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22 let vám pomáháme bydlet a podnikat

NEWS

Děkujeme našim klientům
za projevenou důvěru a přejeme
Vám spokojené prožití vánočních
svátků a pro nadcházející rok
mnoho zdraví a osobních
i pracovních úspěchů.
Do 24 hodin představíme Vaši nemovitost
následujícímu počtu poptávajících klientů:

Byty
Rodinné domy
Pozemky
Celkem poptávajících

1083
502
80
1665

Svěřte prodej vaší nemovitosti realitní kanceláři s nejdelší tradicí v Brně.

Zřízení zástavního práva
k nemovitosti
Jak jsme vás již na stránkách našeho časopisu informovali, bylo nutné v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1.1.2014 přizpůsobit
také úpravu daně z převodu nemovitostí. Stávající
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je k 1.1.2014 zrušen a dochází k
transformaci daně dědické a daně darovací pod
režim daní z příjmů. Daň z převodu nemovitostí,
nově nazývaná jako daň z nabytí nemovitosti, se
bude po novém roce řídit zákonným opatřením
Senátu o dani z nabytí nemovitosti, které podepsal prezident republiky a již také schválila nově
zvolená Poslanecká Sněmovna.
Oproti původním návrhům zůstává i podle nové

Volejte zdarma

právní úpravy poplatníkem daně u smluvních
úplatných převodů převodce s tím, že nabyvatel
je ručitelem daně. Oproti stávající úpravě se však
strany mohou dohodnout, že poplatníkem daně
bude nabyvatel.
Poplatník daně už nebude mít povinnost nechat vypracovat znalecký posudek. Pro
určení základu daně se totiž již nebude cena sjednaná porovnávat s cenou zjištěnou podle znaleckého posudku, ale s třemi čtvrtinami ceny místně
obvyklé, vycházející z cen nemovitostí v daném
místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy,
stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovitosti. Současně je však poplatníkům zachována možnost nechat si znalecký posudek vyhotovit – v takovém případě se bude cena
sjednaná srovnávat s třemi čtvrtinami ceny zjištěné dle znaleckého posudku. Poplatník bude mít
také možnost si od základu daně odečíst náklady
spojené s vyhotovením znaleckého posudku.

800 800 099

Další novinkou je možnost uplatnění osvobození od daně pro případy všech prvních úplatných
nabytí vlastnického práva k novým bytům a rodinným domům, včetně pozemků, jejichž jsou
součástí. Oproti dosavadní úpravě však nově nebude podmínkou podnikatelská činnost, kterou
je výstavba anebo prodej staveb a bytů, na straně
převodce.
Omezuje se také rozsah písemností, které bude
nutné k daňovým přiznáním přikládat. Přílohy budou moci být pouze ve formě prosté kopie.
Výše daně z nabytí nemovitosti zůstává
nezměněná, a to 4 % ze základu daně.

za právní oddělení REAL SPEKTRUM, a.s.
Mgr. Markéta Šenková

www.realspektrum.cz

bydlení a rekreace
22 let vám pomáháme bydlet a podnikat

NOVINKA

NOVINKA

Prodej bytu 1+kk, Brno - Komárov

Lidická 77, Brno
otevřeno Po - Pá 800 - 1800

Převod bytu 2+kk, Brno - Bystrc

SNÍŽENÁ CENA

Prodej bytu 2+kk. Brno - Ivanovice

Převod bytu 2+1, Brno - St. Lískovec

• cihlový byt 28,3 m² v OV • velmi dobrý stav, kolau- • bezbariérový DB 56 m² vč. terasy • vyšší standard, • velmi pěkný byt 57 m² vč. balkonu (OV) • vyšší stan- • prostorný DB 52 m² vč. lodžie • zděné jádro,
výborný stav • cihlový dům v atraktivní lokalitě
dard, neprůchozí pokoje • čtyřpodlažní dům s výtahem neprůchozí pokoje, sklepní box • dům po revitalizaci
dace v roce 2007 • pětipodlažní dům s výtahem
1 700 000 Kč
1 890 000 Kč N/RSB/12481/13
2 550 000 Kč N/RSB/12271/13
1 390 000 Kč N/RSB/12384/13
N/RSB/12458/13
NOVINKA

