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22 let vám pomáháme bydlet a podnikat

Mimořádná, samostatně stojící vila patří mezi skvosty novodobé brněnské architektury 
v duchu funkcionalismu. Tato vila je postavena s použitím nejmodernějších technologií 

a prodává se vč. nadstandardního vybavení.

Výjimečná rodinná vila, Brno - Královo Pole

Náš tým pomůže s prodejem i Vám.
N/RSB/12180/13 info v RK
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V tomto čísle najdete:

     jsem rád, že se vám dostalo do rukou další 
vydání našeho časopisu REAL SPEKTRUM 
SPECIÁL, ve kterém naleznete nejen výběr z 
našich nemovitostí, ale také odborné články 
našich kolegů.  
Rád bych Vás všechny touto cestou pozval na 
naše nové webové stránky www.realspektrum.
cz, které doufám budou splňovat nové 
požadavky doby, klientů a hlavně přispějí k 
profesionální prezentaci VAŠÍ NEMOVITOSTI. 
Náš tým makléřů, pracovníků z propagačního 
oddělení a celé IT oddělení se intenzivně půl 
roku vývojem stránek zabývali. Myslím si, že se 
jim to povedlo, ale posuďte sami…

 Také jsme se více zaměřili na klienty využívající 
FACEBOOK, na kterém naleznete každý 
týden aktualizované informace. Připravujeme 
další, cíleně zaměřené, internetové stránky 
pro prezentaci Vašich nemovitostí, ale to už 
předbíhám. Protože se nerad chlubím věcmi, 
které nejsou dokončené, představím Vám je 
příště.

    Za celý náš tým, všem přeji hodně zdraví, 
úspěchů a rodinné pohody a těm, co ještě 
plánují dovolenou, přeji krásnou dovolenou.

Současná právní úprava  ukládá  spoluvlastníkovi 
v případě převodu nemovitosti povinnost 
nabídnout svůj podíl nejprve ostatním 
spoluvlastníkům (tzv. předkupní právo), 
pokud nejde o převod osobě blízké. Nový 

občanský zákoník, který nabude účinnosti 
1.1.2014, zcela odlišně od stávající právní 
úpravy zakládá zásadu, že spoluvlastník může 
se svým podílem nakládat podle své vůle, 
pokud takové nakládání nebude na újmu práv 
ostatních spoluvlastníků. Zákonné předkupní 
právo podle nové právní úpravy je tak 
zakotveno pouze pro případy nedobrovolného 
(bezesmluvního) vzniku spoluvlastnictví (např. 
pořízením pro případ smrti). Toto předkupní 
právo mají spoluvlastníci po dobu šesti měsíců 
ode dne vzniku spoluvlastnictví, s výjimkou 
převodu spoluvlastnického podílu jinému 
spoluvlastníku, manželu, sourozenci nebo 
příbuznému v řadě přímé. Předkupní právo se 
uplatní i u bezúplatných převodů, a v takovém 
případě mají spoluvlastníci právo vykoupit 
podíl za cenu obvyklou. Zákonné předkupní 
právo spoluvlastníků podle současné právní 
úpravy zanikne uplynutím jednoho roku ode 

dne nabytí účinnosti nového občanského 
zákoníku. 
Nový občanský zákoník také zavádí zásadu 
superficies solo cedit (povrch ustupuje 
půdě). V případě, že k 1.1.2014 bude stavba 
i pozemek ve vlastnictví jedné osoby, stane 
se stavba součástí pozemku, bude možné 
nakládat už jen pozemkem a tyto dispozice se 
budou týkat i staveb na pozemku umístěných. 
Pokud pozemek a stavba budou mít vlastníky 
odlišné, stavba se nestane součástí pozemku, 
ale vlastník pozemku a vlastník stavby budou 
mít vzájemné předkupní právo k pozemku 
nebo stavbě. V případě, že při převodu 
nemovitosti toto předkupní právo nebude 
využito, zůstane zachováno a bude nemovitost 
zatěžovat i nadále. Pokud však dojde k využití 
předkupního práva, bude mít pozemek a 
stavba stejného vlastníka, a stavba se tak stane 
součástí pozemku.

Vážení klienti,

PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Markéta Šenková,
právní oddělení

František Kokna
zakladatel značky REAL SPEKTRUM a.s.



Vzhledem ke skutečnosti, že nájemní bydlení se stává stále oblíbenější a  nabídka 
i poptávka se stále zvyšujte, rozhodli jsme se rozšířit tým makléřů, kteří se starají o 
zprostředkování pronájmu bytu a rodinných domů. 
Jsme rádi, že díky tomu dokážeme kvalitně obsloužit všechny zájemce o pronájem, 
což zejména se začátkem akademického roku byl úkol nad míru těžký. 
Náš stabilizovaný tým makléřů s dlouholetými zkušenostmi se stále zdokonaluje, 
aby plnil ty nejvyšší nároky našich klientů a je neustále připraven reagovat na vaše 
požadavky a pokusit se splnit i ty nejodvážnější sny o vašem bydlení. Díky tomu se 

nám daří stále rozšiřovat databázi úspěšně realizovaných nemovitostí tak, aby naši náboráři dokázali stanovit 
správnou tržní cenu. Jen kvalitně nabraná nemovitost si v této nelehké době najde kupce.
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Pomohu Vám najít vhodného nájemníka. Postarám se o kompletní realitní servis 
od nafocení Vašeho bytu, uveřejnění nabídky na internetu přes prohlídky se 
zájemci až po uzavření nájemních smluv. Vy se už nemusíte o nic starat a navíc jsou 
pro Vás všechny tyto služby ZDARMA.

Aktuálně hledám pro studenty i pracující byty o velikostech 
2+1 a 3+1 poblíž centra města.

Chcete pronajmout svůj byt nebo rodinný dům? 

Petr Broža
vedoucí oddělení rezidenčních nemovitostí

Šárka Kozánková, 
makléřka, pronájem bytů

Petr Broža, 
Specialista na nábor RD 
a rekreačních objektů
Tel: +420 724 110 161
petr.broza@realspektrum.cz

Bc. Michal Chemišinec, 
Specialista na nábor bytů 
Tel: +420 724 405 303
michal.chemisinec@realspektrum.cz

Vážení klienti, vážení čtenáři,
je mi potěšením, že se začátkem nového školního roku Vás mohu  informovat o novinkách resp. nových služ-
bách na rezidenčním oddělení, tedy oddělení, kde se zabýváme zprostředkováním obchodů s nemovitostmi 
k bydlení a rekreaci.
Pro vyšší komfort a hladký průběh koupě nemovitostí jsme upustili od nepružné spolupráce s externími fi-
nančními poradci a naše portfolio služeb jsme rozšířili o finanční poradenství resp. zprostředkování financo-
vání při koupi a prodeji nemovitostí, pojištění nemovitostí, atd. Koncem prázdnin zahájila činnost naše spo-
lečnost RS Finconsult,  kdy náš vlastní tým finančních konzultantů s mnohaletými zkušenostmi z finančních 
trhů je připravený najít ten nejvýhodnější způsob financování pro každého.Tímto jsme přidali další kostku do 
mozaiky našich realitních služeb. Více informací se dočtete na straně 16.

