
Desatero realitního obchodu Pomůžeme Vašemu podnikání Nové výhody pro Vás

Kupujete nebo prodáváte nemo-

vitost? Přečtěte si pozorně naše 

zásady realitního obchodu, abys-

te nebyli nakonec zklamáni.

Na co si dát pozor, najdete na str. 5

Pokud si nevíte rady s výběrem 

prostor k Vašemu podnikání, rádi 

Vám pomůžeme. Jsme totiž spe-

cialisty na komerční nemovitosti.

Více se dočtete na str. 7

V REAL SPEKTRU neustále pracu-

jeme na zdokonalování služeb 

pro naše zákazníky. Připravili jsme 

řadu novinek k Vaší spokojenosti.

Podrobnosti na str. 8
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Role realitního makléře

V situaci, kdy inzertní média, tištěná, ale 

především elektronická, přinášejí denně 

širokou nabídku nemovitostí k prodeji 

i k pronájmu jako na talíři doslova až pod 

nos domů, očekávají zákazníci od realit-

ních kanceláří právem něco navíc. Tím 

něčím navíc, přidanou hodnotou pro 

zákazníka, je služba - realitní servis. 

Každý zájemce o pořízení nemovitosti, 

o realitní investici, dnes sám s pomocí 

řady internetových vyhledávačů, realit-

ních portálů, či inzertních tiskovin běžně 

monitoruje aktuální nabídky a snaží se 

mezi nimi nalézt tu pravou. Rolí realit-

ního makléře již primárně není pouze 

zprostředkovat kupujícímu nabídku 

nemovitostí, ale poskytnout profesio-

nální servis při přípravě a realizaci ob-

chodní transakce. Od nabídky nemovi-

tostí (realitního produktu) se tak těžiště 

makléřské práce posouvá ke službě 

zákazníkovi (k realitnímu servisu).

Komplexnost realitních služeb

Zákazník, který vybírá správnou realit-

ní kancelář, nechce a nepotřebuje být 

zavalen nepřehlednou lavinou nabídky, 

se kterou si sám neporadí. Klient realitní 

kanceláře hledá pomoc profesionálního

realitního poradce, kvalitní službu, 

efektivní výsledek, jistotu a bezpečí pro 

svůj realitní obchod, ať už nákup, pro-

dej nebo pronájem. Rozhoduje se pro 

solidní realitní kancelář, která je záru-

kou poctivého obchodu s prověřenými 

nemovitostmi za spravedlivou cenu. 

Využívá komplexních značkových rea-

litních služeb, které kromě výběru a za-

jištění optimální nemovitosti a její ceny 

zahrnují právní servis, fi nanční a daňové 

poradenství i majetkoprávní vypořádá-

ní celé transakce včetně zápisu vlastnic-

kého práva do listu vlastnictví v katastru 

nemovitostí.

Nové trendy v realitách

 Tento základní moderní trend 

v poptávce po realitních službách je 

v současné době ještě umocněn aktu-

ální ekonomickou situací u nás doma 

i ve světě. Hospodářská recese a po-

kles na realitním trhu výrazně zostřil 

konkurenci mezi poskytovateli realit-

ních služeb. Urychlila a prohloubila se 

diferenciace mezi jednotlivými rea-

litními kancelářemi, mezi úspěšnými 

a neúspěšnými značkami a obchodními 

koncepty. To přispívá k pročištění trhu 

od nekvalitních realitních zprostředko-

vatelů, k odchodu řady realitních kan-

celáří a makléřů, z nichž někteří dělali 

realitnímu trhu jenom ostudu. Děje se 

tak ve prospěch kvality realitních služeb, 

důvěryhodnosti realitního trhu a přede-

vším ve prospěch zákazníků a celé širo-

ké veřejnosti.      

To je jistě dobrá zpráva nakonec a po-

zitivní signál pro všechny, kdo se chys-

tají nakupovat, prodávat či pronajímat 

nemovitosti s využitím špičkové jakosti 

realitních služeb poskytovaných realit-

ními poradci renomovaných realitních 

značek, skutečnými profesionály v ob-

chodu s nemovitostmi. 

Ing. Josef Hrachovský

obchodní ředitel, 

nemovitosti k podnikání
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Tisíce nemovitostí na našem webu www.realspektrum.cz 

Kultivujeme český realitní 
trh aktivním členstvím 

v řadě profesních organizací

REAL SPEKTRUM 

je držitelem 

certifikátu kvality 

ISO 9001

Asociace realitních 

kanceláří ČR
Obchodní a hospodářská 

komora Brno

Národní asociace realitních 

kanceláří Slovenska

Středoevropská asociace 

realitního obchodu

Mezinárodní federace

realitního obchodu
Evropský klub 

realitních kanceláří

Josef Hrachovský - obchodní ředitel,

 nemovitosti k podnikání

Realitní služby: 
od produktu k servisu

Doba, kdy stačilo, aby realitní kancelář pouze inzerovala nabídku ne-

movitostí a čekala na ohlas poptávky, je naštěstí dávno pryč. Pouhé 

vytvoření příležitosti k setkání nabídky a poptávky, obyčejné zpro-

středkování uzavření realitního obchodu, již dnes zdaleka nestačí.

Jsme členy Asociace realitních kanceláří a řady mezinárodních profesních organizací
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Největší realitní obchody v ČR a SR

Známe unikátní způsob, jak se dostat k hypotéce!

··    Řešíte problémy s hypotékou?

··    Máte těžkou hlavu z fi nancování?

··    Bojíte se, že nedosáhnete na úvěr?

Nemusíte!

Spolupracujeme s následujícími fi nančními institucemi: 

Pravidelná účast na světových realitních veletrzích

Realitní daně
Troufnete si na ně?

Daňové okénko

Daň z převodu nemovitosti

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Vzhledem ke složitosti daňové problematiky 

lze doporučit využití daňového poradenství realitní kanceláře 

Dani z převodu nemovitosti podléhá úplatný převod a přechod vlastnictví k nemovitosti, včetně smě-

ny nemovitostí a úplatného vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti. Sazba daně činí 3% 

ze základu daně, kterým je při prodeji nemovitosti vyšší ze dvou cen – ceny sjednané (kupní) a ceny zjiš-

těné podle zákona o oceňování majetku (znalecký posudek). Poplatníkem daně při převodu vlastnictví 

k nemovitosti je prodávající, ručitelem je kupující. Proto je velmi vhodné, aby fi nanční prostředky k úhradě 

daně byly uloženy u realitní kanceláře (advokáta, notáře), která provede úhradu daně za poplatníka.

DPH hradí osoba povinná (podnikatel, plátce DPH) z předmětu daně, kterým je úplatný převod nemovitos-

ti (stavebního pozemku, bytu, rodinného domu, bytového domu, nebytových prostor) v rámci podnikání, 

pokud tento není osvobozen od daně (tzv. časový test), ve výši základní sazby DPH (20% ze základu daně). 

Snížená sazba DPH ve výši 10% se uplatňuje u takzvaného sociálního bydlení, tj. u bytů, jejichž podlahová 

plocha nepřesahuje 120 m2, rodinných domů (do 350 m2) a bytových domů, v němž jsou pouze byty pro 

sociální bydlení. Služby realitních kanceláří jsou zdaňovány základní sazbou DPH ve výši 20%.

Konzultační hodiny 

fi nančního poradce přímo 

v našich prostorách

Příště Vám poradíme s daní z příjmu a daní z nemovitosti
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Nemusíte se o nic starat, tým našich právníků zařídí vše za Vás

 Nabízíme Vám realitní a investiční poradenství

Nabývání nemovitostí, jak už bylo 

mnohokrát napsáno, má svá četná 

specifi ka a úskalí. 

