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VÝHODNÝ PRODEJ 
NEMOVITOSTI

Omezená nabídka nestačí 
pokrýt vysokou poptávku. 
To je nejlepší okamžik na 
prodej nemovitosti.

ODBORNÉ 
KONZULTACE 

Od roku 1991 se denně po-
hybujeme na trhu s komerč-
ními nemovitostmi. Jsme 
připraveni Vám kdykoliv po-
radit.

REÁLNÁ TRŽNÍ 
HODNOTA

Znáte reálnou tržní hodno-
tu svojí nemovitosti? My 
ano. Odhad tržní ceny Vám 
zpracujeme zcela zdarma.

CHCETE ZÍSKAT 
MAXIMÁLNÍ 
CENU ZA SVOJI 
NEMOVITOST? 

PRODEJTE JI 
PRÁVĚ TEĎ!
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Ve výstavbě nových kanceláří překonalo loni Brno poprvé za 20 let i hlavní 
město Prahu. Celkem bylo na brněnském trhu dokončeno více než 
43 000 m2 nových kancelářských ploch a dalších 45 000 m2 je aktuálně 
ve výstavbě. V  roce 2016 jsme také zaznamenali rekordní poptávku po 
nových kancelářích, která přichází především z  řad IT firem, finančních 
společností a zdravotnických zařízení. I díky tomu se v uplynulém roce 
v Brně pronajalo 60 000 m2 kanceláří, což je více, než bylo postaveno. 

Doba, kdy majitelé hledali marně nájemníky a  bylo velmi těžké nové 
prostory obsadit, je pryč. Brno aktuálně zažívá nejvyšší poptávku v histo-
rii. Celkem nyní disponuje více než 520 000 m2 kancelářských ploch, ze 
kterých více než 80 % tvoří prostory v nejvyšším standardu kvality. Právě 
tyto prostory třídy A  obsadili noví nájemníci, např. do Vienna Point se 
stěhuje společnost Omega Pharma, a.s., která zde od začátku roku využívá 
800 m2. V červenci zde otevře svůj nový showroom společnost ESYST, s.r.o. 

Parfumerie Notino si pronajala 4 000 m2 v administrativním komplexu BBP 
Offices. Zde bude také od září využívat 1 300 m2 společnost oXy Online 
s.r.o. Nové nájemníky má i CTOffice v Business parku Ponávka. Jeho řady 
rozšíří IBM, EASIT s.r.o. a Českomoravský cement a.s.

Letos bude dokončeno poměrně méně ploch, než tomu bylo v roce 2016. 
Dá se tedy očekávat, že výše nájemného bude v moderních administrativních 
centrech stoupat. Na další období mají developeři v plánu rozvoj nevyužitých 
bývalých areálů Zbrojovka a  Vlněna, jejichž přestavba bude probíhat po 
etapách. Po svém kompletním dokončení nabídnou celkem přes 160 000 m2.

Hledáte moderní kanceláře pro svoji společnost? 
Neváhejte kontaktovat specialistu na pronájem kanceláří 
Zdeňka Pavlíčka, mobil: 724 405 366,  
e-mail: zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

KANCELÁŘE V BRNĚ SE RYCHLE 
ZAPLŇUJÍ. NÁJEMNÉ BUDE STOUPAT
V loňském roce bylo v Brně dokončeno více nových kanceláří než v Praze. Největším dokonče-
ným projektem byla desetipodlažní nízkoenergetická budova O v Areálu Slatina s celkovou vý-
měrou více než 15 000 m2.

CTZone 
Brno CTPark Brno AZ Tower BBP Brno Areál Slatina Vienna Point Šumavská 

Tower TITC LennArt Rozmarýn Titanium Triniti office 
center

Adresa
Škrobárenská 5, 
Brno - Trnitá

Holandská 1, 
Brno - Štýřice

Pražákova 69, 
Brno - Štýřice

Londýnské 
nám. 1, Brno - 
Štýřice

Tuřanka 115, 
Brno - Slatina

Vídeňská 119, 
Brno - Dolní 
Heršpice

Šumavská 35, 
Brno - Veveří

Purkyňova 125, 
Brno - Med-
lánky

Smetanova 19, 
Brno - Veveří

Kounicova 2a, 
Brno - Veveří

Nové Sady 25, 
Brno - střed

Trnitá 5,  
 Brno - střed

Nabízená 
plocha

8 500 m2 90 000 m2 17 000 m2 48 000 m2 15 000 m2 30 000 m2 25 000 m2 1 800 m2 2 000 m2 3 686 m2 43 000 m2 25 000 m2

Výměra patra 2 500 m2 2 000 m2 500 m2 1 800 m2 1 500 m2 1 013 m2 500 m2 600 m2 500 m2 1 000 m2 2 000 m2 1 000 m2