Prodej bytu 3+kk, Brno - Medlánky

Prodej bytu 3+1, Rajhrad

Prodej bytu 3+1, Brno - Bystrc

• byt 89 m² v OV • neprůchozí pokoje, balkon, sklep • cihlový byt 78 m² vč. balkonu (OV) • čtyřpodlažní • velmi pěkný byt 73 m² vč. balkonu (OV) • výborný stav (zděné jádro, masážní sprchový box)
• zděný dům s dvěma výtahy • možnost dokoupení GS dům po část. rekonstrukcích • ihned k nastěhování • neprůchozí pokoje, moderní kuchyňská linka • dům po revitalizaci poblíž Brněnské přehrady
3 390 000 Kč N/RSB/12216/13
1 880 000 Kč N/RSB/12534/13
2 390 000 Kč
N/RSB/12173/13
NOVINKA

NOVINKA

Rodinný dům 2+1, Nikolčice

Rodinný dům, Lomnička u Tišnova

Rodinný dům, Brno - Černá Pole

Rodinný dům 4+KK, Brno - Bohunice

• nízkoenergetický, samostatně stojícího RD • výborný • řadový RD s předzahrádkou a zahradou • možnost rozší- • podsklepený RD s garáží a menší zahradou • výborný
• samostatně stojící RD • pozemek 6 796 m²,
ření o půdní vestavbu • dobrý stav s nutnou modernizací
stav po kompletní rekonstrukci • ihned k užívání
stav • pozemek 1 228 m² • krásné lesnaté prostředí
studna, vjezd • možnost dalšího rozšíření
4 750 000 Kč N/RSB/12375/13
4 950 000 Kč
3 590 000 Kč N/RSB/12511/13
1 190 000 Kč N/RSB/12457/13
N/RSB/12488/13
NOVINKA

NOVINKA

Rodinný dům, Černá Hora

• nadstandardní novostavba RD s garáží pro dvě auta
• pozemek 1 060 m² • výborná dostupnost do Brna
5 090 000 Kč
N/RSB/12360/13
KOLAUDACE 12/2014

Nové byty, Brno - Kamechy II

Rodinný dům, Tišnov

Rodinná vila, Pohořelice

Stavební pozemek, Šebrov

• řadový RD s obchodním prostorem • vhodný pro rodinné • nadstandardní samostatně stojící rodinná vila • garáž • rovinatý stavební pozemek (980 m²) • vhodný ke
stavbě samostatně stojícího RD • možnost rozdělení
bydlení nebo kombinaci s podnikáním • pozemek 486 m² pro více aut • venkovní vířívá vana, bazénová hala
8 9500 000 Kč N/RSB/12484/13
5 250 000 Kč N/RSB/12483/13
2 190 000 Kč
N/RSB/12409/13
DOKONČENÍ ZÁŘÍ 2014

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

DOKONČENÍ 12/2013

Rezidence Jabloňový sad, Moravany

Bytový dům Mozartka, Brno - střed

Nové byty, Židlochovice

• výstavba 9 bytových domů s bezbariérovými výtahy • nové byty 1+kk - 3+kk v centru města • šestipod- • pětipodlažní bezbariérový dům s výtahem • cihlové
• prodej nových bytů o velikostech 1+kk - 4+kk
• čtyřpodlažní dům s výtahem • možnost dokoupení GS • byty 1+kk až 5+kk • uzavřené garáže, parkovací stání lažní cihlový dům s výtahem • ihned k nastěhování byty 2+kk - 4+kk • balkony, sklepy, parkovací stání
cena od: 1 359 750 Kč N/RSB/12000/13 cena od: 1 609 980 Kč
cena od: 1 340 000 Kč D/RSB/10/12
N/RSB/12353/13 cena od: 1 217 000 Kč D/RSB/31/13
DOKONČENÍ 12/2014

Bytový komplex pod Chvalovkou

Bytový dům, Kuřim - ul. Tyršova

DOKONČENÍ 12/2014

CENA VČ. IS

Projekt, „Panorama Kociánka“

Stavební pozemky, Jinačovice

• moderní čtyřpodlažní dům v rekreační oblasti • pětipodlažní polyfunkční dům s výtahem • byty 2+kk • prodej bezbariérových řadových RD na klíč • klidná loka- • výměry pozemků 735 m² až 1 897 m² • vhodné ke stavbě
sam. stojícího RD • možnost okamžitého zahájení stavby
města • byty 2+kk až 4+kk • balkony, terasy, sklepy až 4+kk • balkony, terasy, sklepy • pronájem parkování lita v přírodě • dostupnost centra • cena vč. pozemku
cena od: 5 990 450 Kč D/RSB/19/12
cena od: 1 847 000 Kč D/RSB/26/13
cena od: 3 200 Kč/m²
cena od: 1 825 000 Kč D/RSB/13/12
D/RSB/21/12

Volejte zdarma 800 800 099

www.realspektrum.cz

podnikání a investice
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Nájemní domy Admin. objekty