Vlastnictví většiny nemovitostí se 

při převodu nemovitostí smlouvou 

nabývá vkladem vlastnického práva 

do katastru nemovitostí. 

Nelze tedy jen smlouvu uzavřít, předat 

si její vyhotovení a myslet si, že takto 

se nabyvatel stal vlastníkem dotčené 

nemovitosti. Je třeba podat smlouvu 

v potřebném počtu vyhotovení spo-

lečně s písemným návrhem na vklad 

příslušnému katastrálnímu pracovišti 

daného katastrálního úřadu. A vyčkat, 

zda katastrální úřad vklad vlastnického 

práva nabyvatele k dané nemovitosti 

povolí. 

Před samotným uzavřením smlouvy 

o převodu vlastnictví k nemovitosti je 

pro zájemce o nabytí vlastnictví důle-

žité zjistit nejen faktický, ale i právní 

stav dotčené nemovitosti. Právní stav 

nemovitosti lze zjistit z listu vlastnictví, 

na kterém je předmětná nemovitost 

vedena. List vlastnictví je rozdělen 

na několik částí. 

Pro zájemce je důležité zejména:   

a) zda je v části A jako vlastník uvedena 

skutečně ta osoba, která při jednání se 

zájemcem jako vlastník vystupuje. 

b) zda v části B odpovídá stav zápisů 

skutečnému stavu nemovitosti.

c) zda jsou v části C a D listu vlastnictví 

zapsány nějaké zápisy.

Pokud v části C a D skutečně nějaké zá-

pisy jsou, je nutné vyhodnotit, jaký mají 

pro zájemce charakter. Například nemo-

vitost se zapsaným zástavním právem 

lze převést, zástavní právo však působí 

vůči každému pozdějšímu vlastníku 

zastavené nemovitosti. Naopak zápis 

Omezení převoditelnosti nemovitosti 

nebo Předběžného opatření znamenají, 

že vlastník není oprávněn nemovitost 

vůbec převést.

Další, pro laiky neobvyklou skutečností, 

je to, že pokud katastrální úřad povolí 

vklad vlastnického práva nabyvate-

le, stává se nabyvatel jejím vlastní-

kem zpětně k datu podání návrhu na 

vklad.  

V neposlední řadě je třeba podotknout, 

že řízení o vklad vlastnického práva může 

dopadnout i tak, že jej katastrální úřad 

zamítne či zastaví.  

Poučený investor nakupuje, když ceny klesají. Oživení poptávky po nemovitostech je důkazem, že realitní trh dosáhl 

cenového dna. Kupující se začínají obávat zmeškání ideální doby pro investování na realitním trhu. Proto jsme svědky 

velmi intenzivního průzkumu trhu ze strany investorů. Tam, kde nabídka refl ektovala tržní vývoj a přizpůsobila se 

cenovým očekáváním, dochází k rychlé a úspěšné realizaci obchodních transakcí. V dalším období by měl růst 

poptávky táhnout ceny opět nahoru. Ovšem současně lze ještě očekávat vynucené prodeje nemovitostí, například 

ze zástav za nesplácené úvěry, což bude naopak dále tlačit na pokles cen některých nemovitostí.

Zdroj: INSTITUT REALIT

pro REAL SPEKTRUM

Pokles cen rezidenčních i komerčních nemovitostí přináší řadu investičních příležitostí

Některá úskalí nabývání nemovitostí

Čas dobrých nákupů je zde!

Právní okénko

Realitní trendy
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Jsme držiteli certifi kátu kvality ISO

Desatero
realitního obchodu

1. Nikdy neobchodujte bez renomované realitní kanceláře

2. Vždy si ověřte tradici, kvalitu, stabilitu a pověst 

 své realitní kanceláře

3. Prověřte pojištění realitní kanceláře a členství v profesní 

 asociaci (ARK ČR)

4. Trvejte na certifi kaci realitní kanceláře podle ISO norem

5. Ptejte se na etický kodex realitní kanceláře

6. Nechte si předložit mandát k prodávané nemovitosti 

 (zprostředkovatelskou smlouvu)

7. Sami chtějte exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu

8. Požadujte komplexní realitní servis, včetně služeb 

 advokáta, fi nančního, daňového 

 a majetkoprávního vypořádání celého obchodu

9. Využijte nabídky fi nančního poradenství 

 k zajištění hypotéky

10. Vyžadujte služby sortimentně specializovaného 

 makléře, osobního realitního poradce 

Dodržování etického kodexu realitní kanceláře je pro nás samozřejmostí

V rámci ekonomického zpravodajství ČT24 ve Studiu burza pravidelně představu-

jeme aktuální realitní trendy. O vývoji na trhu rezidenčních, komerčních i průmyslo-

vých nemovitostí hovoří s redaktorem ČT24 Tomášem Kolbabou každých čtrnáct 

dní ve čtvrtek před 17. hodinou Ing. Jiří Fajkus, místopředseda představenstva 

REAL SPEKTRUM GROUP. Texty odvysílaných reportáží najdete na našich webo-

vých stránkách. 

Kupujete nebo 

prodáváte nemovitost?

REAL SPEKTRUM na ČT24

Každých čtrnáct dní ve čtvrtek 

před 17. hodinou
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Tisíce nemovitostí na našem webu www.realspektrum.cz 

Prodávejte, nakupujte, 
pronajímejte nemovitosti

Jak na to?
Nejdříve se sami pořádně rozmyslete, jakou realitní transakci 

a proč chcete realizovat. 

Zvažte její náročnost a čas potřebný k jejímu uskutečnění.

Nepodceňte rizika spojená s obchodem s nemovitostmi.

Obraťte se na profesionály z oboru o poskytnutí kvalitních realitních služeb.

Co budete potřebovat?
·· nabývací titul k nemovitosti (kupní nebo darovací smlouvu, rozhodnutí 

 o dědictví, kolaudační rozhodnutí, atd.)

· · aktuální výpis z Katastru nemovitostí

· · snímek z katastrální mapy

·  ·  u právnických osob (fi rem apod.) výpis z obchodního rejstříku

Co je dále důležité?
· · znalecký posudek

· · projektová dokumentace výhodou

· · není podmínkou, ale je vítáno stanovisko místně příslušného stavebního 

 odboru k využitelnosti pozemku dle schváleného územního plánu

· · informace o inženýrských sítích a možnosti připojení na dodavatele energií

· · vyřešený přístup k nemovitosti

· · zástavní a předkupní práva, věcná břemena, nájemní vztahy třetích osob 

 k nemovitosti

· · doklad o bezdlužnosti majitele nemovitosti od fi nančního úřadu

Co ještě nezapomenout?
· · zajistit fi nancování 

·  ·  deponovat kupní cenu na speciálním účtu u realitní kanceláře, 

 advokáta, notáře nebo banky

· · uhradit příslušné daně

·· řádně převzít (předat) nemovitost

· · přihlásit (odhlásit) odběr energií u dodavatelů

· · zajistit správu nemovitosti

· · pojistit nemovitost

Kdo s tím vším pomůže?
Vaše REAL SPEKTRUM
v rámci svých značkových realitních služeb v souladu 

s doporučenými postupy Asociace realitních kanceláří ČR

rychle, úspěšně, bezpečně 
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Kompletní právní služby

Naši zkušení právníci pro Vás pečlivě připraví veškerou smluvní dokumentaci k nemovitosti

Experti na podnikatelské 
nemovitosti

Spokojený klient 
je pro nás vším

Citujeme z dopisu 
našeho klienta:

„Vážený pane,

chtěl bych poděkovat společnosti REAL SPEKTRUM a jmenovitě panu 

Coufalovi za vynikající služby, které jste nám poskytli při výběru nových 

kanceláří. Oceňuji, že Váš makléř má výborný přehled o nabídce nemo-

vitostí a dokázal nám poradit při výběru vhodné lokality a zejména nám 

pomohl vyjednat lepší podmínky nájmu.“

Petr Palas

í d k i k i i

KENTiCO

REAL SPEKTRUM, a.s.
p. František Kokna
majitel společnosti
Lidická 77
60200 Brno

Kentico software s.r.o.
Kfi žíkova 68f
61200 Brno
tel. 533 339 242
e-mail: ínfo@kentico.com
http://www.kenllco.com

Brno, 10. 3. 2010

Vážený pane,

chtěl bych poděkovat společnosti REAL SPEKTRUM a jmenovitě panu Coufalovi za
vynikající služby, které jste nám poskytli při výběru nových kanceláří. Oceňuji, že Váš
makléř má výborný přehled o nabídce nemovitostí a dokázal nám poradit při výběru
vhodné lokality a zejména nám pomohl vyjednat lepší podmínky nájmu.