Rezidenční nemovitosti
22 let vám pomáháme bydlet a podnikatBydlení a rekreace



4 Kompletní nabídka nemovitostí na www.realspektrum.cz

Byty

Prodej bytu 2+1, Brno - Kr. Pole

2 590 000 Kč

• stylový byt 81,4 m² v OV • výborný stav po celkové rekonstrukci 
• vlastní plynové topení • prostorný sklep • nastěhování ihned
N/RSB/10996/12

Prodej bytu 2+1, Židlochovice

1 200 000 Kč

• byt 54 m² vč. balkonu (OV) • neprůchozí pokoje, sklepní kóje 
• čtyřpodlažní zateplený dům • parkoviště u domu • v dosahu IDS
N/RSB/12156/13

Prodej bytu 3+1, Chudčice 

1 499 000 Kč

• mezonetový  byt  105,8  m²  (OV) • krb,  sklepy,  galerie,  balkon, 
zahrádka • kryté parkovací stání • možný odkup i druhého bytu
N/RSB/9112/12

Prodej bytu 2+kk, V. Bítýška

Prodej bytu 1+kk, Brno - střed

Prodej bytu 1+kk, Brno - Líšeň

Prodej bytu 1+kk, Rousínov

1 445 000 Kč

1 374 818 Kč

1 690 000 Kč

890 000 Kč

• pěkný byt 65 m² v OV • oddělená koupelna a WC, šatna 
• 2 NP dům nedaleko Brněnské přehrady • nízké provozní náklady

• novostavba bytu 30 m² v OV • možnost dokoupení parkovacího 
stání • nový dům s výtahem • u obchodního střediska

• cihlový byt 543 m² vč. balkonu (OV) • klimatizační jednotky, 
sklepní kóje • dům s výtahem • bezproblémové parkování

• cihlový byt 31,7 m² v OV se sklepem • velmi dobrý stav, kolaudace 
v roce 2006 • čtyřpodlažní dům • k nastěhování ihned

N/RSB/12065/13

D/RSB/10/12/15

N/RSB/12129/13

N/RSB/11977/13

Prodej bytu 3+kk, Chudčice

1 299 000 Kč

• cihlový byt 48 m² v OV • dobrý stav po částečných úpravách
• prostorná terasa (55 m²), zahrádka, kryté parkovací stání
N/RSB/10934/12

Prodej bytu 2+1, Staré Brno

2 300 000 Kč

• cihlový  byt  56,5  m²  (OV) • vlastní  plynové  topení • balkon, 
sklep • možnost parkování u domu • výborný technický stav  
N/RSB/8854/11

Převod bytu 3+1, Brno - N. Lískovec

1 990 000 Kč

• družstevní byt 72 m² vč. lodžie • prostorná lodiže, sklep 
• kompletně revitalizovaný dům • plastová okna • volný dohodou
N/RSB/12059/13

Prodej bytu 2+1, Adamov

890 000 Kč

• byt  48,8 m²  vč.  balkonů  (OV) • neprůchozí  pokoje,  samostatná 
koupelna a WC • revitalizovaný dům s výtahem • plastová okna
N/RSB/12102/13

Převod bytu 2+kk, Tišnov

Prodej bytu 1+kk, Staré Brno

1 550 000 Kč

1 549 000 Kč

• družstevní  byt  63  m²  vč.  balkonu • neprůchodné  pokoje, 
sklep • vestavěné skříně na míru • čtyřpodlažní cihlový dům 

• slunný moderní byt 32,8 m² v OV • velmi dobrý stav 
• rok kolaudace 2008 • dům s výtahem v blízkosti centra města

N/RSB/12083/13

N/RSB/12088/13

Prodej bytu 1+kk, Brno - Židenice

799 000 Kč

• malometrážní  byt  22,8    (OV)  •   zděný  sklep  •   určen  k  vnitřní 
modernizaci •  parkování v okolí domu • cihlový dům •  ihned volný
N/RSB/10789/12

SNÍŽ
ENÍ C

ENy

SNÍŽ
ENÍ C

ENy

SNÍŽ
ENÍ C

ENy

Převod bytu 3+1, Brno - střed

2 490 000 Kč

• prostorný  družstevní  byt  105  m² • dobrý  stav • samostatná 
koupelna a WC, sklep • čtyřpodlažní cihlový dům • volný dohodou
N/RSB/11984/13
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Byty

Prodej bytu 4+kk, VyškovProdej bytu 3+1, Brno - Veveří

2 750 000 Kč4 300 000 Kč

• mezonetový byt 138,4 m² v OV • kolaudace v roce 2008 • lodžie, 
šatna, sklep • neprůchozí pokoje • čtyřpodlažní cihlový dům

• prostorný byt 136 m² v OV • komora, spíž, neprůchozí pokoje 
• vlastní plynové topení • dům s výtahem v neoklasickém stylu

N/RSB/9896/12N/RSB/12118/13

Prodej bytu 4+kk, Brno - Lesná

3 350 000 Kč

• slunný byt 91,7 m² vč. balkonu (OV) • po celkové rekonstrukci 
• oddělená koupelna a WC, šatna, sklep • dům po revitalizaci
N/RSB/12091/13

Aktuálně hledáme byty ke koupi:

Aktuálně nabízené byty k pronájmu:

Nový Lískovec:
• byt se zděným jádrem a balkónem, cena do 1,75 mil. Kč
• byt 3+1, výměra do 60 m², cena do 2 mil. Kč

Líšeň:
• byt 3+kk - 3+1 v OV do 2 mil. Kč, i v původním stavu, ne v přízemí
• byt 1+kk - 1+1 do 1,3 mil. Kč

Královo Pole:
• byt 2+1 - 3+1 s neprůchozími pokoji, balkón, ideálně s parkovacím stáním
• cihlový byt 1+1 s balkónem, i v původním stavu

Bystrc:
• novostavba bytu 4+kk - 5+1 s terasou, nastěhování říjen, hotovostní platba
• větší typ bytu 1+1 s balkónem, do 1,4 mil. Kč

Žabovřesky:
•  byt 2+1 - 3+1s balkónem, i původní stav, nejlépe v čtyřpodlažních „kostkách“

Byt

1+kk

1+kk

1+kk

1+1

1+1

1+1

2+kk

2+1

3+1

3+1

3+1

3+1

Výměra

27 m²

24 m²

28 m²

37 m²

30 m²

40 m²

44 m²

59 m²

123 m²

75 m²

95 m²

75 m²

Lokalita

Veveří

Židenice

Komárov

Líšeň

Černá Pole

Štýřice

Medlánky

Bystrc

Střed

Bystrc

Veveří

Bohunice

Ulice

Botanická

Škroupova

Bratří Žůrků

Poslušného

Fišova

Vídeňská

Hrázka

Vondrákova

Koliště

Kuršova

Kotlářská

Souhrady

Zařízení

zařízený

nezařízený

částečně zařízený

částečně zařízený

nezařízený

nezařízený

nezařízený

zařízený

nezařízený

nezařízený

nezařízený

zařízený

Volný od

ihned

ihned

ihned

dohodou

ihned

ihned

ihned

ihned

ihned

ihned

ihned

ihned

Cena

6 000 Kč/měs.+ ink.

6 500 Kč/měs.+ ink.

6 500 Kč/měs.+ ink.

6 000 Kč/měs.+ ink.

7 000 Kč/měs.+ ink.

7 500 Kč/měs.+ ink.

8 000 Kč/měs.+ ink.

10 500 Kč/měs. vč. ink.

11 000 Kč/měs.+ ink.

12 000 Kč/měs. vč. ink.

12 000 Kč/měs.+ ink.

14 300 Kč/měs. vč. ink.

