jmění manželů, podává daňové
přiznání jeden z manželů.
Pokud je nemovitost zařazena do
obchodního majetku firmy, nebo je příjem
z pronájmu podnikatelskou aktivitou
OSVČ, a je tudíž vedena ve firemním
účetnictví, posuzují se příjmy podle § 7
výše uvedeného zákona. V tomto případě
se platí nejen daň z příjmu, ale také sociální
a zdravotní pojištění a je třeba odevzdat
na OSSZ i příslušnou zdravotní pojišťovnu
přehledy o příjmech a výdajích, podle nichž
se vypočtou zálohy na příští období.

Osvobození od daně z příjmů
z pronájmu

Zdroj: redakce

Jaká je sazba daně a co lze
odečíst od daňového základu
Sazba daně z příjmu za rok 2020 činí 15 %
z vypočteného daňového základu. I za rok
2020 snižují daňový základ nezdanitelné
položky. Při splnění zákonných podmínek
se jedná například o dary, úroky
z hypotéky, vklady na penzijní připojištění
nebo životní pojištění.
I daňoví poplatníci, kteří mají pouze příjmy
z pronájmu, uplatní slevu na poplatníka
ve výši 24 840 Kč. Pro pronajímatele to
znamená, že pokud bude jejich daňový
základ po odpočtu výdajů maximálně
165 600 Kč, nebudou platit žádnou daň
(15 % z uvedené částky činí 24 840 Kč,

Příjmy z pronájmu jsou osvobozeny od
daně z příjmu, pokud je poplatník – fyzická
osoba v pracovním poměru a příjmy
z pronájmu nepřesáhly 6 000 Kč za rok.
Nebo pokud poplatník nemá jiné zdanitelné
příjmy a příjmy z pronájmu nepřesáhly
15 000 Kč za rok. To je ovšem při pronájmu
nemovitosti po dobu celého roku prakticky
nemožné, takže se raději podívejme, co vše
se dá od příjmů odečíst.

majetku a nelze je odepisovat – jsou to
například nemovitosti získané darem,
nebo družstevní byty.
Nevýhodou je, že pokud má vlastník
více nemovitostí, nelze pro každou
nemovitost uplatnit jiný režim a nelze
jej také v budoucnu měnit (např. u jedné
paušál, u druhé skutečné výdaje a druhý
rok naopak). Proto je třeba zvážit i plány
do budoucna. Například pokud se plánuje
podstatná rekonstrukce, bude zřejmě
vhodnější zvolit odpočet skutečných
výdajů, a ne paušál. Pro některé vlastníky
může být nevýhodou uplatnění paušálního
výdaje také ztráta nároku na některé
odpočty od daňového základu.

Výhody a nevýhody odpočtu
skutečných výdajů

Zdroj: redakce

Jakým způsobem uplatnit
výdaje
Výdaje je možné uplatnit buď ve skutečné
výši, nebo paušálem. Ten činí pro všechny
pronájmy bez rozdílu (tj. jak pro fyzické,
tak právnické osoby) 30 %, nejvíce však
600 000 Kč. Co je výhodnější, musí každý
pronajímatel zvážit sám. Ideální je poradit
se s účetním či daňovým poradcem.

Výhody a nevýhody paušálního
odpočtu
Výhodou paušálu je, že se evidují pouze
příjmy, výdaje nikoliv. Paušál se vyplatí
i pro nemovitosti, které jsou v obchodním

Pro vyčíslení skutečných výdajů existují
stejná pravidla jako pro podnikatele
a právnické osoby. Výdaje je především
třeba řádně evidovat, a to i tehdy, pokud
je pronajímatel fyzickou osobou a nemá
povinnost vést účetnictví. V případě kontroly
je nutné tyto výdaje doložit finančnímu
úřadu a dokladovat, že souvisely
s předmětem pronájmu. Doklady je třeba
uchovávat po dobu tří let, při dosažení
daňové ztráty až po dobu osmi let.
Jako výdaje je možné uplatnit úroky
a poplatky z hypotéky vedené k dané
nemovitosti, provizi realitnímu makléři,
pokud byla nemovitost v minulém roce
pořízena, odpisy nemovitosti, náklady
na vnitřní vybavení, pokud hodnota
jednotlivého zařízení nepřesáhne 40 tisíc
korun. Dále to jsou náklady na běžné
opravy a údržbu, příspěvky do fondu oprav,
pojištění nemovitosti, daň z nemovitosti,
ale i paušální výdaj na dopravu motorovým
vozidlem či zpracování daňového přiznání.
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Víte, že...