S pozdravem I

Petr Palas
ředitel

Věc: Poděkování za vynikající služby

Děkuji.

www.kentico.com

===========================
E-mail: petr.palas@kentico.com
Telefon: +420533 339 242
===========================

Jak je to možné?

Protože to umíme a víme o každém pohybu na trhu! 

Protože systematicky pracujeme s Vaší poptávkou, průběžně ji aktuali-

zujeme dle vašich potřeb a dokážeme ji spojit s aktuální nabídkou ko-

merčních nemovitostí.

Protože nečiníme rozdílu mezi „velkou“ a „malou“ zakázkou.

Protože analyzujeme každou zpětnou vazbu od Vás, našich partnerů, 

a na jejím základě posouváme kvalitu našich služeb směrem k Vám.

Proč komerční a průmyslové nemovitosti s námi? 

Protože jsme experty na výrobní a skladové haly, industriální a logistic-

ké areály, rozvojové pozemky a průmyslové zóny, obchodní a kancelář-

ské prostory, multifunkční projekty a celé urbanistické celky!

Makléři  komerčního oddělení REAL SPEKTRUM  tvoří tým špičkových profesionálů - specialistů v segmentu 

podnikatelských (nebytových) nemovitostí, opírajících se jak o dlouholeté zkušenosti v oblasti realizace ko-

merčních nemovitostí, tak o velmi kvalitní servis podpůrných týmů zkušených právníků, ekonomů a marke-

tingu. REAL SPEKTRUM, jako jediná realitní síť, plnohodnotně a v nejvyšší kvalitě poskytuje značkové realitní 

služby také v oblasti komerčních a průmyslových nemovitostí.

Jak to?
Protože jsme 20 let nedílnou součástí podnikatelské 

i výrobní komunity.

Co za to?
Jedinou, standardní, předem smluvně zakotvenou odměnu za špičko-

vou, komplexní službu.

V oblasti podnikatelských nemovitostí 

poskytujeme unikátní realitní servis:

nejlépe znám• e vývoj nabídky, poptávky 

a cen, protože dvě desetiletí kontinuálně 

monitorujeme trh

v segmentu komerčních a průmyslových • 

nemovitostí historicky realizujeme největší 

realitní transakce 

exkluzivně vyhledáváme investiční příleži-• 

tostí pro naše klienty

zastupujeme bonitní zahraniční investory• 

na míru Vám zajistíme potřebné prostory • 

pro Vaše podnikání

optimalizujeme Vaše realitní portfolio• 

prezentujeme Vaše nemovitosti na největ-• 

ších evropských investičních a realitních 

veletrzích

zastoupíme Vás při renegociaci nájemních • 

smluv

zajistíme Vám prvotřídní facility/property/• 

asset management

Dáme Vám víc, než Vám jiní mohou slíbit! 

To je důvod, proč se naše dlouholetá, stálá a neustále se rozrůstající klien-

tela obrací znovu s důvěrou na „své“ makléře, vždy, když vyvstane potře-

ba řešit jakýkoli problém v oblasti komerčních nemovitostí.

Bohuslav Coufal
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Nabízíme Vám realitní a investiční poradenství

Atraktivní nadílka 
nových služeb

Co Vám přinášíme? 

Přednostní přístup k novým nabídkám – tak, abyste nevybírali z již přebraných nemovitostí.

Nabídku nemovitostí za reálné ceny - ne předražené nemovitosti za nereálných podmínek.

Jaké služby jsme pro Vás připravili? 

Exkluzivitu nabídek
Nemovitost k pronájmu i k prodeji bude primárně nabízena prvních 14 - 21 dní Vám, jakožto našim poptávajícím 

klientům. Až po té bude nabízena přes internet a jednotlivé realitní servery.

Elektronicky zasílané novinky přímo do Vašeho e-mailu
Informační e-mail Vám bude zasílán 2x měsíčně. Zaměřen bude hlavně na prezentaci nových atraktivních nemovitostí. 

Součástí budou také cenné informace o akcích pořádaných v daném měsíci naší realitní kanceláří a v neposlední řadě 

novinky z oboru. Zájemci z Brna a okolí budou pravidelně a s dostatečným předstihem informováni o dnech otevřených 

dveřích konaných v námi nabízených novostavbách.

Zasílání našeho specializovaného časopisu do Vaší schránky
Jakožto naši klienti budete mít tohoto Průvodce světem realit vždy s časovým předstihem, a to buď v elektronické, nebo 

v tištěné podobě.

Jak si nové služby zajistit?

Jednoduše, zadejte si k nám Vaši poptávku, a to buď při osobním setkání s naším kvalifi kovaným realitním poradcem, 

nebo telefonicky na naší bezplatné lince 800 800 099 nebo e-mailem na rs@realspektrum.cz.

Zkušený tým specialistů Vám pomůže vybrat typ nemovitosti, lokalitu a v neposlední řadě poradí i s jeho 

fi nancováním.

Volejte zdarma 800 800 099

Na Váš rostoucí zájem o nové nemovitosti, a to hlavně o ty, co se teprve chystají 

do prodeje nebo nájmu, jsme zareagovali zavedením řady novinek. 

Cena od 1 995 000 Kč RSB 7397Přečtěte si náš etický kodex realitního makléře. Najdete jej na www.realspektrum.cz
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Vybírejte  z rezidenčních  
projektů v Brně a okolí
Po předešlém období stagnace na realitním trhu opětovně roste poptávka po rezidenčních projektech. Zájem je nejen 

o již dokončené projekty s možností okamžitého nastěhování, ale také o nově připravované projekty, kde výstavba bude 

teprve zahájena.

Ing. David Celnar
specialista na rezidenční projekty

Co si můžeme představit 

pod pojmem rezidenční 

projekty?

Rezidenční projekty nabízí nejen nové byty, 

rodinné domy, stavební pozemky na indivi-

duální výstavbu RD, ale také širokou škálu 

starších bytů určených k rekonstrukci. 

O jaké typy nemovitostí 

se jedná?

Nabídka zahrnuje od startovních bytů pro 

zájemce hledající počáteční bydlení, přes 

nemovitosti pro rodinné bydlení, až po nad-

standardní nemovitosti. Rezidenční nemo-

vitosti tak často slouží nejen k bydlení, ale 

jsou i zajímavou investiční příležitostí vyhle-

dávanou za účelem dalšího pronájmu.

Nadstandardní nemovitosti ve vyhledá-

vaných lokalitách nabízejí nejen vysokou 

úroveň vybavení, ale přidávají i velmi žá-

dané prvky jako jsou moderní a účelné 

dispozice, vlastní terasy, kryté parkování 

v objektu, prostorné sklepy a další zázemí.

Proč si vybrat nemovitosti 

v rezidenčním projektu?