BBP Brno

AZ Tower

CTPark Brno

Vienna Point

Titanium

RozmarýnLennArt

Šumavská TowerTITC

CTZone Brno

Trinity office center

Areál Slatina
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Velký Špalíček nabízí 
12  360  m2 obchodních 
a  kancelářských ploch, 
které doplňuje 104 pod-
zemních parkovacích míst. 
Centrum je dlouhodobě 
velmi dobře obsazeno kva-
litními nájemci a díky tomu 
dosahuje vysoké návštěv-
nosti. Nachází se v  samot-
ném centru Brna, v  těsné 
blízkosti náměstí Svobody. 

V aktuální nabídce k pronájmu zůstává 
uzavřený kancelářský celek s  vlastním 
sociálním zázemím o  výměře 380 m2 
a lukrativní obchodní jednotka s výmě-
rou 533 m2, s  možností rozšíření až na 
700m2, na nejfrekventovanějším místě 
centra u  hlavního vchodu. Velkou vý-
hodou jsou prosklené výlohy do pasáže 

i  ulice Mečové. Bližší informace a  pro-
hlídku rádi zajistíme - neplatíte provizi 
za zprostředkování.

 
Kontaktní osoba: Zdeněk Pavlíček, 
mobil: +420 724 405 366,  
e-mail: zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

V přízemí domu na ulici Česká v Brně na-
bízíme k  pronájmu legendární obchod 
pod hodinami. Klimatizované prostory 
s  šatnou a  vlastním sociálním zázemím 
mají celkovou výměru 88 m2 a jsou vhod-
né pro zřízení prodejny, kontaktního mís-
ta s klienty i pobočku společnosti. 

Pronájem exkluzivních kancelářských 
prostor v novém business centru ROZ-
MARYN office&parking, které se nachází 
v samotném středu Brna. Objekt dispo-
nuje celkem 3 686 m2, přičemž výměra 
jednoho podlaží je 1 033 m2. 

Pronájem kanceláří v  administrativní 
budově v  blízkosti centra města a  au-
tobusového nádraží Zvonařka. Klima-
tizované prostory mají výměru 24 m2 
a 32 m2 a je možné si k nim pronajmout 
krytá parkovací místa ve dvoře.

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Brno-střed

Brno-Královo Pole

Brno-Slatina

Brno-jih

Brno-střed

Brno-ul. Masarykova

info v RK

1 800 Kč/m2/rok

info v RK

info v RK

3 000 Kč/m2/rok

1 900 Kč/m2/rok

N/RSB/11626/13

N/RSB/16227/17

N/RSB/16361/17

N/RSB/16336/17 N/RSB/16350/17

N/RSB/11592/13

Pronájem exkluzivních kanceláří v   administrativním 
centru Titanium. Prostory lze individuálně upravit 
dle požadavku klienta a jejich pronájem je možný od 
200 m2 do 1 900 m2.

Pronájem uzavřeného kancelářského celku v 1.NP 
bytového domu na ul. Palackého třída. Kanceláře 
s  celkovou výměrou 54,4 m2 jsou rozděleny na 2 
jednotlivé prostory a mají samostatný vchod z uli-
ce.

Pronájem moderních kanceláří v  technologickém 
cetru Areál Slatina. Prostory jsou koncipované for-
mou „open-space“ s možností dalšího dělení či slu-
čování. V nabídce jsou jednotky již od 17 m2.

Ve 2.NP OC Futurum na ulici Vídeňská nabízíme 
k pronájmu prostory s celkovou výměrou 1 285 m2. 
Je možné je dělit na dvě menší části a  jejich pro-
sklené výlohy jsou orientované přímo do nákupní 
galerie.

V  nejvyšší budově České republiky AZ Tower na-
bízíme k pronájmu moderní kancelářské prostory. 
K dispozici jsou celá kancelářská patra 450 m2, jejich 
části cca 250 m2 a samostatné jednotky od 30 m2. 

V samotném centru města Brna na ulici Masaryko-
va nabízíme k pronájmu kancelářské prostory s cel-
kovou výměrou 118 m2. Klimatizované kanceláře 
jsou rozděleny na 3 jednotky s vlastním sociálním 
zázemím.

INZERCE - KANCELÁŘE

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM
Brno - ul. Česká

Brno - střed

Brno - Černovice

Brno - Královo pole

N/RSB/16049/16

N/RSB/15646/16

N/RSB/15411/15

cena: info v RK

cena: info v RK

2 600 Kč/m2/rok

NÁKUPNÍ A ZÁBAVNÍ CENTRUM  
VELKÝ ŠPALÍČEK

ESYST s.r.o. OTEVÍRÁ NOVÝ 
SHOWROOM
Pro společnost ESYST 
s.r.o., která se zaměřuje 
na elektronické zabez-
pečovací systémy a  vý-
voj v oblasti LED oslvět-
lení jsme zprostředkovali 
pronájem showroomu 
s celkovou výměrou 
550 m2 v přízemí technologického parku Vienna Point. 