DRAŽBA NEMOVITOSTI
A AUKCE
NEMOVITOSTI
NENÍ TOTÉŽ?

Přísná pravidla dražby

Zdroj: redakce

Oproti aukcím jsou na dražby, dle
zákona o veřejných dražbách, přísné
nároky. Vybírá se dražební jistota,
každý zájemce o dražbu se musí
předem přihlásit, případně registrovat
a na přihlášce ověřit svůj podpis, v den
konání dražby přihazují dražitelé cenu
a vyhrává ten, kdo nabídne cenu
nejvyšší. Veřejné dražby však může
provádět pouze dražebník, jemuž
byla udělena koncese na provádění
dražeb dobrovolných, případně
nedobrovolných, které schvaluje
Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky.

Veřejné dražby i aukce nemovitostí jsou již nějakou dobu nedílnou součástí realitního
trhu. Pro některé však stále zůstává tento způsob koupě (případně také prodeje) určitou
neznámou a nemají v něj důvěru. Tato skutečnost však většinou pramení pouze z neznalosti.
Jaký je rozdíl mezi dražbou a aukcí, jak taková veřejná dražba probíhá?
Předem je nutné vysvětlit rozdíl mezi
dražbou a aukcí. Někteří lidé se mylně
domnívají, že dražba nemovitosti
a aukce nemovitosti je totéž. Vlastní
princip je sice podobný, ale z právního
a vlastně i obchodního hlediska je
rozdíl zcela zásadní. Ten podstatný
rozdíl je, že aukce se neřídí zákonem
o dražbách, ale občanským zákoníkem
č. 89/2012 Sb. To má poté dopad na
celou transakci. Aukce nemovitosti
patří k jednomu z nejvýhodnějších
a nejefektivnějších způsobů prodeje
nemovitostí, na rozdíl od dražby, která
má zpravidla jiný cíl a jako způsob
prodeje nemusí být vždy zcela vhodná.

Dobrovolné a nedobrovolné
dražby
Dražby nemovitostí se řídí zákonem
o veřejných dražbách č. 26/2000
Sb. Veřejné dražby nemovitostí se
dělí na dobrovolné a nedobrovolné.
V dobrovolné dražbě může
majetek prodat vlastník nebo jeho
správce, který disponuje právem
s ním nakládat. Většinou se jedná
o insolvenčního správce.
Druhou kategorií jsou dražby
nedobrovolné, které iniciuje věřitel
mající na nemovitosti zástavu, aby
uspokojil své pohledávky.

K získání koncese musí dražebník
splnit několik podmínek, mezi kterými
je i pojištění odpovědnosti ve výši
min. 35 milionů korun, ověření
účetní uzávěrky auditorem a složení
základního kapitálu v minimální výši
5 milionů korun. Podmínky dražby
jsou předem jasně dané bez možnosti
je měnit. Kupující má povinnost

do stanoveného data uhradit kupní
cenu, pokud tak neučiní, dražební
jistota mu propadá.
Aktuální nabídky jednotliví dražebníci
uveřejňují především na svých
webech, případně na dostupných
realitních serverech.
Současně musí být všechny ohlášené
dražby zveřejněny také na webu
www.centralniadresa.cz,
provozovaném Českou poštou.

Michaela Šopík
Macková

předsedkyně
představenstva
CREDO REAL GROUP a.s.

602 583 853
m.mackova@credoreal.cz

CREDO REAL GROUP zajišťuje svým klientům široké spektrum služeb v oblasti
realitního trhu jako realitní kancelář a developer již od roku 1999. CRG je zárukou
zprostředkování bezpečného nákupu, prodeje i pronájmu nemovitostí a zajištění
hladkého průběhu každého obchodu. Samozřejmostí je kvalitní a komplexní právní
servis.
V současné době, která je ovlivněna různými omezeními v souvislosti
s přetrvávající epidemií COVID-19, je zajímavou, dostupnou a pohodlnou
alternativou nabídka elektronických dražeb a aukcí prováděných on-line,
kterou jako dražebník nabízí také společnost CREDO REAL GROUP a.s.
Zajímá-li vás tato problematika, potřebujete získat více informací nebo
chcete koupit či prodat touto formou nemovitost, můžete navštívit web naší
společnosti www.credoreal.cz/drazby/ .