Číslo zakázky

N/RSB/11855/13

N/RSB/11606/13

N/RSB/11920/13

N/RSB/12149/13

N/RSB/12056/13

N/RSB/12186/13

N/RSB/11974/13

N/RSB/12145/13

N/RSB/11858/13

N/RSB/11957/13

N/RSB/11405/13

N/RSB/12144/13

Lidická 77, 602 00 Brno · Po - Pá 800 - 1800
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RODINNÉ DOMY

Kompletní nabídka nemovitostí na www.realspektrum.cz

RD, Brněnské Ivanovice

Rodinný dům, Strážovice

4 000 000 Kč

900 000 Kč

• prostorný dům s garáží a zahradou • vhodné pro dvougenerační 
využití • dobrý stav • pozemek 331 m² • možnost půdní vestavby

• samostatně stojíc dům se zahradou (332 m²) • dobrý stav s nutností 
dokončení rekonstrukce • krásná lokalita JV od Brna

N/RSB/12045/13

N/RSB/10876/12

Rodinný dům, Brno - Bosonohy

Rodinný dům, Lipůvka

Rodinný dům, Bošovice

5 850 000 Kč

8 500 000 Kč

3 100 000 Kč

• samostatně stojící RD s garáží • venkovní bazén, větší zahrada 
• pozemek 1 054 m² • vhodná k dvougeneračnímu bydlení

•  rozestavěný  sam.  stojící  RD  •  pozemek  1  524  m²  •  možnost 
vícegeneračního užívání • vyhledávaná lokalita severně od Brna

• polořadový  RD • uzavřený  dvůr,  zahrada  (234  m²),  garáž • po 
kompletní rekonstrukci • možnost rozšíření o půdní vestavbu

N/RSB/11417/13

N/RSB/11883/13

N/RSB/11614/13

Rodinný dům, Kuřim

Rodinný dům, Podolí u Brna

Rodinný dům, Kuřim

Rodinný dům, Jamné u Tišnova

• novostavba RD s garáží a pěknou zahradou • pozemek 332 m² 
• 2x parkovací stání před domem • moderní dům v lesnaté lokalitě

• nádherná lokalita v blízkosti Brněnské přehrady  

• celková výměra 1 200 m² 

• cena vč. ÚR a stavebního povolení 

• projekt na sam. stojící funkcionalistický dům

• možnost okamžitého zahájení stavby

• řadový,  částečně  podsklepený  RD • možnost  rozšíření  o  půdní 
vestavbu • klidná lokalita s výbornou dostupností do Brna

• nadstandardní RD 6+kk • samostatně stojící garáž pro 2 auta 
• venkovní bazén, sauna, altán • výborný stav • v dosahu MHD

• samostatně stojící podsklepený RD • garáž s dílnou, velký pozemek 
(4 204 m²) • zimní zahrada, krb • nádherná lesnatá lokalita

N/RSB/12046/13

N/RSB/11748/13

N/RSB/12004/13

N/RSB/12136/13

N/RSB/11739/13

RD, Všechovice u Tišnova

Rodinný dům, Chudčice 

4 250 000 Kč

2 685 000 Kč

• sam. stojící RD • venkovní bazén, větší pozemek (1 088 m²) 
• prostorné pokoje, výborný stav • v lesnaté lokalitě SV od Brna

• dvoupodlažní RD 5+2 • 2 parkovací místa, zahrada • po částečných 
úpravách • vlastní el. kotel + krb • pozemek 692 m²

N/RSB/11693/13

N/RSB/10800/12

5 950 000 Kč

4 200 Kč/m²

3 250 000 Kč

7 750 000 Kč

3 790 000 Kč

Rodinný dům, Brno - Obřany

Rodinný dům, Brno - Medlánky

4 300 000 Kč

2 800 000 Kč

• novostavba  nízkoenergetického  RD  5+kk  s  garáží • výborné 
dispoziční řešení • nutnost dokončení interiéru • výborná dostupnost

• prostorný RD v klidné a vyhledávané lokalitě • dům je určen 
k rekonstrukci • pozemek 237 m² • možnost půdní vestavby

N/RSB/11715/13

N/RSB/11918/13

NUtNo Vid
ět

SLEVA

126 kWh/m²/rok C

Exkluzivní stavební pozemek, Brno - Kníničky
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rEKrEAČNÍ oBjEKty, StP

Chata, Brněnská přehrada

Rekreační chata, Brno - Kníničky

Rekreační chata, Říkonín

STP, Jinačovice

STP, Blansko - Olešná

295 000 Kč

490 000 Kč

890 000 Kč

1 190 Kč/m²

950 000 Kč

• rekreační  podsklepená  chata  v  krásném  prostředí • dobrý  stav, 
ihned k užívání • skvělá příležitost pro příměstskou rekreaci

• částečně  zděná  chata  3+kk  s  terasou • výborný  stav • lesnatá 
lokalita • úložný prostor v podkroví • příjezd autem až k chatě

• novostavba celoročně obyvatelné chaty • velký pozemek 1 267 m², 
terasa, altán • výborný stav s možností okamžité rekreace, vl. studna

• rovinatý pozemek o  výměře 2  101 m² • vyhledávaná příměstská 
lokalita poblíž Brněnské přehrady • šířka pozemku 13,5 m

• pozemek o výměře 979 m² • vhodný ke stavbě samostatně stojícího 
RD • lesnatá lokalita severně od Brna • výborná dostupnost

N/RSB/12053/13

N/RSB/11792/13

N/RSB/11882/13

N/RSB/11775/13

N/RSB/12135/13

Chata, Brno - Mariánské údolí

Chalupa na Vysočině, Janůvky

Vinný sklep, Velké Bílovice

Stavební pozemek, Skryje

Stavební pozemek, Ořechov

429 000 Kč

899 000 Kč

1 990 000 Kč

695 000 Kč

cena od: 1 500 000 Kč

• zděná rekreační chata ve vyhledávané příměstské lokalitě • výborný 
stav • příjezd pro auto, parkování • nedaleko hřiště

• chalupa vhodná k rekreaci i celoročnímu bydlení • po rekonstrukci 
• kachlová i krbová kamna • pozemek 1 103 m², garáž

• nemovitost s vinným sklepem a ubytovací kapacitou • vhodné 
ke komerčnímu využití jako penzion • společenská místnost

• pozemek o výměře 1 464 m² • k výstavbě samostatně stojícího RD 
• lesnatá lokalita SZ od Tišnova • šířka pozemku 25,5 m

• STP  celkem 1 698 m² •   vhodný ke  stavbě  sam.  stojícího RD • na 
okraji obce JV od Brna • možnost dělení na 898 m² a 800 m²

N/RSB/11761/13

N/RSBY/10010/12

N/RSB/11759/13

N/RSB/12071/13

N/RSB/12134/13

Chata, Brno - Kníničky

Chata, Brno - Maloměřice

STP, Bílovice nad Svitavou

Stavební pozemek, Blažovice

350 000 Kč

799 000 Kč

590 000 Kč

1 764 200 Kč

• částečně  podsklepená  rekreační  chata • krásné  lesnaté  prostředí 
poblíž Brněnské přehrady • vč. stylového vnitřního vybavení

• zděná rekreační chata v dobrém stavu • částečně podsklepeno 
• rovinatý pozemek (999 m²) ve vlastnictví • klidné místo

• stavební pozemek o výměře 248 m²  • na okraji obci 
v nádherné lesnaté lokalitě • výborná dostupnost do Brna

• STP (702 m²) • v ceně projekt a stavební povolení na sam. stojící 
RD 5+kk s parkováním • zákl. deska vč. ležaté kanalizace

N/RSB/11791/13

N/RSB/11714/13

Rekreační objekt,  Moravské Křižánky

3 490 000 Kč

• stylový rekreační objekt s velkým pozemkem 8 237 m² 
• vč. projektu na rekonstrukci • vhodné i provozu menšího penzionu
N/RSB/11672/13

N/RSB/12189/13

N/RSB/11630/12

MoŽNoSt 

odKUPU PoZEMKU

Lidická 77, 602 00 Brno · Po - Pá 800 - 1800



NOVOSTAVBY u těchto nemovitostí neplatíte provizi!