NOVÉ KANCELÁŘE PRO INOUTIC
Přední evropský výrobce 
PVC okenních a dveřních 
profilů, společnost Inou-
tic, si prostřednictvím 
naší realitní společnosti 
pronajala reprezentativ-
ní kanceláře v techno-
logickém centru Areál 
Slatina. Kanceláře byly připraveny na míru přesně podle 
požadavku zájemce.

N/RSB/16242/17

Pronájem obchodní jednotky v  příze-
mí domu na ulici Purkyňova v  Králově 
Poli. Prostory disponují vlastním sociál-
ním zázemím a jejich celková plocha je 
112,6  m2. Obchod má velké výlohy do 
ulice a  je vhodný pro provoz prodejny 
nebo pro pobočku společnosti.

63 741 Kč/měs.

Jedinečná

příležitost



www.realspektrum.czStovky dalších nemovitostí na webu

ZVYŠTE HODNOTU SVÉHO NÁJEMNÍHO 
DOMU. PORADÍME VÁM JAK
Váš nájemní dům může mít daleko vyšší prodejní cenu, než si myslíte. Jeho hodnota 
je ovlivněna stále rostoucími cenami nájmů i současnou developerskou výstavbou. 
Ta neuspokojuje poptávku po koupi vlastního bydlení a tak někteří z klientů přistoupí 
i k variantě pronájmu bytů.

Není žádnou novinkou, že na brněnském re-
alitním trhu není dostatek investičních nemo-
vitostí na prodej a o jejich koupi je stále velký 
zájem. Jejich ceny v průběhu roku 2016 vzrůs-
taly nejen kvůli vysoké poptávce a  nízkým 
úrokovým sazbám, ale i z důvodu nedostatku 
bytů v novostavbách. Tato situace se přenesla 
na trh se staršími   byty a nyní dokonce ros-
tou i ceny nájmů -  v některých částech Brna 
se ceny nájemného zvýšily až o  25 procent. 
Stoupající trend cen nájmů bytů má přímý 
vliv na celkovou hodnotu činžovního domu 
a jeho výnos.

Pronajímání bytů v činžovním domě Vám při-
nese zhodnocení kolem pěti procent ročně. 
Pokud si necháte sestavit analýzu aktuálního 
stavu s  potenciálním výnosem, můžete vy-
dělat daleko více. Náš specialista na investiční 
nemovitosti pro Vás zdarma připraví analýzu 
stávajících nájemních vztahů, prověří typy 
uzavřených nájemních smluv, zhodnotí re-
zervy jednotlivých bytů vč. doporučení jejich 
úprav a  stanoví aktuální výši nájemného. Při 
sestavování této důkladné analýzy vychází 
z  vlastních dlouholetých odborných zkuše-
ností a využívá poměrně rozsáhlé matematic-
ké a statistické modelování.

Efektivní aktualizace cen nájemného může 
Váš roční výnos zvýšit až o deset procent, což 
bude mít pozitivní vliv na celkovou hodnotu 
Vašeho činžovního domu. Díky správně pro-
vedené optimalizaci nájemného tak můžete 
svůj bytový dům prodat za daleko vyšší cenu.

Ukázka optimalizace cen nájem-
ného v praxi
V nedávné době jsme pro našeho klienta při-
pravili analýzu aktuálního stavu nájemního 
domu v k.ú. Veveří s 12 byty. Ten měl na přelo-
mu roku 2015/2016 zisk z nájemného v celkové 
výši 1 364 760 Kč. Po aktualizaci cen nájemného 
bude jeho zisk v roce 2017 činit 1 502 232 Kč, což 
je o 10 procent více. Vyšší roční výnos se samo-
zřejmě promítne i do celkové prodejní ceny, kte-
rá byla při 20 leté návratnosti v roce 2016 celkem 
27 300 000 Kč. Aktuální prodejní cena, po prove-
dení optimalizace nájmů, je více než 30 mil. Kč. 
Díky důkladné analýze vydělá majitel při prodeji 
svého nájemního domu o 3 mil. Kč více.