CHCETE-LI TEDY PRODAT SVOU NEMOVITOST RYCHLE
A BEZPEČNĚ, NEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KOTAKTOVAT.
Jsme řádným členem
Asociace realitních
kanceláří ČR.

www.credoreal.cz

Komerční sdělení

Ve své podstatě však vlastník/dlužník
tímto škodí sám sobě, protože pak
zpravidla nedosahuje výsledná cena
své maximální výše. Nicméně o to
však může být v takovém případě
pořízení nemovitosti pro kupcedražitele atraktivní a finančně
zajímavější.
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Co předchází dražbě
Změna vlastnictví u veřejné dražby
probíhá na základě příklepu licitátora.
Zájemce o koupi si může nemovitost
osobně předem prohlédnout.
Zpravidla jsou stanoveny dva
termíny prohlídek, které jsou předem
avizovány. K dispozici jsou veškeré
dostupné informace o nemovitosti,
včetně odhadu ceny. V některých
případech nedobrovolné dražby
nemusí vlastník spolupracovat, což
vede k tomu, že je možná pouze
venkovní obhlídka nemovitosti,
a to i pro znalce vypracovávajícího
znalecký posudek.

Zdroj: redakce
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OC FUTURUM BRNO
se představuje ve své nové podobě
a s novými příležitostmi

STRATEGICKÁ POLOHA A ÚSPORA
ENERGIÍ

PROSTORY PRO PODNIKATELSKÝ
RESTART

OC Futurum je tradiční obchodní adresou v těsné
blízkosti významných dálničních uzlů (Praha, Ostrava,
Bratislava, Vídeň) a s přímým spojením do centra
města. Strategickou polohu centra a pohodlnou
dopravní obslužnost využívají zejména návštěvníci
ze silné spádové oblasti na jihu Brna, blízkých
rezidenčních oblastí a obcí jižně od moravské
metropole.

Přeměnou a rozšířením obchodního centra vznikly
nové, menší a střední obchodní prostory.
Dosud neobsazené plochy jsou tak příležitostí
pro prodejce, kteří chtějí restartovat své podnikání
po pandemii. I v době přísných zdravotních opatření
se totiž ukázalo, že role kamenných prodejen
je při prodeji určitého sortimentu nenahraditelná
a zákazníci se po rozvolnění opatření rádi vracejí
ke standardním nákupním zvyklostem.

Střechu nákupního centra pokrývá vlastní
fotovoltaická elektrárna, která se stará o část
energetické spotřeby budovy i obchodů, a to šetrně
k životnímu prostředí. Novinkou centra jsou
také nonstop provozované dobíjecí stanice
pro elektromobily.

Nové značky,
moderní prostory
a také funkčnost,
design a ekologie.
Obchodní centrum
FUTURUM v jižní části
Brna se představuje ve
zbrusu novém kabátě.
V čerstvě
zrekonstruovaných
a rozšířených prostorách
čeká na návštěvníky
i provozovatele
obchodních jednotek
řada novinek.
Větší prodejní plochy,
prostornější pasáže,
nový sortiment, rozšířený
food court s novými
restauracemi nebo třeba
dobíjecí stanice pro
elektromobily.
WWW.FUTURUMBRNO.CZ

Zákazníci nového OC Futurum se mohou těšit na oblíbené řetězce,
jako je Tesco, Gate, Alpine Pro, Takko, KIK, Kanzelsberger, Sportisimo
nebo BENU lékárna. Na větších a zmodernizovaných plochách přivítají
nové návštěvníky například Pepco a nový koncept prodejny oblíbených
domácích potřeb ORION.
Své zcela nové prodejny otevírá například také drogerie DM, potřeby
pro mazlíčky Super ZOO nebo prodejna elektroniky DATART. Mezi
novinkami se objeví vůbec první brněnská prodejna mezinárodní módní
značky Sinsay s nabídkou cenově dostupné moderní módy.

FUTURUM ZAUJME ZVENČÍ I ZEVNITŘ
Rozsáhlou revitalizací prošel interiér i venkovní plochy budovy.
Na podobě nového Futura se autorsky podílely hned dvě architektonické
kanceláře. O venkovní vzhled s výrazně červeno-žlutou fasádou
se postaralo studio KOGAA ve spolupráci s umělcem a malířem
Václavem Kočím.
Interiéry centra s industriálním nádechem připravilo studio ArchiJam.
Revitalizace a moderní design se propsal do všech částí nákupního
centra v podobě nových povrchů, barevné skladby, nového sociálního
zázemí i rozšíření a prosvětlení centrální pasáže. Nový foodcourt nabízí
kromě tradičních fastfoodových řetězců také restaurace s vlastním
sezením či koncept running sushi.