8 Kompletní nabídka nemovitostí na www.realspektrum.cz

• moderní dvoupodlažní domy o velikosti 5+kk • garáž, parkovací 
stání • pozemky 639 m²  -  667 m² • na okraji obce jen 10 minut od Brna

• STP v lesnaté lokalitě • pozemky 735 m² až 1 897 m² • vhodné ke 
stavbě sam. stojícího RD • možnost okamžitého zahájení stavby  

rodinné domy, Hostěnice Stavební pozemky, Jinačovice

d/rSB/11/12 d/rSB/19/12 3 200 Kč/m²

• výstavba celkem 9 bytových domů s bezbariérovými 
výtahy • výběr z bytů 1+kk až 5+kk • uzavřené garáže, 
parkovací stání, balkony, sklepy • vlastní kondenzační 
kotle

Rezidence Jabloňový sad, Moravany

D/RSB/31/13 cena od: 1 340 000 Kč
dokončení září 2014

• pětipodlažní polyfunkční dům s výtahem • byty 2+kk 
až 4+kk • balkony, terasy, sklepní kóje • pronájem 
venkovních parkovacích stání

Bytový dům, Kuřim - ul. Tyršova

D/RSB/13/12 cena od: 1 847 000 Kč

• moderní pětipodlažní dům v rekreační oblasti města 
• byty 1+kk až 4+kk • balkony, terasy, sklepy • možnost 
dokoupení garážového stání za 220 000 Kč

Bytový komplex pod Chvalovkou

D/RSB/21/12 cena od: 1 365 000 Kč

• pětipodlažní bezbariérový dům s výtahem • cihlové byty 
2+kk až 4+kk • balkony, sklepní kóje, parkovací stání u 
domu • výborná dostupnost do Brna, v dosahu IDS

Nové byty, Židlochovice

N/RSB/12009/13 cena od: 1 609 990 Kč

dokončení 12/2014

cena vč. IS

dokončení 12/2013

zkolaudováno

Cena hrubé stavby s pozemkem: 2 790 000 Kč

Zdarma parkovací stání ke každému bytu.



Vážení klienti a čtenáři,
při listování tímto časopisem si jistě všimnete, 
že se snažíme nemovitosti nedělit jen na 
nemovitosti k bydlení a podnikání, tedy jak 
my říkáme rezidenční a komerční nemovitosti, 
ale také dle způsobu jejich využití. Vytvořili 
jsme oddělení specializované na pronájmy 
kanceláří a obchodů, oddělení menších 
komerčních nemovitostí (administrativní 
budovy, nájemní domy, restaurační zařízení 
apod..) a oddělení pro Vaše podnikání, které 
se zaměřuje na  skladové a výrobní prostory, 
celé areály a stavební pozemky. 

Naše dlouholetá praxe nás utvrdila v tom, 
že jeden makléř se nemůže plnohodnotně 
věnovat prodeji bytu a zároveň pronájmu 
velké skladové haly. Je to především proto, 
že se jedná o úplně jinou klientelu a jiný zdroj 
informací. Makléř, který se specializuje na 
komerční nemovitosti musí mít dlouholeté 
zkušenosti a dokonalou znalost trhu s 
nemovitostmi k podnikání. Doufám, že 
Vám budeme při realitních transakcích 
profesionálním partnerem a Vy budete s  
našimi službami spokojeni. 

Mgr. Tomáš Kokna
komerční oddělení

• prodej STP vedle nákupního centra Futurum, u výpadovky na Vídeň
• celková plocha  22 000 m² • možnost dělení od cca 4 300 m²

Stavební pozemek, Brno - jih, u d1

N/rSB/8481/11 4 500 Kč/m²

 • dobrá dostupnost D1 i do centra města 
 • výměra boxů od 420 m² 
 • bezproblémové parkování
 • ideální kombinace kanceláře,
   showroomu a skladu 
 • termín výstavby 2014

• prodej rozsáhlého sceleného území • celková rozloha 8,2 h 
• v územní plánu vedeno jako plochy pro skladování a výrobu

Prodej podnikatelských boxů a kanceláří, Brno - Líšeň

Stavební pozemek, Hustopeče, u d2

N/SB/11965/13

bližší info v rK

735 Kč/m²

9

Komerční nemovitosti

doporučujeme 
developerům

Jedinečný projekt v Brně

oddělení zaměřené na realitní transakce podnikatelů a investorů

Exkluzivní nemovitosti jen u nás:

Každý, kdo hledá místo pro své podnikání nebo  investici do nemovitosti, potřebuje individuální péči.

22 let vám pomáháme bydlet a podnikatPodnikání a investice

Lidická 77, 602 00 Brno · Po - Pá 800 - 1800



Pro naše klienty HLEdÁME K ProNÁjMU:
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Obchodní prostor, ul Jezuitská
• celková plocha 178 m² • nájemce Rudolf Jelínek a.s.

Kancelářské prostory, ul. Koliště Obchodní plochy, ul.Lidická
• celková plocha 600 m² • zrekonstruovaná admin. budova • celková výměra 720 m² • administrativní centrum Meta

ProNAjA
to

ProNAjA
to

ProNAjA
to

Oddělení pronájmu kanceláří a obchodů

Ze své vlastní zkušenosti vím, že každá 
představa o kancelářských prostorech 
je řešitelná, jen musíte mít přehled 
o trhu. 
Ten já mám. Víte jistě, že za své 
kanceláře neplatíte více než musíte?
Využijte mé znalosti realitního trhu 
a nechte si poradit jak snížit náklady.

V realitním oboru se pohybuji již několik 
let a vím, že všechny nemovitosti si 
zaslouží profesionální prezentaci. 
Absolvovala jsem odborné kurzy, díky 
kterým připravím Vaši nemovitost k na-
bídnutí klientům a propagaci v mediích. 