Bez důkladné analýzy by vydělal 
podstatně méně
Ceny nájemních domů se drží stále vysoko. 
V kombinaci s vhodně provedenou optima-

lizací nájemních vztahů můžete i Vy z pro-
deje svého domu získat daleko více. Je po-
třeba počítat s tím, že extrémní růst cen se 
může brzy zastavit. Vliv na to jistě budou 
mít nová pravidla pro poskytování hypo-
tečních úvěrů, která bankám dovolují po-
skytovat jen 15 % hypoték v pásmu 80-90 % 
zástavní hodnoty nemovitosti. Stále častěji 
se bude stávat, že klienti nesplní podmín-
ky pro získání úvěru, sníží se poptávka po 
koupi nemovitostí a jejich ceny již nebudou 
dále růst. Trh s  nemovitostmi také ovlivní 
obnovení předkupního práva podílových 
spoluvlastníků, o  kterém se můžete dočíst 
více na straně 8.

S  prodejem své nemovitosti nevyčkávejte. 
Kontaktuje specialistu na investiční nemovi-
tosti. Řekne Vám, za jakou aktuální cenu mů-
žete svůj bytový dům prodat.

Kontaktní osoba: 
Jan Ryšavý
mob.: 602 156 824 
e-mail:  jan.rysavy@realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099
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PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

Brno - Židenice

Prostějov

Brno - Zábrdovice

Brno - střed

N/RSB/16176/17

N/RSB/16272/17

N/RSB/16353/17

N/RSB/16354/17

5 999 000 Kč

24 990 000 Kč

4 795 000 Kč

19 000 000 Kč

Prodej komerčního prostoru v přízemí cih-
lového činžovního domu na ulici Vranov-
ská. Prostor s celkovou výměrou 207 m2 je 
možné rozdělit na dvě samostatné jednotky 
s vlastním vstupem a výlohou do ulice. Pro-
stor prošel celkovou rekonstrukcí a v minu-
losti zde byla v provozu herna a bar.

Prodej poloviny nájemního domu, který 
tvoří dva objekty s  celkovou užitnou plo-
chou 1  005 m2. Nemovitost se nachází na 
ul. Koliště a  její prodej bude uskutečněn 
formou převodu vymezené poloviny, příp. 
převodem jednotek, které vzniknou prohlá-
šením vlastníka. Ve vnitrobloku je k dispozici 
12 parkovacích míst.

V novostavbě cihlového domu na ul. Tábor-
ská nabízíme k prodeji obchodní jednotku 
s výměrou 128 m2. K prostoru je možné do-
koupit garážové stání a je vhodný pro vlast-
ní podnikatelské aktivity nebo pro budoucí 
pronájem. Předpokládaný termín jeho do-
končení je 07/2017.

Prodej areálu s  administrativním objek-
tem, rozestavěnou budovou a  pozemky 
o výměře 2 816 m2. Areál se nachazí neda-
leko centra Prostějova a nájezdu na D46. 
Administrativni budova je kompletně 
pronajata se zajímavým ročním výnosem. 
Rozestavěný objekt je vhodný pro vybu-
dování obchodních prostor. 

DRAŽBY, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, AUKCE…  
I TO UMÍME!
Patříme k významným dražebníkům v České republice 
a od roku 2001 jsme řádným členem České asociace 
dražebníků. Prodej nemovitosti formou dražby, aukce 
nebo výběrového řízení je efektivní a zcela transpa-
rentní. Přesvědčte se o tom i Vy a nabídněte nám svo-
ji nemovitosti. O vše potřebné se postaráme.

Pro bezplatné konzultace a poradenství kontaktujte 
specialistu na dražby nemovitostí.

Ing. Juraj Tréger, CSc., tel: +420 602 563 615,  juraj.treger@realspektrum.cz

Pro renomovanou brněnskou advokátní kancelář hledáme ke koupi v Černých Polích, 
Masarykově čtvrti nebo Králově Poli nemovitost vhodnou ke zřízení sídla firmy. 

Specialista na prodej komerčních nemovitostí vám předloží konkrétní cenovou 
nabídku od zájemce. 

Nabídněte svoji nemovitost prověřenému zájemci!

AKTUÁLNĚ HLEDÁME

INZERCE

INZERCE - AUKCE

PRODEJ
Žďár nad Sázavou

N/RSB/16378/17

Výběrové řízení na prodej luxusní vily 
se třemi byty a  pozemky s  výměrou 
2 595 m2. Dům je nadstandardně vyba-
vený a  náleží k  němu sportovní hřiště, 
vnitřní bazén s  protiproudem, vířivka, 
sauna a  garáž pro dvě auta. Uzávěrka 
výběrového řízení je 27.6. v 16 hodin.

14 000 000 Kč

Chcete být součástí tra-
diční brněnské organizace 
s  širokou členskou základ-
nou podnikatelů v regionu? 
Chcete být pravidelně infor-
mováni o dění v regionu? Máte zájem o výhodné školení 
pro své zaměstnance a o špičkové poradenské služby na 
míru? Staňte se členem RHK Brno.