Obchody

Lidická 77, Brno
otevřeno Po - Pá 800 - 1800

Kanceláře

Sklady

Výroba

Pozemky

NA PĚŠÍ ZÓNĚ

Obchodní prostor, Campus Square

Obchodní prostor, Brno - střed

Kanceláře, Staré Brno

Kanceláře, Brno - střed

• pronájem obchodního prostoru na ul. Masarykova
• pronájem kanceláře o výměře 89 m² • samostatný ce- • pronájem reprezentativní kanceláře na ul. Údolní • vý• pronájem obchodního prostoru o výměře 167 m²
• prostor se nachází v čelní řadě u venkovního parkoviště • velké výlohy, vstup přímo z ulice • cel. výměra 509 m² lek v 2.NP • rozděleno na 4 kanceláře • sklep, parkování měra 185 m² • rozděleno na 6 samostatných kanceláří
N/RSB/12431/13 15 Euro/m²/měs. + en. a sl. N/RSB/12455/13 16 Euro/m²/měs. + en. a sl. N/RSB/12128/13 13 000 Kč/měs. + en. a sl. N/RSB/11936/13 34 900 Kč/měs. + en. a sl.
NA PĚŠÍ ZÓNĚ

Kanceláře, Brno - střed

Kanceláře, Staré Brno

Restaurace, Brno - střed

Obchod, Brno - Královo Pole

• pronájem kancelářského celku v budově AZ Tower • pronájem nadstandardních kanceláří u BVV • prostory • pronájem restaurace na ul. Kobližná • po kompletní • pronájem obchodního prostoru na frekventovaném
• výměra 135 m² + terasa 34 m² • 4 samostatné místnosti tvoří jeden uzavřený celek • celková výměra 180 m²
rekonstrukci (rok 2010) • celková výměra 347 m² místě • velké výlohy do ulice • celková výměra 74 m²
90 817 Kč/měs. + DPH N/RSB/12248/13
info v RK
40 000 Kč/měs. + DPH N/RSB/10217/12 45 000 Kč/měs. + en. a sl. N/RSB/12506/13
N/RSB/12503/13
REPREZENTATIVNÍ PROSTOR

VÝHODNÁ CENA

Kanceláře, Brno - Kr. Pole

Kancelářské prostory u BVV

Kanceláře, Brno - Královo Pole

Obchodní prostor, Brno - střed

• pronájem kancelářských prostor ve 4.NP • rozděleno • pronájem kancelářských prostor na ul. Hlinky • moder- • pronájem kanceláří v admin. budově na ul. Křižíkova • pronájem obchodních prostor na ul. Údolní • vhodné
ní prostory ve 4.NP cihlového domu • výměra 328 m² • výměra patra 270 m² • členěno na několik místností pro kadeřnictví, kosmetiku • celková výměra 93 m²
na samostatné kanceláře • cel. výměra 295 m²
N/RSB/12126/13 1 490 Kč/m²/rok + en. a sl. N/RSB/12287/13 2 500 Kč/m²/rok + en. a sl N/RSB/12479/13 2 900 Kč/m²/rok + en. a sl N/RSB/11519/13 3 100 Kč/m²/rok + en. a sl
INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

Nebytové prostory, Brno - Štýřice

Obchodní prostor, Brno - Medlánky

Nájemní dům, Brno - Kr. Pole

Komerční prostor, Brno - Štýřice

Nájemní dům, Brno - Černá Pole

Soubor nemovitostí, Brno - střed

• prodej obchodní jednotky v polyfunkčním objektu • prodej ND v blízkosti ul. Poděbradova • rozsáhlý prostor • prodej administrativně/obchodního prostoru • výměra
• prodej nebytového prostoru na ul. Celní • celková
výměra 135 m² • vhodné k provozu obchodu, kanceláří • užitná pl. 140 m² • výlohy, vlastní sociální zázemí pro možnou půdní vestavbu • užitná plocha 111 m²
137 m² • 4 parkovací stání v ceně • výborná dostupnost
3 240 000 Kč N/RSB/12175/13
4 699 999 Kč N/RSB/12434/13
2 090 000 Kč N/RSB/12087/13
4 950 000 Kč
N/RSB/12324/13
ZAJÍMAVÁ INVESTICE