Marketingová podpora nákupního centra,
výhodná poloha u D1 a možnosti úpravy
rekonstruovaných jednotek dle vlastních potřeb
vytváří ideální podmínky pro nové začátky.
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BYTY

info v RK

BRNO - KOMÍN

BYTY
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info v RK

CHRLICE

RIVERSIDE VRCHLABÍ

Investice, která dává smysl

PENB

B

PENB

Nadstandardní bydlení v žádané lokalitě Brno – Komín. Výstavba menšího
bytového domu s byty o dispozicích 2+kk a 3+kk situovaného ve stávající
zástavbě rodinných domů s plnou občanskou vybaveností v okolí.

731 516 417

A

Bydlete světově v bytovém domě se soukromým bazénem.
Rezidence v atraktivní lokalitě nabídne devět nadstandardně zařízených
BJ 1+kk až 4+kk. K bytu může náležet i soukromá zahrádka.
Parkování na venkovních stáních nebo v garáži.

www.bytyrejcka.cz

731 516 417

www.chrliceplace.cz

RODINNÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

SYROVICE

MORAVANY

LIPŮVKA

info v RK

info v RK

info v RK

PENB

C

RD Syrovice lokalita Vlčí Máky. Kvalitní
bydlení nedaleko Brna v samostatně stojícím
nízkoenergetickém domě s krásnou zahradou
zajistí volný pohyb celé rodině. Možná úprava
dispozic až na 6+kk, garáž v ceně.

731 516 417

PENB

B

PENB

Krásná dvoupodlažní novostavba řadového
rodinného domu s rozsáhlou terasou ve
vyhledávané lokalitě kousek od Brna. K domu
náleží zahrada o rozloze 192 m2 a pakovací stání
na vlastním pozemku pro 2 automobily.

731 516 417

C

Nadstandardně vybavená novostavba
rodinného domu o dispozici 4+kk se zahradou,
sklepem a 2 parkovacími stáními, v jejíž blízkosti
naleznete nejen veškerou občanskou vybavenost,
ale i krásnou přírodu.

731 516 417

www.domysyrovice.cz

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

V malebné části města
Vrchlabí a vstupní brány
Krkonoš právě vzniká
oblíbený koncept,
který spojuje možnosti
komerčního pronájmu
s vlastním bydlením
nebo rekreací. Projekt
Riverside Vrchlabí je
situován u břehu horního
toku Labe a v lokalitě
s jedinečnou atmosférou.
Nabízí 56 bytových
jednotek ve dvou
samostatných objektech
i promyšlené zázemí.
Riverside Vrchlabí vyroste na klidném
místě, obklopeném přírodou, a přitom
pouhé 4 minuty pěší chůze od historického
náměstí. Blízké okolí prezentuje renesanční
zámek s přilehlým velkorysým parkem
a naučnou stezkou. V pěší dostupnosti jsou
také všechny služby občanské vybavenosti,

množství nákupních a kulturních příležitostí,
kavárny, vinárny a restaurace.

Horská idyla, občanská
vybavenost a sportovní vyžití
Vrchlabí je lokalitou s vlídnou a srdečnou
atmosférou, a zároveň bezpečným místem
jak pro život, tak pro trávení rodinné
dovolené. Snoubí v sobě městský život
se všemi svými výhodami i okolní horskou
přírodu, která nabízí maximální prostor pro
letní i zimní sportovní aktivity.
V místě je hokejový i fotbalový stadion,
tenisové kurty, fitcentra, běžecké tratě
i cyklostezky. V zimě jsou tu v provozu dva
rodinné lyžařské areály a pravidelná linka
skibusu k okolním skiareálům s širokou
nabídkou atrakcí.

Promyšlené dispozice bytů
a zázemí po rezidenty
Rezidenční areál tvoří dva samostatné
bytové objekty, umístěné na protějších
březích půvabné řeky Labe, spojené
soukromou lávkou pro pěší.
Samozřejmostí jsou pohodlné parkovací
kapacity v podobě soukromých venkovních
i garážových stání, nebo jednotlivých
parkovacích zakladačů, i zabezpečené
úložné prostory pro sportovní vybavení

v podobě koláren a lyžáren. Kompozice
rezidenčního komplexu se nese v duchu
praktičnosti, nadčasovosti, čistých linií a je
navržena po vzoru původních horských
objektů. Projekt nabízí kromě tří komerčních
prostor, celkem 56 jednotek s dispozicí
od 1+kk až po 5+kk a rozlohou od 28 m2
do 117 m2.