Komora poskytuje svým členům plný právní a informační 
servis, hájí jejich podnikání a prosazuje jejich potřeby v le-
gislativě i v  politice. Každý člen je pravidelně informován 
o novinkách ze světa podnikání a o aktuálních akcích, které 
komora pořádá. A že se jedná o zajímavé akce! Komora reali-
zuje vzdělávací projekty, školení a semináře, které pomohou 
zvýšit odbornost Vašim zaměstnancům a stará se také o fi-
remní vzdělávání, které rozvine Vaši podnikatelskou činnost.

Členství v brněnské komoře je jedna z nejvýhodnějších 
investic Vaší firmy. Potvrdit to určitě může i realitní spo-
lečnost REAL SPEKTRUM, která je jedním ze zakládajících 
členů RHK Brno a aktivně se angažuje v naší členské zá-
kladně. Přijďte mezi nás i Vy.

Dalších nespočet výhod a možností Vám rád představí zá-
stupce RHK Brno osobně na nezávazné schůzce.

Kontaktní osoba: Ing. František Motl, CSc.,  
tel: +420 532 194 919, motl@rhkbrno.cz

REAL SPEKTRUM je zakládajícím 
členem RHK Brno.

STAŇTE SE ČLENEM 
REGIONÁLNÍ 
HOSPODÁŘSKÉ 
KOMORY BRNO



www.realspektrum.czStovky dalších nemovitostí na webu

Realitní společnost REAL SPEKTRUM poskytu-
je komplexní developerský servis vč. pre-de-
velopmentu na klíč. Pro tuzemské i zahraniční 
klienty vytipujeme, podle jejich přesné po-
ptávky, lokality v České republice, na kterých 
následně vybudujeme logistická centra na 
klíč. Před samotnou realizací projektu se také 
staráme o scelení celého území a kompletní 
projektovou dokumentaci vč. vydání staveb-
ního povolení. Následná výstavba „built-to-
-suit“ projektu přináší klientovi možnost při-
způsobení realizované nemovitosti přesně 
podle jeho požadavků a specifik a to od de-
signu přes technologické vybavení a stavební 
úpravy vnitřních částí hal. Budoucí nájemce si 
vybere požadovanou lokalitu. Nadefinuje si 
své požadavky na velikost, výměru a technic-
ké vybavení. O zbytek se už postaráme my.

Řídili jsme výstavbu logistického centra v prů-
myslové zóně Řehlovice v Ústeckém kraji, kte-
ré bylo letos dokončeno. Jednalo se o ukáz-
kový příklad „built-to-suit“ developmentu. 
Nové skladovací prostory s celkovou výměrou 
5  600 m2 si od nás nechal na míru postavit 
přední poskytovatel přepravních a  logistic-
kých služeb, společnost Geis. Realizace celého 
projektu trvala rok a půl. Na začátku letošního 
roku probíhaly stavební úpravy vnitřních čás-
tí hal dle požadavků klienta a to vč. montáží 

vybraných technologií. Plný provoz zahájilo 
logistické centrum začátkem dubna 2017. Pře-
pravní společnost Geis tak rozšířila své sklado-
vací kapacity na severozápadě Čech. Její nové 
prostory, které potřebovala díky neustálému 
růstu svých aktivit, se nachází v areálu Řehlo-
vická zóna. Ten leží v dosahu velkých průmy-
slových měst a dokončení úseku dálnice D8 
z něj dělá oblast s velmi dobrým dopravním 
napojením na Prahu, Ústí nad Labem a Dráž-
ďany. Nabízí více než 89 000 m2 pozemků ur-
čených k výstavbě výrobních objektů a skladů 
a disponuje vlastní železniční vlečkou, která je 
napojena na železniční koridor. Jedná se tedy 
o  ideální místo pro průmyslovou výrobu či 
skladování v Ústeckém kraji.

V  současné době připravujeme stavbu dal-
ších čtyř podobných logistických center na 
pozemcích o výměře přes 3,5 ha. Vycházíme 
tak vstříc klientům, kteří hledají k  pronájmu 
nebo ke koupi moderní průmyslové nemo-
vitosti přesně podle svých potřeb. Aktuálně 
také hledáme nájemníky do připravovaného 
logistického centra v Hradci Králové.

Chceme posílit svou pozici na mapě průmy-
slových objektů v České republice, a proto již 
nyní plánujeme výstavbu dalších 12 logistic-
kých parků. „Jsme připraveni klientům rovněž 

nabídnout prodej pozemku, výstavbu ko-
merčního objektu do osobního vlastnictví či 
k  dlouhodobému pronájmu,“ říká specialista 
na komerční nemovitosti Mgr. Tomáš Kokna.