Soubor nemovitostí, Brno - Kr. Pole

NOVINKA

Restaurace - Brno, St. Lískovec

• prodej souboru jedno a dvoupodlažních nemovi- • prodej nemovitosti s restaurací, diskotékou a obchod- • prodej nájemního domu na ul. Zemědělská • 8 bytových • prodej objektu • adm. budova 2 474 m², nájemní dům
jednotek • cel. plocha 649 m² • velká využitelná půda
tostí • zastavěná plocha 500 m², pozemek 719 m² ním prostorem • cel. pl. 962 m² • možnost přístavby
1 155 m², adm. sklad, výroba 587m², pozemek 1 809 m²
7 990 000 Kč N/RSB/12278/13
20 000 000 Kč N/RSB/12138/13
23 000 000 Kč N/RSB/11523/13
59 500 000 Kč
N/RSB/12274/13
PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

Pomůžeme
s prodejem i Vám

OC Lipsko, Brno - Kohoutovice

Nájemní dům, Brno - Veveří

Nájemní dům, Brno - Veveří

10 obchodních jednotek, 5 kanceláří

20 bytových jednotek, 2 nebytové prostory

16 bytových jednotek

Volejte zdarma 800 800 099

!

Filip Sehnal
tel: 724 405 305

filip.sehnal@realspektrum.cz

www.realspektrum.cz

podnikání a investice
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Lidická 77, Brno
otevřeno Po - Pá 800 - 1800

AUKCE

Podnikatelský objekt, Hodonín
Elektronická aukce komerčního objektu
(užitná plocha 930 m²) v centru Hodonína.
Více na:

www.realitydrazby.cz

radek.brezina@realspektrum.cz
N/RSB/12429/13
vyvolávací cena: 3 200 000 Kč

Podnikatelské boxy, Brno - Líšeň

STP s projektem, Brno - Kr. Pole

• prodej podnikatelských boxů • kombinace sklad/výroba, • prodej pozemku s developerským projektem na výstavshowroom a kancelář • UP 400 m², dokončení 6/2014 bu administrativní budovy o užitné ploše cca 5 500 m²
11 950 000 Kč N/RSB/12265/13
info v RK
N/RSB/12258/13
NEPLATÍTE PROVIZI

Hala, Brno - Černovické terasy

Sklady a výrobní haly, Rajhrad

Hala, Brno - Slatina

Skladové prostory, Brno - střed

STP, Hustopeče u Brna

STP, Moravany u Brna

STP, Brno - jih

STP, Brno - Horní Heršpice

• pronájem nových „A“ skladových nebo výrobních hal • pronájem nově budovaných skladů, výrobních hal v prů- • pronájem haly v logisticko/průmyslovém areálu • užitná • pronájem skl./obchodních prostor • UP 300 m² sklad,
• plochy od 2 000 m² - 30 000 m² • průmyslová zóna myslové zóně Rajhrad • užitná plocha 1 m² až 23 000 m² pl. 2 628 m², výška 5,35 m • velká zpevněná plocha
150 m² obchod vč. zázemí • možné slučování jednotek
info v RK
N/RSB/9972/12 4,5 Euro/m²/měs, + en. a sl. N/RSB/11233/13 4,5 Euro/m²/měs, + en. a sl. N/RSB/12330/13 1 200 Kč/m²/rok + en. a sl. N/RSB/7010/10

• prodej pozemku pro sklad/výroba • zpracovává se ÚR • prodej pozemku určeného pro výstavbu komerčních • prodej stavebního pozemku v komerční zóně v jižní
• prodej komerčního pozemku v blízkosti dálnice D2
aktivit • sklad, výroba, obchod • výměra 15 750 m²
• cel. výměra 82 580 m² • pro umístění průmyslové výroby na inženýrské sítě a komunikaci • výměra 24 653 m²
části Brna • k dispozici 6 500 m² • možnost dělení
1 350 Kč/m² N/RSB/11963/13
1 750 Kč/m² N/RSB/12489/13
2 350 Kč/m²
735 Kč/m² N/RSB/12490/13
N/RSB/11965/13
PRONAJATO

PRODÁNO

Obchodní prostor 178 m²
Brno - střed, nájemce Rudolf Jelínek, a.s.

PRONAJATO

PRODÁNO

Komerční pozemek 2 700 m²

Temperovaná hala 2 100 m²

Výrobní areál 2 000 m²

Brno - Slatina, STP vč. stavebního povolení,
prodáno klientovi z databáze

Brno - Židenice, pronajato do 1. měsíce

Brno - Žabovřesky, prodáno klientovi z databáze

Do 24 hodin představíme Vaši nemovitost
následujícímu počtu aktuálně poptávajících klientů:
Komerční nemovitosti k investici
Komerční nemovitosti k podnikání
Pozemky

509
950
180

Celkem poptávajících

1639

Vy máte nemovitost, my máme kupce.
Volejte zdarma 800 800 099

www.realspektrum.cz