Záruka kvality pod taktovkou
tradičního a spolehlivého
partnera
Investorem a developerem nově
vznikajícího projektu je společnost Riverside
Vrchlabí s.r.o., dceřiná společnost akciové
společnosti REKO a.s., která úspěšně působí
na českém trhu 30 let. K jejím hlavním
aktivitám patří dodávky dopravních,
inženýrských a pozemních staveb a s tím
i související developerská činnost.
Společnost REKO a.s. zrealizovala již desítky
rezidenčních i komerčních staveb, včetně
významných bytových komplexů v Brně,
Praze nebo Hradci Králové. Díky silnému
zázemí, zkušenostem a velkému počtu
vlastních kvalifikovaných pracovníků je tak
zárukou kvalitní a zdařile dokončené stavby.
www.riversidevrchlabi.cz
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NOVOSTAVBY

www.realitymorava.cz

BYTY

KAMECHY II
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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

K NASTĚHOVÁNÍ
PRODEJ
DALŠÍHO
JIŽ BRZY!
DOMU
ZAHÁJEN
Velikost bytů
Investor
1+kk aža.s.
4+kk
NOME
t: 545 428 120

Velikost bytů
e: info@kukly2.cz
1+kk až 4+kk
t: 737 243 156
e:kostkova@reko.cz

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
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MIG s.r.o. |

800 644 644 | mig@mig.cz | www.mig.cz | Cejl 926/30

PRONÁJEM
LUXUSNÍCH BYTŮ

B

■ dům v industriálním stylu
4 minuty chůze od centra
■ 24 nových bytů
s nadstandardní výbavou
o ploše od 35 m2 do 56 m2
■ kuchyně včetně spotřebičů
od německé firmy Nolte
■ luxusní koupelny, zařizovací
předměty od firem Villeroy
& Boch či Hansgrohe
■ byty s jižní orientací jsou
vybaveny prostornými
balkony
■ možnost parkování
v zakladačích v podzemní
garáži

1+kk + spací nika a 2+kk

Nově postavený
polyfunkční dům
MIG POINT
na ulici Cejl 30

www.mig.cz

Cejl 30
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PRODEJ BYTŮ
ZAHÁJEN
DISPOZICE 1+KK AŽ 4+KK
V CENTRU BRNA

VRANOVKA - NOVÁ VÝSTAVBA

BYTOVÝ PROJEKT REZIDENCE JASELSKÁ

40 bytů a ateliérů.
Možnost garážového stání.

Nová výstavba 70 bytů v Hranicích (Olomoucký kraj).
K dispozici také garáže, parkovací místa, sklepy a terasy.

www.vranovka.cz

Zábrdovice, ul. Vranovská

www.rezidence-jaselska.cz

Hranice, okr. Přerov - ul. Jaselská

Volejte: 735 101 285
REZIDENCEKRIDLOVICKA.CZ

BEZPEČNÁ INVESTICE
DO NEMOVITOSTÍ

Ing. Jiří Knotek

Jedná se o investice do developerských
projektů. Realitní dluhopisy, nám,
developerům, umožňují získat přístup
k větším finančním zdrojům a díky tomu
můžeme realizovat ambicióznější projekty.
Tím také zajišťujeme větší a stabilnější
výnos investorům, tedy klientům, kteří
developerské dluhopisy nakoupí.

V ČEM JE INVESTICE
DO DEVELOPERSKÝCH
DLUHOPISŮ VÝHODNÁ?
Investovat do nemovitostí může sice
každý samostatně, ale koupit a pronajmout
znamená připravit se na hodně práce
a péči o majetek. Je nutné mít také
dostatek finančních prostředků nebo čerpat
hypotéku, a rizikem je pak negarantovaný
výnos. Oproti tomu, realitní dluhopisy naší
společnosti přinášejí stabilní roční výnos
5,5 % a pravidelnou výplatu úroků každý
rok. Nejnižší možnou investicí je přitom
částka 50 000 Kč. Obecně jsou realitní

5 let

se stabilním ročním výnosem
již od 50 000 Kč

Jak uchránit své finanční prostředky před inflací a kam je s jistotou zainvestovat
i v době, která přináší různé obavy a nejistoty, odpovídá Ing. Jiří Knotek,
zakladatel a majitel společnosti SDK reality.
CO JSOU DEVELOPERSKÉ
DLUHOPISY?

garanc
e
stabiln
ího
příjmu
na dob
u

dluhopisy také méně citlivé na kolísání
hodnoty a výnosové míry, než je tomu
u jiných investičních produktů na trhu.