V  minulosti jsme také zajišťovali pre-develo-
pment projektu Eurovea, který leží v Bratisla-
vě, přímo na břehu Dunaje. Na ploše 15,3 ha 
vznikla ve 3 etapách rozsáhlá polyfunkční vý-
stavba s užitnou plochou 320 000 m2. Dalším 
příkladem úspěšného pre-developmentu je 
multifunkční centrum Holešovický trojúhel-
ník v Praze 7, ve kterém se nachází 22 500 m2 
kancelářských a obchodních ploch. Jako stra-
tegický poradce jsme také působili při přípra-
vě projektu v průmyslové zóně Jeneč u Prahy. 

Vlastníte pozemek s  minimální výměrou 
7  000  m2? Hledáte nové moderní prostory 
pro skladování a výrobu?  

Neváhejte se na nás obrátit: 
Mgr. Tomáš Kokna, 
tel.: 724 255 155, 
e-mail: tomas.kokna@realspektrum.cz

Ing. Pavel Daněk, 
tel.: 602 500 451, 
e-mail: pavel.danek@realspektrum.cz

VÝSTAVBA LOGISTICKÝCH A VÝROBNÍCH 
CENTER NA MÍRU NÁJEMCE
Vedle realitní činnosti, kterou se zabýváme od roku 1991, působíme také v  oblasti 
developmentu průmyslových nemovitostí. Realizujeme nová logistická centra na míru, 
jako tzv. built-to-suit projekty, přesně podle potřeb klientů.

Nové logistické centrum v areálu Řehlovická zóna
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Široká nabídka dalších nemovitostíVolejte zdarma  800 800 099

Když jste se rozhodli pozemek v Kuřimi kou-
pit, věděli jste, co přesně zde postavíte?
Našim cílem bylo uspokojit poptávku širo-
ké podnikatelské veřejnosti po moderních 
komerčních prostorech, které jsou spojeny 
s showroomy a sklady. Chtěli jsme také využít 
toho, že se pozemek nachází ve strategické 
lokalitě, přímo na hlavním tahu Brno-Svitavy, 
a oslovit i obchodní a výrobní subjekty v této 
části. Proto jsme se rozhodli pro výstavbu pod-
nikatelského parku SmartZone.

Proč zrovna koncept smartboxů? Co klien-
tům nabídne?
Jednotky v areálu SmartZone budou jednoduše 

spojitelné do větších celků, a to od 330 m2 do 4 000 
m2. Díky tomu získá každý klient takový prostor, 
který bude přesně vyhovovat jeho představám. 
Jednotlivé boxy budou vybaveny výrobně/skla-
dovou částí, administrativním zázemím a showro-
omem a je možné je upravit dle přesných potřeb 
klienta. Celkem bude k  dispozici 34 smartboxů, 
které nabídnou středním a malým společnostem 
optimální řešení pro jejich podnikání. 

Jaké další výhody bude mít podnikatelský 
park SmartZone pro své uživatele?
Bude se jednat o velmi úspornou stavbu s níz-
kými provozními náklady. Samozřejmostí bude 
dostatek parkovacích míst v areálu a dostup-

nost pro kamionovou dopravu. Podnikatelský 
park SmartZone poskytne také svým uživate-
lům příjemné pracovní prostředí s množstvím 
zeleně a relaxačních zón.

Projekt SmartZone a nabízené plochy Vám 
rádi osobně v REAL SPEKTRU představíme.

VÝSTAVBA LOGISTICKÝCH A VÝROBNÍCH 
CENTER NA MÍRU NÁJEMCE

CHYTRÉ KOMERČNÍ PROSTORY V KUŘIMI
Developerská skupina PFM-GROUP a.s. koupila v loňském roce prostřednictvím naší společnosti 
komerční pozemek na dopravní tepně, jen 10 km severně od Brna. Nyní zde zahájila výstavbu 
moderních administrativních, prodejních a výrobních ploch a my jsme se zeptali hlavního 
projektanta, pana Josefa Pirochty  z Atelieru 99, co přesně na tomto území vyroste.

PRODEJ

PRONÁJEM

PRODEJPRONÁJEM PRODEJPRODEJ

Brno - Bosonohy

Brno - Slatina

Velký Týnec Brno - Královo Pole SvitávkaTři Studně

1 500 Kč/m2

Info v RK

1 300 Kč/m2Info v RK 25 000 000 Kč8 900 000 Kč

N/RSB/16135/17

N/RSB/16299/17

N/RSB/16290/17N/RSB/16390/17 N/RSB/16393/17N/RSB/16392/17

Prodej stavebního pozemku s  celkovou výměrou 
8 801 m2. Dle územního plánu je pozemek určen pro 
výstavbu rekreačních a sportovních objektů. Pozemek 
má vlastní studnu a veškeré IS jsou na jeho hranici.