Petr jurza 
mail: petr.jurza@realspektrum.cz
mob. +420 723 673 359 

Veronika Mamulová
mail: veronika.mamulova@realspektrum.cz 
mob: +420 724 405 366

 • P/RSB/7376/13  •  kanceláře na pronájem, cca 50 m² - 80 m² + menší sklad, 
                zázemí pro 2-3 zaměstnance, 1 parkovací místo
• P/RSB/7176/13  •  na pronájem obchodní prostory vhodné pro provoz restaurace, 
               výměra 80 m² - 300 m², nejlépe Brno střed
• P/RSB/7207/13  •  k pronájmu kanceláře industriálního rázu za zajímavou cenu, 
               velikost 130 m² - 150 m², dobrá dostupnost
• P/RSB/6119/12  •  k pronájmu obchodní prostory 300 m² a více pro síť prodejen s drogistickým  
               zbožím, frekventované ulice 
• P/RSB/7177/13  •  na pronájem obchodní prostory min. 400 m², místa s velkou frekvencí lidí, 
               nejlépe centrum města
 • P/RSB/7254/13 • na pronájem, prostor pro zřízení pivnice typu „Na Švábce“, ideálně v suterénu,  
              výměra od 200 m², centrum města
 • P/RSB/7335/13 • pronájem prostor pro Casino a sázkovou kancelář, min. výměra 200 m², nejlépe  
              ul. Štefánikova a Palackého třída
 • P/RSB/7347/13 • na pronájem reprezentativní moderní kanceláře 100 m² - 200 m², 
              ideálně admin. centrum v blízkosti dálnice D1, parkování
 • P/RSB/6966/13 • k pronájmu obchodní prostor v centru Brna, výměra 70 m² - 150 m², 
              ideálně pěší zóna s velkým pohybem lidí
• P/RSB/7378/13  • na pronájem pro IT společnost samostatné sídlo firmy, výměra 400 m² - 500 m²,  
              7 parkovacích míst, dosah MHD

Námi pronajaté nemovitostí:

Dalších 2 000 poptávek v naší kanceláři

Představujeme makléře tohoto oddělení:
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Máme nejširší nabídku v Brně, více na www.realspektrum.cz

Ze své vlastní zkušenosti vím, že každá 
představa o kancelářských prostorech 
je řešitelná, jen musíte mít přehled 
o trhu. 
Ten já mám. Víte jistě, že za své 
kanceláře neplatíte více než musíte?
Využijte mé znalosti realitního trhu 
a nechte si poradit jak snížit náklady.

V realitním oboru se pohybuji již několik 
let a vím, že všechny nemovitosti si 
zaslouží profesionální prezentaci. 
Absolvovala jsem odborné kurzy, díky 
kterým připravím Vaši nemovitost k na-
bídnutí klientům a propagaci v mediích. 

Petr jurza 
mail: petr.jurza@realspektrum.cz
mob. +420 723 673 359 

Veronika Mamulová
mail: veronika.mamulova@realspektrum.cz 
mob: +420 724 405 366

KANCELÁřE, oBCHody

• pronájem obchodní jednotky na frekventovaném mís-
tě • výměra 100 m², výlohy • parkovaní před objektem

• pronájem reprezentativního sídla firmy v centru Brna 
• už. pl. 430 m² • venkovní posezení s krbem, dvojgaráž

19 500 Kč/měs. + en. a sl.

90 000 Kč/měs. + en. a sl.

ObchOdní prOstOr, brnO -Kr. pOle

sídlO firmy, brnO - VeVeří

• pronájem kancelářských prostor v 2.NP • nový poly-
funkční dům • podlahové vytápění, klimatizace, terasa

• pronájem kanceláře o výměře 89 m² • samostatný ce-
lek v 2.NP • rozděleno na 4 kanceláře • sklep, parkování

19 900 Kč/měs. + en. a sl.13 000 Kč/měs. + en. a sl.

KancelářsKé prOstOry, brnO - středKanceláře, staré brnO

• pronájem obch. prostor v přízemí rohového domu 
• výměra 111 m² • bezproblémové parkování, velká výloha

29 900 Kč/měs. + en. a sl.

ObchOd, brnO - hOrní heršpice
• pronájem obch. prostoru na ul. Jánská • plocha 421 m²
• po kompletní rekonstrukci • vl. sociální zázemí

• pronájem admin. budovy • celková výměra 70 m²
 • vhodné k zavedení sídla firmy • 2x garážové stání

n/rsb/11263/13

n/rsb/11769/13

n/rsb/11949/13

n/rsb/11846/13n/rsb/12128/13 n/rsb/10690/12

n/rsb/12166/1362 000 Kč/měs.+ en. a sl.

13 000 Kč/měs. + DPH

ObchOdní prOstOr, brnO - střed

KancelářsKá budOVa, brnO - Žebětín

• pronájem prostor v nové admin. budově Trinity • nyní 
využíváno k provozu restaurace • celková pl. 450 m²

93 000 Kč/měs. + en. a sl.

ObchOdní prOstOr, brnO - střed
• pronájem prostor s výlohou přímo na náměstí • výměra 
přízemí 302 m² • klimatizace, zabezpečovací systém

200 000 Kč/měs. + en. a sl.

Obch. prOstOr, brnO - nám. sVObOdy
• pronájem reprezentativních kancelářský prostor • výmě-
ra 235 m² • řešeno jako open-space s možností dělení

• pronájem moderních kancel. prostor v podkroví (3.NP) 
cihlového domu • výměra 150 m² • alarm, parkování

• pronájem  obchodní  jednotky  na  frekventované  uli-
ci • otevřený prostor s možností příček • výměra 356 m²

• pronájem kanceláří ve vysokém standardu • po kom-
pletní rekonstrukci • výměra 442 m²,dělení od 200 m²

10 Euro/m²/měs. + en. a sl.

1 500 Kč/m²/rok + en. a sl.

2 200 Kč/m²/rok + en. a sl.

2 950 Kč/m²/rok + en. a sl.

Kanceláře V aZ tOweru

Kanceláře, brnO - Židenice

ObchOd, brnO - Kr. pOle

Kanceláře, brnO - střed

• pronájem kanceláří v novém komplexu BBP • standard 
vysoké kategorie „A“ • koncipováno jako open-space

11 Euro/m²/měs. + en. a sl.

Kanceláře, brnO - štýřice

• pronájem kancelářských prostor v admin. budově 
• volné prostory 600 m² • možnost pronájmu po částech

• pronájem ob. prostor na ul. Jihlavská • celková výměra 
220 m² • přízemí s velkými výlohami, klimatizace

• pronájem kanceláří v novostavbě admin. objektu • jed-
notky od 20 m², celá patra cca 1 800 m² • parkování

• pronájem kanceláří v nově vybudovaném admin. cent-
ru • volné plochy od 50 m² • celá patra cca 800 m²

1 600 Kč/m²/rok + en. a sl.

2 500 Kč/m²/rok + en. a sl.

3 600 Kč/m²/rok + en. a sl. 3 800 Kč/m²/rok + en. a sl.

Kanceláře, brnO - Černá pOle

Ob. prOstOry, brnO - bOhunice

KancelářsKé prOstOry, brnO - střed Kanceláře, brnO - střed

• pronájem obchodního prostoru ve Velkém Špalíčku • vý-
měra 111 m² • vhodné pro lékárnu, zdravotnické potřeby

• pronájem obchodního prostoru v komplexu IBC • roho-
vý prostor s velkou výlohou do pasáže • výměra 116 m²

• pronájem kancel. prostor v těsné blízkosti centra 
• po rekonstrukci • výměra 180 m² • terasy, klimatizace

15 Euro/m²/měs. + en. a sl.

35 000 Kč/měs. + en. a sl.

3 950 Kč/m²/rok + en. a sl.

ObchOd. prOstOr, brnO - střed

ObchOdní prOstOr, brnO - střed

Kanceláře, staré brnO

• pronájem kancelářských prostor ve 4.NP • cel. výmě-
ra 295 m² • rozděleno na samostatné kanceláře

• pronájem obchodních prostor v 1.NP novostavbě byto-
vého domu • výměra 103 m², bezproblémové parkování

• pronájem  kancel.  prostor  ve  3.NP • nový  polyfunkční 
komplex • plocha 150 m² • možnost dispozičních úprav

1 490 Kč/m²/rok + en. a sl.

2 200 Kč/m²/rok + en. a sl. 2 950 Kč/m²/rok + en. a sl.