Díky široké škále rezidenčních nemovi-

tostí si zájemce může lépe vybrat než 

v případě nabídky jednoho bytu nebo jed-

noho rodinného domu. 

Velmi podstatné je to, že se rezidenční 

projekty nacházejí v různých lokalitách 

a tomu odpovídajících cenových relacích.

V nabídce jsou rovněž projekty s již dokon-

čenými byty nebo rodinnými domy. Uspo-

kojí tak i ty zájemce, kteří preferují koupi 

skutečné nemovitosti, kterou si mohou 

prohlédnout.

Zájemci, kteří se chtějí podílet na vzhledu 

svého nového bydlení, chtějí být jeho spo-

lutvůrci, a to nejen dispozičního řešení, ale 

i výběru materiálů (obkladů, podlah, zaři-

zovacích předmětů), mají možnost volby 

z projektů, které se teprve připravují k vý-

stavbě, nebo jejichž výstavba byla teprve 

zahájena.

Kdybychom se zaměřili 

na Brno a okolí, můžete 

nám doporučit některé 

rezidenční projekty?

Ano, velmi rád, každý projekt je určen 

jinému typu potenciálních zájemců, proto 

doporučuji individuální odbornou konzul-

taci s naším realitním poradcem 

u nás v kanceláři.
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Při koupi jakékoliv novostavby neplatí naši klienti provizi

 
 

Podívejte se na náš web, vyberte si, a bydlíte

RSB 6509

RSB 5839

Bytový dům s vlastní kotelnou

Nový bytový komplex v přírodě

Víceúčelový dům 

Brno – ul. Klíčová

Bytový dům 

Pod Chvalovkou

· · 32 nových bytů v I. etapě · · byty 1+kk – 4+kk s balkony nebo terasami ·  podzemní i venkovní 

parkování · · prostorné sklepy ·  odpočinkové plochy ve dvoře ·  cena od 1 327 386 Kč

· · výstavba nových 77 bytů zahájena ·· dispoziční řešení bytů od 1+kk až do 4+kk 

·· garážová stání ·· sklepy ·· cena již od 1 149 449 Kč

Vyřizuje: Radek Hilšer 

Kontakt: +420 724 601 321

Vyřizuje: Ing. David Celnar

Dotazy zasílejte na:

david.celnar@realspektrum.cz

800 800 099

800 800 099

www.realspektrum.cz

www.realspektrum.cz

800
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A
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A
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Volejte zdarma 800 800 099

  
 

Další nabídku projektů naleznete na www.realspektrum.cz

RSB 9088

RSB 5578

Nadstandardní dokončené byty

Nové byty ihned k nastěhování

Pětipodlažní dům 

Brno – Kohoutovice

Dva čtyřpodlažní domy 
Ostopovice

· · menší polyfunkční dům s 22 byty · · poslední volné byty 1+kk – 3+kk · · balkony, sklepy, 

garážové stání v ceně · · v blízkosti nově otevřeného AQUAPARKU · · cena od 2 298 638 Kč

· · celkem 52 jednotek ve dvou bytových domech · · výběr z bytů 1+kk – 4+kk s balkony, 

terasami nebo zahrádkami · · venkovní parkovací místo a sklep v ceně 

· · kolaudace podzim 2009 · · cena od 1 422 437 Kč

Vyřizuje: Radek Hilšer 

Kontakt: +420 724 601 321

Vyřizuje: Ing. David Celnar

Kontakt: +420 602 712 097

800 800 099

800 800 099

www.realspektrum.cz

www.bytykohoutovice.cz
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Investice do nového bydlení se vyplatí

Při koupi jakékoliv novostavby neplatí naši klienti provizi

 

Vyřizuje: Radek Hilšer 

Kontakt: +420 724 601 321

Vyřizuje: Radek Hilšer 

Kontakt: +420 724 601 321

RSB 1038

RSB 7378

Rekonstrukce bytového domu 

Adamov – ul. Osvobození

Nový komplex RD 

Měnín – Vinohrádky
Hrubé stavby RD dokončeny

Kolaudace vydána 1/2010

· · 18 nově zrekonstruovaných bytů o velikostech 1+kk – 4+1 · · jen 15 minut jízdy z hranice

 Brna · · možnost výběru vybavení bytu (podlahy, dveře, koupelny) · · cena od 996 029 Kč

· · 10 rodinných domů v I. etapě · · nabídka hrubých staveb i dokončených RD · · velikosti 4+kk – 5+kk 

· · plochy 105 – 124 m2 · · zahrádky, garáže, venkovní parkování · · cena od 2 123 490 Kč

800 800 099

800 800 099

www.bytyadamov.cz

www.rdmenin.cz
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Volejte zdarma 800 800 099

    

Dodržování etického kodexu realitní kanceláře je pro nás samozřejmostí

dispoziční řešení bytů 1+kk – 2+kk

v nabídce byty 

po i před rekonstrukcí 

dům s novou fasádou a výtahem

výběr z dokončených 

i rozestavěných bytů

byty o velikostech 2+kk – 4+kk

sklepy, garáž pod domem nebo 

venkovní parkovací stání v ceně

RSB 7397

N/RSB/5024/10

RSB 1309

RSB 6439

poslední volné byty a studia 

o velikostech 1+kk – 3+kk

zaplaťte nyní jen 10% z ceny 

a zbytek do 24 měsíců

výběr z bytů po kompletní 

rekonstrukci i z jednotek 

určených k modernizaci

posledních 7 volných bytů 

1+kk – 1+1

cena od 1 289 500 Kč

cena OV 1 869 000 Kč
cena DB     467 250 Kč

cena od 1 649 000 Kč

cena od 1 050 000 Kč

Brno – Černovice

Brno – Šlapanice

Brno – Zábrdovice

Brno – Trnitá

Cihlové byty s prostornými sklepy

Nové bydlení necelých 10 km od Brna

Byty v polyfunkčním domě po kompletní rekonstrukci

Byty v bezprostřední blízkosti centra města
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98% klientů hodnotí naše služby jako velmi dobré

Brno - Trnitá Prodej cihlového bytu v OV o velikosti 1+1 s komorou u centra města. 1 240 000 Kč N/RSB/4277/10

Brno - Medlánky Prodej novostavby bytu o vel. 2+kk se zatravněnou teráskou na ul. Hrázka. 2 290 000 Kč N/RSB/2676/09

Zbýšov Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu v OV o vel. 2+1 s balkonem. 1 390 000 Kč N/RSB/5008/10

Kuřim Prodej kompletně zrek. panelového bytu v OV o vel. 2+1. Ihned k nastěhování. 1 790 000 Kč N/RSB/4558/10

Brno - Vinohrady Nabídka družstevní novostavby bytu o velikosti 3+kk s balkonem. 2 590 000 Kč N/RSB/4668/10

Brno - Jundrov Prodej pěkně udržovaného bytu v OV o velikosti 3+1 na ul. Dubová. 2 890 000 Kč N/RSB/4971/10

Židlochovice Nabídka velmi prostorného bytu o velikosti 5+1 s výměrou 188 m2. 2 750 000 Kč N/RSB/736/09

 Lokalita Popis Cena                Kód

Prodáváte nemovitost? Dáme o ní vědět tisícům kupců

Prodej novějšího bytu v OV o velikosti 2+kk 

v klidné lokalitě na ul. Švehlova.

Byt ve Šlapanicích

1 650 000 Kč N/RSB/4845/10

Nabídka prodeje cihlového bytu v OV 

o velikosti 3+1 s lodžií.

Byt v Králově Poli

2 490 000 Kč N/RSB/4369/10

Byt v Králově Poli

Prodej nového bytu v OV o vel. 2+kk s velkou 

terasou o vel. 100 m2 a garážovým stáním.