Pronájem menšího areálu s dostatkem manipulačních 
a parkovacích ploch. Prostory jsou vhodné pro zřízení 
sídla firmy s kancelářským zázemím a pro lehkou vý-
robu a skladování. Celková výměra areálu je 4 000 m2.

Prodej dobře přístupných stavebních pozemků s cel-
kovou výměrou 50 715 m2. Pozemky jsou určeny pro 
skladování a lehkou výrobu a nachází se na viditelném 
místě na křížení D35 a komunikace Přerov-Olomouc.

Pronájem uzavřeného areálu ve vyhledávané a dobře 
dostupné lokalitě. V  areálu je kombinace kancelář-
ských a výrobních/skladových prostor s manipulační-
mi a  parkovacími plochami. Jeho celková výměra je 
755 m2.

Prodej výrobního areálu, který prošel kompletní ná-
ročnou rekonstrukcí a  je veden ve vysokém standar-
du. Je rozdělen do tří samostatných funkčních celků 
ke skladování a výrobě s dostatečným kancelářským 
zázemím.

Prodej rekreačního střediska v  klidném prostředí, 
v chráněné krajinné oblasti na hranici lesa. Středisko 
tvoří šest chatek a centrální objekt s  restaurací. Jeho 
celková výměra je 7 300 m2.

P/RSB/12158/17 ke koupi komerční prostory nebo dům pro zřízení veterinární kliniky, min. 200-250 m2, celé Brno

P/RSB/12167/17 ke koupi prostory pro kovovýrobu 2 000 m2 se skladem 300 m2 a administrativním zázemím 650 m2, Brno-sever

P/RSB/11897/17 ke koupi pozemek o výměře 5 000 m2 vhodný k výstavbě sídla firmy a skladu, ideálně centrum města

P/RSB/11964/17 ke koupi samostatný objekt se skladem 300 m2 a administrativou 100 m2, nejlépe Brno-jih

P/RSB/11890/17 ke koupi pozemek vhodný pro výstavbu sídla firmy a skladování, výměra do 2 000 m2, Brno

P/RSB/11239/16 ke koupi samostatný objekt pro architektonickou kancelář, užitná plocha do 200 m2, i k rekonstrukci

P/RSB/12132/17 ke koupi komerční objekt s kancelářemi a obchody, i k rekonstrukci, parkování, Brno-Veveří

P/RSB/12136/17 ke koupi pozemek okolo 2 000 m2 pro výstavbu sídla obchodní firmy, viditelné místo, Brno

P/RSB/10941/16 ke koupi skladově/výrobní objekt pro pražírnu kávy, užitná plocha do 1 000 m2, Brno a okolí

P/RSB/11889/17 k pronájmu prostory pro truhlářskou dílnu, výměra 300-500 m2, pouze Brno v dosahu MHD

AKTUÁLNĚ HLEDÁME

INZERCE

INZERCE

Prodej zavedeného areálu na strategic-
kém místě u vjezdu do města Rosice. Jeho 
součástí je centrální objekt, soubor garáží 
a venkovní zpevněné plochy k parkování 
a  manipulaci. Prostory jsou kompletně 
pronajaty jednotlivým nájemníkům (au-
toopravna, prodejna jízdních kol, apod.).

PRODEJ
Prodej, Brno - sever

N/RSB/15638/16

40 000 000 Kč

PRODEJ
Brno - Zábrdovice

N/RSB/16250/17

Prodej výrobního areálu v centru Brna, který byl v minu-
losti využíván jako pekárna. Areál tvoří budovy vhodné 
pro výrobu, skladování a kancelářské plochy. Je přístup-
ný z ulic Bratislavská a Cejl a jeho celková výměra je 
5 685 m2. Ve dvorní části se nachází parkoviště s dosta-
tečným manipulačním prostorem.

70 000 000 Kč

V BRNĚ A OKOLÍ CHYBÍ SKLADY 
K PRONÁJMU
Na brněnském realitním trhu není dostatek hotových skladů připrave-
ných ihned k pronájmu. Pro naše klienty nabízíme k pronájmu dokon-
čené sklady ve vysokém standardu od 1 000 m2 do 7 600 m2 u dálnice 
D1 za 1 200 Kč/m2/rok. Prostory jsou připraveny ihned k užívání. 