Kanceláře, brnO - Kr. pOle

ObchOdní prOstOr, mOdřice Kancelář, brnO - bOhunice

n/rsb/12139/13 n/rsb/11479/13

n/rsb/12126/13

n/rsb/11803/13 n/rsb/11458/13

n/rsb/11788/13

n/rsb/12168/13

n/rsb/12051/13

n/rsb/12038/13n/rsb/11916/13

n/rsb/12113/13

n/rsb/9865/12

n/rsb/12063/13

n/rsb/11112/12

n/rsb/12161/13

n/rsb/11624/13 n/rsb/8078/11

EXKLUZiV
NÍ
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KA

NoVÁ CENA
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KA
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Kompletní nabídka nemovitostí na www.realspektrum.cz
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Obchodní prostor, ul. Vídeňská
• celková plocha 115 m² • nový polyfunkční objekt

Nájemní dům, ul. Cihlářská Penzion, Tři Studně
• celková plocha 858 m² • užitná plocha 575 m², pozemky celkem 1 531 m²

ProdÁNo

ProdÁNo

ProdÁNo

Oddělení prodeje nemovitostí k investici

Představujeme 
makléře 

tohoto oddělení:

 • P/RSB/7298/13 • ke koupi obchodní prostory 100 m² - 1 000 m² na rušném místě, přip. nájemní  
              dům s obchodními prostory v centru Brna, cena 10 mil. až 50 mil. Kč
 • P/RSB/7343/13 • ke koupi obchodní prostor (50 m²) jako investici, rušné třídy vedoucí do centra  
                Brna (Štefánikova, Lidická, Veveří, Kounicova)
 • P/RSB/7162/13 • budovu pro zřízení základní školy a školky, celková plocha 1 200 m² - 1 500 m²,  
                          mimo centrum města Brna
 • P/RSB/7161/13 • ke koupi vilu pro zřízení sídla firmy, lokalita Černá Pole nebo Masarykova čtvrť,  
              cena okol 15 mil. Kč
 • P/RSB/7124/13 • pro počítačovou společnost koupí menší admin. budovu, plocha nad 200 m²,  
              nejlépe Kr. Pole, Řečkovice, Medlánky, do 8 mil. Kč
 • P/RSB/7017/13 • nájemní dům ke koupi, ideálně větší počet menších bytů, cena 10 mil. • 15 mil. Kč
 • P/RSB/6962/13 • ke koupi administrativní budovu, cena 33 mil. - 55 mil. Kč, lokalita ideálně mezi  
              Brnem a Olomoucí
 • P/RSB/6974/13 • ke koupi nájemní dům s 8 až 14 byty, lokalita Mendlovo náměstí, resp. okolí  
              nejužšího centra, přip. Kr. Pole
 • P/RSB/6974/13 • ke koupi nebytové prostory 200 m² - 300 m² pro provoz jazykové školy, 
              centrum města a jeho blízké okolí
 • P/RSB/7163/13 • ke koupi menší nemovitost k vybudování kadeřnického salonu, nejlépe na ul. Minská

Námi realizované nemovitostí:

Dalších 2 000 poptávek v naší kanceláři

Neslibuji nemožné a věřím, že s majitelem 
nalezneme cestu ke zdárnému cíli. Prvním 
důležitým krokem k úspěšnému prodeji je 
stanovení reálné ceny. Předejte tím špatné 
prezentaci nemovitosti za příliš vysokou 
cenu a nepřipravíte se o peníze v důsledku 
neznalosti trhu.

Filip Sehnal
mail: filip.sehnal@realspektrum.cz
mob: +420 724 405 305

Každá nemovitost má svého kupce, ale štěstí 
musíte jít naproti. Proto jsem v REAL SPEKTRU, 
kde mohu zajistit pro Vaši nemovitost ten 
správný servis. Své dlouholeté zkušenosti 
zhodnotím při prodeji Vaší nemovitosti.

jan ryšavý
mail: jan.rysavy@realspektrum.cz 
mob: +420 602 156 824

Poradím Vám čeho se vyvarovat a co při 
prodeji neopomenout. Umím nastavit pod-
mínky prodeje, které budou přijatelné pro 
obě zúčastněné strany. Postarám se o to, 
aby celý realitní obchod proběhl hladce 
a bezpečně a Vy jste nepřišli o své peníze.

ing. Pavel daněk           
mail: pavel.danek@realspektrum.cz
mob: +420 602 500 451

StABiLNÍ r
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NÁJEMNÍ DOMy, POLyFUNKČNÍ OBJEKTy, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVy

• prodej novostavby nebytového prostoru • celková vý-
měra 560 m² • možnost úpravy pro provoz restaurace

• prodej  obchodní  jednotky  v  polyfunkčním  objek-
tu • užitná pl. 140 m² • výlohy, vlastní sociální zázemí

15 000 Kč/m² + DPH3 390 000 Kč

ObchOd, brnO - KrálOVO pOleObchOdní prOstOr, brnO - medlánKy

• prodej pronajatého obchodního střediska v centru 
sídliště • celková UP je 900m² • výborná dostupnost

• prodej obch. jednotky na frekventovaném místě • výmě-
ra 100 m² • vhodné pro zavedení prodejny, sídla firmy

16 890 000 Kč

4 600 000 Kč

ObchOdní centrum, brnO - KOhOutOVice

ObchOdní prOstOr, brnO - Kr. pOle

• prodej nebytových prostor v novém polyfunkčním 
objektu • samostatné vstupy, parkování u objektu

39 000 Kč/m² + DPH

KancelářsKé prOstOry u bVV
• prodej kancelářských ploch v nejvyšší budově 
v ČR • kanceláře od 100 m² • možnost parkování

• prodej prostoru v nově budovaném administrativním 
centru • vhodné pro zřízení kavárny • plocha 147,5 m²

n/rsb/11914/13

n/rsb/11173/12

n/rsb/7605/11n/rsb/11452/13

n/rsb/10691/12 n/rsb/9389/11n/rsb/12087/13

cena od: 43 000 Kč/m²

7 600 000 Kč

KancelářsKé prOstOry V aZ tOweru

ObchOdní prOstOr, brnO - štýřice

• prodej  RD  6+1  s  garáží • po  celkové  rekonstruk-
ci • vhodné k bydlení i jako sídlo firmy • už. pl. 380 m²

4 990 000 Kč

admin. budOVa, brnO - Židenice

• prodej novostavby admin. objektu v průmyslové zóně 
• užitná plocha cca 243 m² + půda, pozemek cca 480 m²

6 500 000 Kč

administratiVní ObjeKt, brnO - jih
• prodej admin. budovy s parkovištěm a volným staveb-
ním pozemkem • užitná pl.  630 m², pozemek 1 636 m²

• prodej šestipodlažního admin. objektu • parkování pro 
cca 45 aut • užitná pl. 3 070 m², pozemek 4 469 m²

• prodej řadového objektu • zavedená restaurace 
(130 m²), 3 byty (220 m²) • výměra pozemku 152 m²

• prodej nájemního domu na ul. Zemědělská •  8 bytových 
jednotek •  cel. plocha 649 m² •  velká využitelná půda

15 000 000 Kč

45 000 000 Kč

5 300 000 Kč23 000 000 Kč

administratiVní ObjeKt, mOdřice

administratiVní ObjeKt, prOstějOV

ObjeKt s restaurací, brnO - Židenicenájemní dům, brnO - Černá pOle

• prodej objektu s ubytováním, restaurací a kompletním 
zázemím • pozemek 2 613 m² • možnost rozšíření