Byt ve Šlapanicích

2 350 000 Kč N/RSB/5198/10

Lokalita 

Prodej zrekonstruovaného cihlového bytu 

v OV o velikosti 3+1 s balkonem.

Byt v Černých Polích

3 450 000 Kč N/RSB/4853/10

Prodej standardního panelového bytu v OV 

o velikosti 2+1 na ul. Ježkova.

Byt na Lesné

1 850 000 Kč N/RSB/5039/10

Prodej slunného cihlového bytu v OV 

o velikosti 3+1 s balkonem nedaleko BVV.

Byt na Starém Brně

2 850 000 Kč N/RSB/4261/10

Byt na Starém Brně

Nabídka prodeje většího typu 2+1 

v OV nacházejícího se v cihlovém domě.

Byt v Žabovřeskách

2 480 000 Kč N/RSB/4456/10

Cena                Kód

Nabídka luxusního mezonetového bytu 

v OV o velikosti 4+kk u centra Brna.

Byt Brno - centrum

6 490 000 Kč N/RSB/4729/10

Prodej zrekonstruovaného bytu v OV 

o velikosti 2+kk v cihlovém domě.

Byt v Kuřimi

1 690 000 Kč N/RSB/4843/10

Nabídka převodu DB o velikosti 3+1 

s balkonem s pěkným výhledem do okolí.

Byt v Kuřimi

1 750 000 Kč N/RSB/4206/10

Byt v Kuřimi

Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu 

v OV o velikosti 2+1.

Byt v Řečkovicích

2 100 000 Kč N/RSB/4205/10

Popis 

Prodej luxusního mezonetového bytu v OV 

o velikosti 4+kk s výměrou 124 m2.

Byt u centra Brna

4 700 000 Kč N/RSB/5080/10

Prodej slunného bytu v OV o velikosti 2+1 

s balkonem na ul. Masarykova.

Byt v Židlochovicích

1 290 000 Kč N/RSB/4740/10

Prodej slunného cihlového bytu v OV 

o velikosti 3+1 s balkonem na ul. Výstavní.

Byt Staré Brno

2 700 000 Kč N/RSB/4574/10

v

Byt Staré Brno

Převod cihlového družstevního bytu 

o velikosti 2+1 s novou fasádou a okny.

Byt u centra Brna

2 390 000 Kč N/RSB/4976/10

v

Prodej novějšího bytu v OV o velikosti 4+kk 

o výměře 121 m2 na ul. Hlinky.

Byt na Starém Brně

5 300 000 Kč N/RSB/4865/10
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Jsme držiteli certifi kátu kvality ISO

1+1 36 Královo Pole Palackého třída 4./12 1.6. ano částečně zařízený 7 900 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/5217/10

1+kk 25 Zábrdovice Cejl 2./5 ihned ano nezařízený 7 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4606/10

1+1 43 Bystrc Teyschlova 6./8 2.10 ano nezařízený 4 900 Kč/měsíc + ink. RSB 4877

1+1 41 Útěchov Boří 1./3 ihned ne částečně zařízený 7 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4595/10

1+1 42 Staré Brno Jircháře 4./4 1.5. ne kompletně zařízený 6 900 Kč/měsíc +. ink. N/RSB/4503/10

1+1 30 Lesná Brechtova 6./8 ihned ano nezařízený 7 000 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/4479/10

2+kk 45 Brno - střed Cejl 3./5 ihned ano nezařízený 8 500 Kč/měsíc + ink. N/RSB/3274/09

2+kk 52 Lesná Dusíkova 3./8 ihned ano nezařízený 8 500 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4598/10

2+kk 36 Brno - střed Cejl 4./5 ihned ano nezařízený 7 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4973/10

2+kk 49 Medlánky Ke Statku 4./5 1.7. ano kompletně zařízený 10 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/5103/10

2+kk 50 Veveří Bayerova 2./6 ihned ne kompletně zařízený 13 500 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4596/10

2+kk 57 Medlánky V Újezdech 2./5 ihned ano nezařízený 10 500 Kč/měsíc + ink. N/RSB/5215/10

2+kk 55 Šlapanice Brněnská Pole 4./4 ihned ano kompletně zařízený 12 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/3501/09

2+kk 49 Královo Pole Metodějova 2./4 ihned ne částečně zařízený 11 950 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/1758/09

2+1 55 Žabovřesky Nám. Svornosti 4./4 ihned ne částečně zařízený 8 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4540/10

2+1 65 Husovice Cacovická RD 1.7. ne částečně zařízený 12 000 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/5216/10

2+1 48 Veveří Jana Uhra 2./5 1.6. ne částečně zařízený 10 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/5108/10

2+1 56 Kohoutovice Chopinova 1./5 ihned ne částečně zařízený 9 900 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4975/10

2+1 58 Veveří Antonínská 4./4 ihned ne kompletně zařízený 12 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4194/10

2+1 56 Tábor Chládkova suterén ihned ne nezařízený 10 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/3345/09

2+1 77 Veveří Bayerova 5./7 ihned ano částečně zařízený 14 500 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/3026/09

3+kk 79 Kuřim U stadionu 3./4 ihned ne nezařízený 12 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4465/10

3+kk 72 Líšeň Otiskova 5./5 ihned ano nezařízený 14 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4135/10

3+1 95 Bystrc Přístavní 1./4 ihned ne kompletně zařízený 15 500 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4959/10

3,5+1 121 Veveří Veveří 3./5 1.7. ano částečně zařízený 12 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/5105/10

3+1 80 Řečkovice Renčova 2./4 ihned ne kompletně zařízený 16 000 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/4882/10

4+1 89 Slatina Dědická 5./5 ihned ne kompletně zařízený 12 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4910/10

4+1 100 Brno - střed Hybešova 2./5 ihned ano nezařízený 13 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/4876/10

3+1 100 Černá Pole Trávníky 3./4 ihned ne nezařízený 9 900 Kč/měsíc + en. N/RSB/4530/10 

3+kk 120 Kuřim Dlouhá RD ihned ne nezařízený 25 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/3413/09

5+kk 112 Březina Na Kopečku RD ihned ne částečně zařízený 15 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/3843/10

 

Byt  m2 Lokalita Ulice Podlaží Volný Výtah Zařízení  Cena Kód 

Pronájmy bytů:

Rodinné domy

Posouzení tržní ceny nemovitosti zdarma

Prodej luxusního domu s velkým pozemkem 

jižně od Brna.

Dům v Želešicích

12 490 000 Kč N/RSB/4500/10

Dům vhodný pro větší rodinu nebo oddělené 

využití několika bytů, klidná ulice.

Rodinná vila Kohoutovice

8 000 000 Kč N/RSB/4523/10

D

v

R

8

Zrekonstruovaný prostorný dům, 3 bytové 

jednotky (2+1, 3+1, 4+kk), pozemek 795 m2.

Větší dům v Kohoutovicích

8 990 000 Kč N/RSB/4557/10

R di á il K h t iR

Sam. stojící, 3+1, 3+kk, 2+1, garáž, pozemek 

1 775 m2, výborný stav. Klidná lokalita, MHD.

Větší dům u lesa - Jundrov

11 900 000 Kč N/RSB/5101/10
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Nabízíme Vám realitní a investiční poradenství

 

Z naší nabídky nemovitostí pro bydlení pro Vás vybíráme:

Dodržování etického kodexu realitní kanceláře je pro nás samozřejmostí

Sam. stojící, 5+1, garáž, zahrada (CP 432 m2), 

výborný stav. Krásná lesnatá lokalita.

Dům Kralice nad Oslavou

2 790 000 Kč N/RSB/1465/09 

Prostorný RD 5+1, možnost rozšíření o půdní 

vestavbu, pozemek 206 m2, veškeré IS.