Neváhejte a kontaktujte nás zavčas!   
Ing. Radek Březina, tel: 602 411 584, 
radek.brezina@realspektrum.cz
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Rybná

rád bych věnoval tento článek významné profesní orga-
nizaci, Asociaci realitních kanceláří, u příležitosti 26. vý-
ročí jejího založení. Jejím hlavním cílem bylo od počát-
ku zvyšování úrovně poskytovaných realitních služeb 
a kultivace českého realitního trhu. Je nám ctí, že jsme 
mohli být jedním ze zakládajících členů tohoto největ-

šího profesního sdružení realitních odborníků.

Již v roce 1991, kdy jsme spolu s několika dalšími realitními kancelářemi tuto asociaci 
zakládali, jsme věděli, že její činnost bude mít smysl. Dnes její členská základna, ve které 
se aktivně angažujeme, čítá přes 300 realitních kanceláří z celé České republiky.

Členem asociace se nemůže stát jednotlivec nebo společnost jen pouhým vypl-
něním přihlášky. Aby se realitní kancelář stala členem ARK ČR, musí splnit náročné 
podmínky pro přijetí a zavázat se ke stálému zlepšování poskytovaných služeb. 
Každý člen ARK ČR se také zavazuje dodržovat členské povinnosti, stanovy a pře-
devším etický kodex realitního makléře. Musí být také pojištěn na rizika vyplývající 
z realitní činnosti a to i přes to, že stávající platná legislativa České republiky takovou 
povinnost neukládá. 

Členství v ARK ČR je symbolem kvality. Pro klienty je toto členství signálem, že narazili 
na prověřenou realitní kancelář, která jedná korektně a poskytuje vysoký standard realit-
ních služeb. Pokud by i přesto došlo k nějakému pochybení při řešení realitní transakce, 
může se klient obrátit na dozorčí radu ARK ČR, která případné stížnosti řeší. 

Podobné výhody nabízí svým členům i Regionální hospodářská komora Brno, jejíž jsme 
také členem. Více se o nich dočtete na straně 5.

Vážení obchodní přátelé,

Mgr. Tomáš Kokna
obchodní ředitel

tel.: 724 255 155
e-mail: tomas.kokna@realspektrum.cz

Business noviny pro Vás vydáváme už druhý rok!

Zajímá Vás aktuální dění na trhu s komerčními nemovitostmi? Zare-
gistrujte se k bezplatnému odběru business novin a my Vám bude-
me každé nové číslo zasílat poštou nebo e-mailem. 
• náklad na jedno vydání je více než 30 000 výtisků
• obsah zaměřený na trh s komerčními nemovitosti
Kontaktujte nás na bezplatné lince 800 800 099 nebo e-mailem 
na veronika.brazdova@realspektrum.cz

Předkupní právo 
spoluvlastníků od 1. 1. 2018
Do českého právního řádu se vrátí předkupní právo podí-
lových spoluvlastníků. Platit začne od 1.1.2018. Jeho novou 
právní úpravu nám představí Mgr. Jakub Žiška z přední br-
něnské advokátní kanceláře Muzikář&Partners, se kterou 
dlouhodobě spolupracujeme a pod jejíž záštitou vyhoto-
vujeme všechny smluvní dokumenty.

Tzv. technickou novelou zákona č. 89/2012 Sb., občanské-
ho zákoníku, bylo do českého právního řádu, a to s účin-
ností od 1. 1. 2018, opětovně zakotveno předkupní právo 
pro spoluvlastníky nemovitých věcí (viz § 1124 odst. 1 OZ). 
Od 1. 1. 2018 bude tedy platit, že převádí-li se spoluvlast-
nický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkup-
ní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li 
se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo 
vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. Nově se 
budou moci spoluvlastníci svého předkupní práva vzdát, 
když zákon hovoří o tom, že spoluvlastník se může vzdát 
předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní 
nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného 
seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše. 
Nová právní úprava se svým obsahem vrací do období 
před účinnost nového občanského zákoníku, který před-
kupní právo spoluvlastníků nemovitostí zrušil, resp. neza-
kotvil. Od 1. 1. 2018 by tedy měli mít spoluvlastníci existenci 
předkupního práva na paměti, aby tak zamezili negativním 
důsledkům spojeným s nerespektováním tohoto institutu.  

Mgr. Jakub Žiška, advokátní  
kancelář Muzikář & Partners

Vsaďte na spolupráci s czcproperty! 
V oblasti průmyslových a logistických nemovitostí působíme již od roku 1991.

•   Zaměřujeme se především na 
prodej a pronájem výrobních 
hal, skladů a pozemků pro 
komerční výstavbu.

•   Dlouhodobě spolupracujeme 
s významnými developerskými 
společnostmi a majiteli 
industriálních nemovitostí a díky 
tomu můžeme pro naše klienty 
vyjednat ty nejlepší podmínky 
na trhu.