ZA JAKÝM ÚČELEM
DEVELOPERSKÉ DLUHOPISY
NABÍZÍTE?

PRO JAKÉ KLIENTY JSOU
DEVELOPERSKÉ DLUHOPISY
VHODNOU INVESTICÍ?

Developerské činnosti a výstavbě vlastních
projektů se věnujeme od roku 2004.
Máme za sebou úspěšně vybudované
rezidenční komplexy bytových i rodinných
domů v Brně - Slatině, Moravských
Knínicích, Žatčanech nebo Rajhradicích.
Loni jsme se rozhodli pro revitalizace
původních a většinou zanedbaných
objektů, které se nám často nabízejí.

Naše developerské dluhopisy vyhovují
zejména konzervativněji založeným
investorům. V současné době se totiž
v oblasti investic objevují různé obavy
z budoucího vývoje a konzervativní státní
dluhopisy nenesou skoro žádný výnos.
Oproti tomu stavební materiál, jako je
cihla či tvárnice, má pořád svoji hodnotu,
která se časem zvyšuje. Navíc novostavby
a nemovitosti v prémiových lokalitách drží
svou hodnotu, a to i v době krize. Nejčastěji
naši klienti investují částku 500 000 Kč na
dobu 5 let, během které pak bezstarostně
inkasují celkové úroky ve výši 137 500 Kč.
Při nižších investicích se developerské
dluhopisy často pořizují jako dárek pro děti
nebo vnoučata.

Zjednodušeně řečeno, zachraňujeme staré
domy, dáváme jim novou tvář a přetváříme
je na kvalitní bydlení, po kterém je stále
velká poptávka.
S tím souvisí naše potřeba většího
kapitálu, který získáváme díky vydaným
dluhopisům. Zároveň tím nabízíme
možnost zhodnotit bezpečně peníze
v nemovitostech i těm klientům, kteří nemají
nebo nechtějí vložit několikamilionové
investice.

SDK reality je pro své klienty spolehlivým realitním partnerem již úctyhodných 20 let.
Úspěšně působí ve 14 regionech České republiky a určuje směr v kvalitě i rozsahu služeb na
celé Moravě. Výsledkem jsou tisíce zdárně realizovaných realitních obchodů v celkovém objemu
13,5 miliardy Kč a desítky vlastních developerských projektů.
Nově poskytuje klientům také možnost, jak bezpečně a stabilně zhodnotit své finance ve formě
nákupu developerských dluhopisů, které jsou zajištěné již existujícím a plně funkčním rezidenčním
projektem ve vlastnictví majitele společnosti.

Developerské dluhopisy

jsou bezpečnou investicí na dobu 5 let.
Názorný příklad investice

Garantují stabilní příjem,
protože jsou méně citlivé na kolísání
hodnoty a výnosové míry, než je
tomu například u akcií.
garance
stabilního příjmu
na dobu 5 let

Nákup dluhopisů v hodnotě

5,5 %

Roční úrok

5x 5 500 Kč

Vyplacený úrok ve výši
1. 12. 2025 vrácení celé investované částky.
Vyplacený celkový výnos za 5 let

dluhopisy jsou zajištěny
zástavou k již existující
nemovitosti

RAJHRADICE

MORAVSKÉ KNÍNICE

ŽATČANY

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

SLATINA

27 500 Kč

léty prověřená společnost a historie
úspěšně realizovaných a vlastních
developerských projektů

PRÁVĚ REALIZOVANÝ PROJEKT

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

100 000 Kč

Investujte s námi
s výnosem

SLATINA
ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

5,5 %
Více na www.sdk-reality.cz
Z E L E NÁ L I NKA

+420 800 050 243, +420 736 611 630

www.sdk-reality.cz

Naše exkluzivní nabídka

REZIDENCE

NOVÁČKOVÁ
Nabízíme k pronájmu 11 bytových jednotek
o velikosti 1+kk od 8.900,- Kč / měsíčně

.10 min. chůzí od ZET Oﬃce (kiwi.com, axians)
.10 min. tramvají do centra města Brna
.k nastěhování od 05/2021
.sdílená terasa s venkovním posezením
.nové a moderní bytové jednotky

S naší ONLINE SLUŽBOU
e-nájemník

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro Vás!
Rooseveltova 584/9
602 00 Brno-město

+420 777 807 101
reality@ravantino.cz

www.ravantinoreality.cz