Rodinný dům Rozdrojovice

2 500 000 Kč N/RSB/4906/10

Jedinečná vila se třemi garážemi, větším po-

zemkem (CP 3 054 m2), ve výborném stavu.

Vila se soukromím - Česká

9 950 000 Kč N/RSB/629/09 

J

z

Vícebytový dům s garáží pro dvě auta a za-

hradou (CP 671 m2). Vyhledávaná lokalita.

Masarykova čtvrť

16 490 000 Kč N/RSB/3435/09

RD 5+1 s garáží a zahradou (CP 409 m2). 

Nadstandardní bydlení za rozumnou cenu.

Novostavba Dražovice

3 990 000 Kč N/RSB/4713/10

Rodinný dům v Pravlově Rod. dům 4+kk, pozemek 445 m2, výborný stav, veškeré IS. Klidné místo, okraj obce. 2 790 000 Kč N/RSB/4153/10• 

Rodinný dům Bosonohy Prostorná novostavba 4+kk (pokoje 38, 28, 23, 23 m2), garáž, zahrada 158 m2. 4 190 000 Kč N/RSB/4750/10• 

Dům se zahradou v Líšni Koncový řadový 2+1 a 3+1, pozemek 899 m2, garáž. Klidné místo v blízkosti lesů. 4 600 000 Kč N/RSB/1154/09• 

Hr. stavba jižně od Brna RD 4+kk s garáží, zahrada (CP 351 m2). Klidné místo, výborná dopravní dostupnost. 1 590 000 Kč N/RSB/1582/09• 

Hrubá stavba Cvrčovice Prostorný RD 5+1 nebo 6+kk, pozemek 630 m2, užitná plocha 235 m2, veškeré IS. 1 590 000 Kč N/RSB/555/09• 

Chata, Brněnská přehrada Pěkná rekreační chata ve výborném stavu v krásné lesnaté lokalitě zvané Rakovec. 490 000 Kč N/RSB/567/09• 

Údolí Bílého potoka Rekr. nemovitost, vl. pozemek, nutnost dokončení. El. 220/380 V, vl. studna, ÚT. 1 250 000 Kč RSB 3117• 

Pozemek Moravany Možnost stavby 1 - 4 sam. stojících RD, CP 4 772 m2, veškeré IS, centrální část obce. 2 800 Kč/m2 RSB 8589• 

Pozemek v Mor. krasu Stavební pozemek 600 - 1 200 m2, veškeré IS, klidné místo na okraji obce. 890 Kč/m2 N/RSB/4714/10• 

Dům Kralice nad Oslavou

Sam. stojící 6+1, větší pozemek (CP 1 422 m2),

veškeré IS, klidné místo - okraj obce.

Novostavba Medlov

4 750 000 Kč N/RSB/5018/10

Bydlení 3+1, garáž, obchodní a skladovací 

prostory (UP 380 m2). Brno - Komárov.

Dům s obchodními prostory

7 950 000 Kč N/RSB/4979/10

Novostavba Dražovice

Řadový RD s garáží, pozemek 346 m2, veškeré 

IS. Klidná vyhledávaná lokalita, MHD.

Rodinný dům Kohoutovice

5 950 000 Kč N/RSB/5102/10

Rodinný dům Rozdrojovice

R

N

NN

Sam. stojící RD 5+kk, garáž, poz. 609 m2, veš-

keré IS + tepelné čerpadlo + teplovod, krb.

Novostavba RD Chudčice

4 700 000 Kč N/RSB/4818/10

V

h

M

Koncový řadový RD, 2 garáže, větší zahrada, 

výborný stav, veškeré IS, super lokalita.

Rodinný dům Kohoutovice

8 900 000 Kč N/RSB/4968/10

k d li í k lář j

Stylová nemovitost po rekonstrukci v Ná-

rodním parku Podyjí, pozemek 5 103 m2.

Stylová chalupa Čížov

3 750 000 Kč N/RSB/4535/10

á ř j í

Srubová chata na kamenné podezdívce, vlast-

ní pozemek 1 861 m2, el. + vlastní studna. 

Chata Nedvědice

550 000 Kč N/RSB/5017/10

Jednopodlažní dům, garáž pro 2 auta, poze-

mek 1 984 m2, nadstandardně vybaveno.

Dům Vysoké Popovice

5 900 000 Kč N/RSB/5223/10

Novostavba Medlov

Prostorný dům, výborný stav, pěkná zahrada 

(CP 666 m2), vyhledávaná lokalita, MHD. 

Rodinný dům Žebětín

8 500 000 Kč N/RSB/5207/10
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Dlouholetá tradice od roku 1991

Tisíce nemovitostí na našem webu www.realspektrum.cz 

Prodej ND (6 bytů + 2 obchodní prostory), 

užitná plocha 765 m2, pozemek 700 m2.

Prodej ND v Králově Poli

9 900 000 Kč N/RSB/5166/10 

Pronájem obch. prostoru vhodného pro 

vybudování herny, příp. prodejny, 165 m2.

Herna k pronájmu Brno

82 000 Kč/měs. N/RSB/4911/10

Prodej ND - 7 bytů, vše tržně pronajato, 

UP 633 m2, volná půda, nová střecha, Brno.

ND bez regul. nájemného

12 900 000 Kč N/RSB/4386/10 

Herna k pronájmu Brno

Prodej vily/admin. budovy s pozemkem, plo-

cha pozemku 820 m2, užitná plocha 480 m2.

Vila v Masarykově čtvrti

20 900 000 Kč RSB 8979

Prodej ND v Ivanovicích na Hané s 12 byty 

(11 regul., 1 tržní), užitná plocha 1 130 m2.

Prodej ND v Ivanovicích

9 600 000 Kč N/RSB/706/09

Tisíce nemovitostí na naše

Pronájem OP na rohu ul. Palackého, možnost 

parkovacích stání, velká výloha !

Obchod u Semilassa

34 000 Kč/měs. + en. N/RSB/3584/09

P

u

P

Vila v Masarykově čtvrti

Prodej ND v centru Jihlavy, v přízemí obch. 

prostory, 1. a 2. patro, 4 byty, UP 700 m2.

Prodej ND v Jihlavě

11 000 000 Kč N/RSB/4827/10

Pronájem atraktivního OP v blízkosti ul. Pa-

lackého. Výměra 161 m2 + kuchyňka a WC.

Obchodní prostory Brno

35 000 Kč/měs. N/RSB/778/09

P

c

VV

Prodej ND v Brně po kompletní rekonstrukci, 

4 byty, UP 221 m2, zajímavá výnosnost.

ND po celkové rekonstrukci

8 850 000 Kč    N/RSB/4286/10  

Obchod u Semilassa

Prodej obchodní jednotky v novostavbě 

v Brně - Líšni na ul. Jírova, výměra 107 m2.

Prodej obchodu/pizzerie

4 600 000 Kč + DPH N/RSB/4810/10

P

v

HH

Obchodní prostor v Žebětíně - 49 m2. 

V současné době užívaný jako pekařství.

Obchod/zavedené pekařství

1 300 000 Kč N/RSB/705/09

Prodej nového zařízeného nebyt. prostoru ve 

sníženém přízemí, Brno - Lesná. Plocha 96 m2.

Prodej nebytového prostoru

3 500 000 Kč N/RSB/2534/09

Prodej ND v Ivanovicích

Třípodlažní budova, nebyt. prostory v příze-

mí, celková UP 465 m2, pozemek 650 m2.

Prodej budovy Brno - Veveří

17 000 000 Kč N/RSB/4900/10

em webu www realspektre

Pronájem OP na rušné třídě, obchod 2 míst. 

(26 + 14 m2) + garsonka jako sklad 14 m2.