34 000 000 Kč

pOdniKatelsKý ObjeKt, brnO - střed

• prodej nájemního domu • celková výměra 439 m² 
• 4 byty, komerční prostory v přízemí • volná půda

• prodej nájemního domu s 5-ti byty • sklepy, rozlehlá 
zahrada • možnost půdní vestavby • obytná pl. 335 m²

• prodej obchodního prostoru • nyní využívano k provo-
zu pizzerie s vlastním rozvozem • užitná pl. 133 m²

• prodej penzionu s kapacitou až 30 lidí • po cel. rekon-
strukci • vhodné k provozování školící střediska

4 990 000 Kč

7 990 000 Kč

3 190 000 Kč 6 700 000 Kč

nájemní dům, rOusínOV

nájemní dům, brnO - Židenice

restaurace, brnO - KrálOVO pOle penZiOn, dObrnice

• prodej pronajatého objektu (2 550 m²) • pozemek 
2 400 m², parkoviště • obchody, kanceláře, restaurace

• prodej nájemního domu v blízkosti ul. Poděbradova 
• 2 bytové jednotky, půdní prostory pro vestavbu

• prodej RD s prostory pro podnikání • UP domu 440 m², 
pozemek 573 m² • přístupová cesta 96 m²

40 900 000 Kč

4 999 999 Kč

6 990 000 Kč

pOlyfunKČní ObjeKt, jihlaVa

nájemní dům, brnO - Kr. pOle

rd s ObchOdem, brnO - Ořešín

• prodej nemovitosti známé pod názvem FLÉDA • užitná 
pl. 3 000 m² •  možnost nádstavby a rozšíření provozu

• prodej pětipodlažního objektu • po kompletní rekonstruk-
ci • užitná plocha 850 m² • vhodné k provozu hotelu

• prodej 3.NP domu se 3 byty • možnost rozšíření o pří-
stavbu nebo nástavbu • UP 200 m², pozemek 112 m²

info v RK

info v RK 7 990 000 Kč

nájemní dům, brnO - střed nájemní dům, staré brnO 

n/rsb/11811/13

n/rsb/4925/10

n/rsb/12177/13

n/rsb/9330/11 n/rsb/11303/13

n/rsb/9904/12

n/rsb/12175/13

n/rsb/10752/12

n/rsb/6411/10n/rsb/10356/12

n/rsb/10850/12

n/rsb/11304/13n/rsb/12138/13

n/rsb/11854/13

n/rsb/12124/13

n/rsb/11702/13 n/rsb/11933/13

EXKLUZiV
NÍ

NABÍd
KA

NoVÁ CENA

pOlyfunKČní ObjeKt, brnO - Kr. pOle
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Stavební pozemek, Brno - Řečkovice
• výměra pozemku 7 200 m² • pro výstavbu průmyslových objektů

Administrativní budova, Brno - ul. Hlinky Výrobní areál, Brno - jih
• užitná plocha 1 027 m² • pozemky 846 m² • užitná plocha 2 450 m², pozemky celkem 5 063 m²

ProdÁNo

PRODÁNO/P
RONAJA

TO

VydrAŽENo

SPECIALIZOVANÉ ODDĚLENÍ - SKLADY, VÝROBA, KOMERČNÍ POZEMKY

 • P/RSB/7288/13 • ke koupi výrobní halu 2 000 m² - 5 000 m², ideálně s pozemkem pro další rozšíření,  
            Brno a blízké okolí do 20 km, cena do 50 mil. Kč
 • P/RSB/6821/13 • ke koupi sklad 300 m² až 500 m² s kancelářemi 150 m² až 200 m², výška 2,5 m, Brno
 • P/RSB/6668/12 • ke koupi výrobní prostory 250 m², zázemí, 2-3 kanceláře, vjezd pro kamiony, Brno a  
             nejbližší okolí
 • P/RSB/6430/12 • ke koupi pozemek pro výstavbu sídla firmy s volnou plochou pro prezentaci 
            od 1 500 m² do 4 000 m², pouze sever Brna
 • P/RSB/6473/12 • nakladatelství koupí sklad cca 1 000 m² + soc. a administrativní zázemí, 
            dostupnost kamionu, Brno a blízké okolí
 • P/RSB/6594/12 • ke koupi výrobní a skladovací prostory 1 500 m² až 2 000 m² se zázemím, Brno - jih,  
            dostupnost na dálnici, kamion
 • P/RSB/7240/13 • k pronájmu prodejní sklad cca 500 m², výška 6 m, administrativa pro 8 zaměstnanců,  
             Brno - jih
 • P/RSB/6781/12 • k pronájmu halu pro stavebniny 1 000 m² a volné plochy 5 000 m², lokalita Brno
 • P/RSB/6607/12 • na pronájem sklad krmiv 1 000 m², příjezd pro kamion, Brno a okolí směr Bohunice
 • P/RSB/6644/12 • k pronájmu truhlářskou dílnu 700 m² až 800 m², výška stropu 4 m, příjezd pro kamion, Brno

Námi realizované nemovitosti:

Dalších 2 000 poptávek v naší kanceláři

Představujeme 
makléře 

tohoto oddělení:

Tvrdím, že kdo nechce, hledá důvody, a 
kdo chce, hledá řešení a přesně v tomto 
duchu se snažím najít řešení jak prodat 
Vaši nemovitost. Umím posoudit faktory 
ovlivňující cenu  a společně s týmem zku-
šených kolegů porovnáme nemovitost s již 
realizovanými zakázkami. Stanovíme Vám 
tak reálnou tržní cenu.

Mgr. tomáš Kokna
mail: tomas.kokna@realspektrum.cz
mob: +420 724 255 155
13 let v REAL SPEKTRU

Své dlouholeté zkušenosti zúročím při vyhledání 
nebo pronájmu a prodeji nemovitosti dle 
Vašich požadavků.  
Především klienti z řad velkých korporací 
oceňují můj profesionální přehled o trhu 
s podnikatelskými a průmyslovými nemo-
vitostmi.

ing. radek Březina
mail: radek.brezina@realspektrum.cz
mob: +420 602 411 584
12 let v REAL SPEKTRU

Mou základní obchodní strategií je za všech 
okolností osobní přístup ke každému z mých 
obchodních partnerů, ať již potřebuje zajistit 
prodej či pronájem nemovitosti, případně kou-
pi. Snažím se pozorně vnímat jejich potřeby a 
v součinnosti se svými kolegy pro ně hledám 
oboustranně přijatelná řešení.
ing. Vladimír Hnát
mail: vladimir.hnat@realspektrum.cz
mob: +420 602 501 012
13 let v REAL SPEKTRU 
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• pronájem skladovací haly cca 5 000 m² • možnost dě-
lení od 1 000 m² • výška 10 m, manipulační plocha

• pronájem nových „A“ skladových nebo výrobních hal 
• plochy od 2 000 m² • 30 000 m² • průmyslová zóna

900 Kč/m²/rok + en. a sl.4,5 Euro/m²/měs. + en. a sl. 

hala, šlapanice u brnahala, brnO - ČernOVicKé terasy

• pronájem skladové/výrobní haly • užitná pl.  2 500 m² 
• výška 12 m, 2x mostový jeřáb 5t • obsluha kamionem

• pronájem nebytových prostor vhodných pro showro-
om • prodejní sklad atp. • užitná plocha 755 m²

1 200 Kč/m²/rok + en. a sl.