Obchod na rušné třídě v Brně

27 000 Kč/měs. N/RSB/4836/10

Obchodní prostory Brno

Prodej penzionu s restaurací v blízkosti D1, 

možné využít jako sídlo fi rmy, 537 m2.

Penzion s restaurací u D1

11 900 000 Kč N/RSB/3051/09

rum cz

P

s

P

3

ru

Pronájem OP 260 m2 v Brně - Líšni. Dva vstu-

py, jeden s rampou, možnost parkování.

Obchod, nebytový prostor

26 000 Kč/měs. N/RSB/3960/10                                        

Nová ce
na

Výhodná n
abíd

ka

Nová ce
na

Prodej ND v Králově PoliND bez regul nájemného PProdej ND v JihlavěProdej budovy Brno - Veveří Prodej ND v Králově PoliND bez regul nájemného PProdej ND v JihlavěProdej budovy Brno Veveří

www.realspektrum.cz
Nová generace realitního portálu

Nejpřehlednější 
nabídka nemovitostí!
Brána k Vašemu novému bydlení! Klikněte a bydlete!
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www.realspektrum.cz

Nabízíme Vám realitní a investiční poradenství

Pravidelná účast na světových realitních veletrzích

Pronájem kancelářských prostor v adminis-

trativním centru v expandující lokalitě.

Spielberk Offi  ce Centre Brno 

12,5 €/m2/měs.     RSB 2415

Pronájem kancelářských prostor v třípatrové 

administrativní budově. Možnost parkování.

Pronájem sídla fi rmy Brno

2 200 Kč/m2/rok        RSB 7649

Pronájem sídla firmy Brno

Pronájem kancelářských prostor v Jundrově 

v rekonstruované vile. Parkování v zahradě. 

Kancelářské prostory Brno

20 000 Kč/měs.                      N/RSB/3957/10

Pronájem exkluzivních kancelářských pro-

stor v památkově chráněné části Brna.

Admin. - obchodní komplex

od 3 900 Kč/m2/rok RSB 0277

Pronájem kancelářských a obchodních ploch 

ve standardu nejvyšší kategorie v blízkosti D1.

Moderní kanceláře Brno

3 900 Kč/m2/rok                N/RSB/3927/10

Pronájem exkluzivních kanceláří v jedné 

z nejatraktivnějších lokalit  v centru Brna.

Platinium palác Brno

16 €/m2/měs. RSB 0244

Platinium palác Brno

Pronájem kanceláří v nově budovaném 

admin. centru na rušné třídě v centru Brna. 

Kanceláře k pronájmu v Brně

3 200 Kč/m2/rok                        N/RSB/4924/10                             

Nadstandardní kancelářské a obchodní pro-

story. Výborné napojení na dálniční uzel.

Kanceláře a obchody v Brně

info v RK RSB 5167

Pronájem špičkových kanceláří s vynikající 

dostupností na dálnici a parkováním.

Brno Business Park 

11,5 €/m2/měs.    RSB 0136

Pronájem kanceláří od 16 m2 do 136 m2 

ve známém adm. centru v Brně, parkování.

Kancelářské prostory v IBC

od 3 000 Kč/m2/rok                   RSB 7709

Kancelářské prostory v IBC

Pronájem nadstandardních kancelářských 

prostor na rušné městské třídě v centru Brna.

Kanceláře a obchod  Brno

30 000 Kč/měs.                  N/RSB/3984/10

Pronájem adm. objektu tvořeného kancelá-

řemi v pěti nadzemních podlažích v Kr. Poli. 

Kanceláře na atraktivním místě

2 700 Kč/m2/rok  RSB 0666

v

Pronájem komerčních, obch., adm. a skla-

dových prostor v expandující lokalitě Brna.

Obchodně skladový park

od 1 650 Kč/m2/rok RSB 1849

z

Pronájem admin. objektu s administrativ-

ními plochami. K objektu naleží parkoviště.

Kanceláře v Brně

od 2 400 Kč/m2/rok           RSB 9039

a

Kanceláře v Brně

Pronájem secesního objektu na atraktivní

městské třídě v dosahu do centra Brna.

Reprezentativní vila Brno

od 2 750 Kč/m2/rok N/RSB/4955/10 

s

Pronájem kanceláří v nově budova-

ném objektu v expandující lokalitě Brna.

Kanceláře v centru Brna

od 2 590 Kč/m2/rok            N/RSB/4300/10

S i lb k Offi C t B M d í k lář BB B i P k Ob h d ě kl d ý k

Každé zakázce se věnuje náš profesionální tým makléřů
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Máme co hledáte. Stačí si vybrat… 

Nemusíte se o nic starat, tým našich právníků zařídí vše za Vás

Prodej dlouhodobě pronajatého skladově - 

výrobního areálu, užitná plocha 3 130 m2.

Přerov - INVESTICE

30 000 000 Kč N/RSB/1719/09

Pronájem skladové haly 1 000 - 2 000 m2, 

výška 10 m, kanceláře 300 m2.

Hala Brno - jih

1 100 Kč/m2/rok RSB 4819

Prodej adm. objektu kombinovaného 

s bydlením, UP 200 m2, pozemek 2 415 m2.

Objekt Brno - Řečkovice

9 000 000 Kč N/RSB/578/09

Pronájem výrobních prostor cca 800 m2

a kanc. prostor cca  350 m2, parkoviště.

Prostory Brno - Slatina

1 500 Kč/m2/rok                    N/RSB/3592/09

Hala Brno jih

Prodej areálu, hala cca 950 m2, administra-

tiva 95 m2, pozemek cca 2 000 m2.

Areál Vyškov

9 900 000 Kč N/RSB/1058/09

Pronájem nových skladově - výrobních ploch, 

haly 1 900 m2 a 600 m2, kanceláře 100 m2.

Hala Vyškov

1 550 Kč/m2/rok N/RSB/3943/10

P

v

P

Prodej skladově výrobní haly, užitná plocha 

1 000 m2, pozemek 3 000 m2.

Hala Vyškov

7 900 000 Kč N/RSB/4736/10

Pronájem skladových a administrativních 

ploch v prům. parku v Kuřimi, UP 2 800 m2 .

Areál pro skladování v Kuřimi

1 000 Kč/m2/rok N/RSB/940/09

Prodej nové výrobní haly, UP 2 050 m2, kancel. 

365 m2, zázemí 640 m2, pozemek 22 500 m2.

Brno - Černovické terasy

95 000 000 Kč N/RSB/4791/10

P

v

H

Areál pro skladování v Kuřimi

Pronájem zrek. temper., zateplené haly, děle-

né prostory 3 x 3 350 m2, jeřáby, kanceláře.

Skladové plochy Brno - město

1 400 Kč/m2/rok N/RSB/1714/09

P

t

A

9

A

HSkladové plochy Brno město

Prodej skladově výrobního areálu u dálnice D1, 

užitná plocha 3 300 m2, pozemek 9 000 m2 .

Areál Vyškov

14 600 000 Kč N/RSB/4736/10

Pronájem haly 1 510 m2 + kanceláře 600 m2, 

výška 6 m, jeřáb 5 t, dostupnost na dálnici.

Hala Brno - město

1 100 Kč/m2/rok N/RSB/585/09

P

1

H

Trojlodní výrobní hala s admin. a sociálním 

zázemím v brněnské průmyslové zóně.

Hala Brno - město

info v RK N/RSB/2345/09

P

p

AA

Pronájem zrek. výrobní haly, jeřáby, výška 

6 m, užitná plocha 4 500 m2, adm. 375 m2. 

Hala Brno - jih

1 050 Kč/m2/rok                 N/RSB/4049/10

Prostory Brno Slatina S

P

u

AA

Skladově - výrobní areál, hala 1 475 m2, 

admin. 425 m2, pozemek 6 750 m2. 