70 000 Kč/měs. + en. 

hala, brnO - jih

KOmerČní prOstOr, brnO - jih

• pronájem nové haly v blízkosti D1 • UP 1 200 m², kan-
celářské zázemí 166 m², venkovní plocha 400 m²

1 300 Kč/m²/rok + en. a sl.

hala, brnO - jih
• pronájem skl./obchodních prostor • UP 300 m² sklad, 
150 m² obchod vč. zázemí • možné slučování jednotek

• pronájem skladově/výrobní haly • užitná plocha 850 m² 
• jeřáb, venkovní plocha cca 1 000 m²

n/rsb/7010/10

n/rsb/11960/13

n/rsb/9803/12n/rsb/12095/13

n/rsb/11338/13 n/rsb/11449/13n/rsb/9972/12

info v RK

90 000 Kč/měs. + en. 

sKladOVé prOstOry, brnO - střed

hala, brnO - KOmárOV

• pronájem výrobní haly v uzavřeném průmyslovém areálu 
• cel. výměra 5 255 m² • 6 funkčních mostových jeřábů

info v RK

VýrObní hala, brnO - Židenice

• prodej rozestavěné administrativní budovy 
• užitná pl. 270 m², pozemek 700 m²

3 900 000 Kč

sídlO firmy, brnO - jih
• prodej menšího areálu v industriální zóně • cel. výměra 
2 158 m², zast. pl. 269 m² • dostupnost kamionu

• prodej rozestavěného skladově/výrobního areálu • hala 
900 m², adm. budova 880 m², pozemek cca 5 600 m²

• prodej pozemku pro komerční výstavbu • výměra 6 744 m², 
zastavitelná plocha 3 247 m² • dostupnost kamionu

• prodej komerčního pozemku v průmyslové zóně • výmě-
ra 11 800 m² • vydáno ÚR na výstavbu haly 4 000 m²

4 500 000 Kč

21 900 000 Kč

800 Kč/m²

2 300 Kč/m²

areál, tišnOV

areál, brnO - líšeň

stp, brnO - malOměřice

staVební pOZemeK, brnO - mOdřice

• prodej skl./výrobního objektu • 2 podlažní, výtah, na-
stavitelná rampa • UP 2 100 m², pozemek 2 700 m²

13 900 000 Kč

sKlad/VýrObní ObjeKt, bluČina

• prodej zrekonstruované výrobní haly • mostové jeřáby, 
výměra 3 125 m² • nosnost podlahy min. 3 000 Kg/m²

• prodej jednotlivých částí pozemku o cel. výměře 
33 784m² • vhodné pro výrobu, skladování, sídlo firmy

• prodej pozemku s dobrou dostupností  • projekt pro ÚR 
na halu 700 m² • výměra pozemku 2 461 m²

• prodej pozemku se stavebním povolením na adm. budo-
vu s bydlením s UP 750 m² • výměra pozemku 2 560 m²

29 500 000 Kč

1 400 Kč/m²

2 590 Kč/m² 5 900 000 Kč

VýrObní hala, adamOV

KOmerČní pOZemKy, Kuřim

staVební pOZemeK, brnO - jih stp, brnO - ČernOVice

• prodej polyfunkčního areálu • sklady/výroba cca 1 080 
m², kanceláře 415 m² • pozemek celkem 1 800 m²

• prodej budovy s obchodními a admin. plochami • UP 
1 590 m², pozemek 965 m² • parkoviště pro 14 aut

• prodej pozemku určeného pro výstavbu komerčních 
aktivit • sklad, výroba, obchod • výměra 15 750 m²

19 500 000 Kč

49 500 000 Kč

1 750 Kč/m²

KOmerČní ObjeKt, brnO - trnitá

administratiVní ObjeKt, brnO - městO

stp, brnO - jih

• prodej výrobní haly • 6x jeřáb, výška 10m • UP hala 
6 900 m², adm. a zázemí 3 300 m², pozemek 14 200 m²

• prodej nemovitostí v centru • adm. budova 2 474 m², ND 
1 155 m², adm. sklad, výroba 587 m², pozemek 1 809 m²

• prodej pozemku u Černovických teras • st.povolení hala 
2 000 m² a adm. budova 2 000 m², pozemek 6 499 m²

19 900 000 Kč

65 000 000 Kč

2 300 Kč/m²

VýrObní hala, Kuřim

sOubOr nemOVitOstí, brnO - střed

staVební pOZemeK, brnO - slatina
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n/rsb/2522/09

n/rsb/11963/13

n/rsb/8660/11n/rsb/12098/13

n/rsb/10230/12

n/rsb/11959/13

n/rsb/9233/11

n/rsb/974/09

n/rsb/10429/12

n/rsb/12125/13 n/rsb/11078/12
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SKLADY, VÝROBA, KOMERČNÍ POZEMKY

Kompletní nabídka nemovitostí na www.realspektrum.cz
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Na konci prázdnin zahájila činnost naše společnosti RS Finconsult. 
Nově se tak budete v naší kanceláři setkávat s profesionálním 
týmem nezávislých finančních konzultantů, kteří pro Vás budou 
zajišťovat služby spojené nejen s financováním bydlení 
a podnikání, ale i s pojištěním osob a majetku, přip. s jinými 
finančními produkty.

Vlastníte nemovitost zatíženou úvěrem a přemýšlíte jak ji prodat? Poradíme Vám jak na to.
Než se do prodeje pustíte, je nutné se rozhodnout, zda chcete finanční prostředky získané z prodeje použít 
k založení spoření, vyplacení dluhu nebo je vložíte do nové nemovitosti. Dále je také nutné přihlédnout 
k tomu, jaký typ úvěru na Vaší nemovitosti vázne a na základě těchto faktorů zvolit z následujících variant:

1. předčasné vyplacení úvěru
Tato varianta je nejvhodnější v případě, že nemovitost je zatížena běžným úvěrem ze stavebního spoření, 
příp. pokud se blíží výroční fixace hypotečního úvěru. V opačném případě je nutné počítat s tím, že banky 
vyžadují při splacení hypotéky mimo výročí fixace sankce, které se pohybují kolem několika procent 
z nesplacené jistiny a mohou tedy dosahovat až statisícových hodnot.

2. převzetí dluhu budoucím kupujícím
Další možností, jak naložit s úvěrem váznoucím na nemovitosti, je dohodnout se s kupujícím na tzv. převzetí 
dluhu. V praxi to znamená, že nový dlužník na sebe přebírá hypoteční úvěr a to za stejných podmínek, 
za jakých byl úvěr poskytnutý Vám. Administrativa je prakticky stejná jako při vyřízení nového hypotečního 
úvěru. Nový dlužník ovšem nemá možnost jakékoliv změny podmínek.

3.vyměnit objekt zástavy
Pokud jste se rozhodli prodat svoji nemovitost a pořídit si novou, můžete převést zástavu tzn. můžete změnit 
objekt zástavy. Podmínkou ovšem je, že cena nové nemovitosti dosahuje minimálně stejné výše jako cena 
prodávané nemovitosti. Tato transakce je většinou řešena pouze dodatkem k úvěrové smlouvě 
a poplatek za změnu se řídí všeobecnými podmínkami dané banky.

Optimální financování, to je vaše rychlá a bezstarostná cesta k bydlení a podnikání.

Finanční služby 
a poradenství na míru…

Partneři se kterými spolupracujeme při zajištění služeb pro Vás:

22 let vám pomáháme bydlet a podnikat

Mgr. Radek Zuščák
Nezávislý finanční konzultant
RS Finconsult