Příbram - Milín

14 900 000 Kč N/RSB/1753/09

Skladová hala v západní části Brna, dostup-

nost na dálniční spojení. Volné od 1.6. 2009.

Skladová hala s rampou

80 000 Kč/měs.                      N/RSB/937/09

Brno Černovické terasy

Admin. budova na atraktivním místě v cen-

tru Brna, UP 8 544 m2, pozemek 1 349 m2.

Administrativní budova Brno

179 000 000 Kč N/RSB/4276/10

Hala Vyškov

Zrekonstr. objekt, kanceláře, lehká výroba, 

sklad s rampou. UP 850 m2 + dvůr 650 m2.

Objekt Brno - město

19 500 000 Kč N/RSB/528/09

Hala VyškovH

Prodej zavedeného penzionu vedle BVV, 

kapacita 42 lůžek, užitná plocha 850 m2. 

Penzion Brno - město

18 500 000 Kč N/RSB/1324/09

Přerov INVESTICEPP

Prodej pronajaté haly s volným pozemkem 

(30 000 m2) pro další výstavbu, UP 5 130 m2.

Hala Brno - Šlapanice

105 000 000 Kč N/RSB/1111/09
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www.realspektrum.cz

Známe český realitní trh od roku 1991

Jsme specialisty na prodej 
nájemních domů

Nabídněte nám svůj 
nájemní dům ještě dnes!

Prodali jsme již stovku nájemních 
domů v hodnotě více než 1 mld. Kč

Přečtěte si náš etický kodex realitního makléře. Najdete jej na www.realspektrum.cz 

Pozemek 8 300 m2 s platným stav. povole-

ním na sklad. halu, vč. ÚR, SP a dokumentace. 

Pozemek v Brně u D1

25 500 000 Kč N/RSB/1046/09

Prodej pozemku na Černovických terasách, 

prům. zóna, veškeré IS, výměra cca 8 000 m2.

Brno - Černovické terasy

3 000 Kč/m2 N/RSB/4792/10

Prodej pozemku se stavebním povolením na 

výstavbu haly cca 680 m2, výměra 2 330 m2.

Pozemek Brno - jih

6 900 000 Kč N/RSB/2338/09

P

p

B

3

Prodej pozemku u rušné komunikace, 

IS na hranici, výměra cca 11 000 m2.

Pozemek Brno - Slatina

3 900 Kč/m2 N/RSB/483/09

Prodej komerčního pozemku u dálniční 

křižovatky, výměra 60 000 m2.

Pozemek Olomouc

990 Kč/m2 N/RSB/2871/09

Pozemek v blízkosti D1, územní rozhodnutí 

na halu 10 000 m2, pl. pozemku 23 675 m2.

Pozemek Brno - Rosice

790 Kč/m2 N/RSB/4299/10

Prodej pozemku v prům. zóně v okrese Be-

roun, výměra cca 117 000 m2 (250 m x 460 m).

Pozemek u dálnice D5

700 Kč/m2 N/RSB/540/09

Pozemek Olomouc

Prodej pozemku v komerční zóně, inž. sítě

na hranici pozemku, plocha od 2 000 m2.

Pozemek Brno - Popůvky

2 400 Kč/m2 N/RSB/4428/10

Prodej pozemku ke komerčním účelům

na jihu Brna, výměra 15 000 m2.

Pozemek Rajhrad

1 590 Kč/m2 N/RSB/2029/09

Pozemek Rajhrad

Prodej pozemku v průmyslové zóně, celková 

plocha cca 6 000 m2, inž. sítě na hranici.

Pozemek Brno - Líšeň

2 500 Kč/m2 N/RSB/1702/09

Pozemek Brno Rosice

Pozemek v atraktivní lokalitě určený pro pod-

nikatelské aktivity,  výměra cca 6 100 m2. 

Pozemek Brno - Moravany

1 890 Kč/m2 N/RSB/527/09

Pozemek u dálnice D5P

Prodej pozemku 3 550 m2 s územním rozhod-

nutím na výstavbu haly cca 1 000 m2.

Pozemek Brno - Popůvky

1 690 Kč/m2 N/RSB/3467/09

www.realspektrum.cz

Jako jediní aktivně prezentujeme Vaši nemovitost 

na nejnavštěvovanějších realitních serverech
www.sreality.cz · www.nemovitosti.cz · www.bydlet.cz · www.avizo.cz · www.domybytypozemky.cz

www.nreal.cz · www.ekrk.cz · www.realcity.cz · www.realitycechy.cz · www.realitymorava.cz

www.reality-jiznimorava.cz · www.realites.cz · www.eurobydleni.cz · www.realityidnes.cz · www.rajrealit.cz

www.nemoshop.cz · www.kdechcibydlet.cz · www.black-reality.cz · www.reality.hradeckralove.cz
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Volejte zdarma 800 800 099

Úspěšné realizace na přelomu let 2009/2010 v Brně
Nájemní dům na Veveří

Admin. budova v centru Brna

Hala v Prostějově

Rozsáhlé pozemky u Rosic

Kanceláře v jižním centru

Nájemní dům, Staré Brno

Investujte do komerčních nemovitostí!

Více informací:

radek.brezina@realspektrum.cz 800 800 099

Skladová hala na jihu Brna

Školící centrum Brno – jih

Spielberk Offi  ce Centre

Hala v lukrativní lokalitě 

Admin. centrum Brno – jih

dmin b do a centr Brna Školící centr m Brno jih

í dům Staré Brno

anceláře jižním centr

Užitná plocha 2 154 m2 Užitná plocha 1 900 m2 Výměra 19 ha

Užitná plocha 1 798 m2
cca 1 800 m2

výrobních prostor

cca 1 100 m2 

kanceláří třídy A

9 000 m2

kanceláří třídy A

2 000 m2

kanceláří třídy A

150 m2 kanceláří Prodáno

Užitná plocha 430 m2

Prodáno

Pronajato Pronajato

Prodáno

Pronajato

Prodáno

ProdánoProdáno

Pronajato

Prodáno

Pronajato

K

NSpielberk Office Centre

PZde může 

být i Vaše 

nemovitost

Nabídněte nemovitost a starosti přenechejte nám!

Skladově výrobní hala 
Přerov, cena 30 mil. Kč, výnos 10 % p.a.

Obchodně - administrativní centrum
Brno, cena 145 mil. Kč, výnos 7,5 % p.a.

Výrobní areál
Brno – střed, cena 50 mil. Kč, výnos 8 % p.a.

HAdmin centrum Brno jih

Užitná plocha 377 m2
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Prezentujeme Vaše nemovitosti na realitních veletrzích

Z největšího evropského realitního veletrhu ve francouzském Cannes 

jsme kromě nových zakázek, kontaktů a informací o trendech vývoje 

na světovém realitním trhu přivezli rovněž řadu poptávek po komerčních

i rezidenčních nemovitostech ze strany solventních 

zahraničních investorů, z nichž vybíráme:

Naši klienti naléhavě potřebují:

Pokud některá z poptávek odpovídá Vaší nemovitosti, volejte zdarma 800 800 099.

Francouzská výrobní společnost hledá ke koupi pozemek o výměře • 
cca 2-3 ha na D1 nebo D2 v okolí Brna na výstavbu haly o výměře 
cca 15 000 m2. 

F• rancouzská investiční společnost má zájem o investice do nájemních 
domů v Brně a Praze. 

Něme• cká společnost zabývající se provozem FV elektráren koupí 
v Česku stávající projekty o min. výměře cca 0,5 ha. Zn.: Jižní Čechy 
a Morava 

Evro• pská investiční společnost z Francie má dlouhodobý zájem o koupi 
výnosových investic z oblasti průmyslu, obchodu či bydlení. Pronajatá 
administrativní centra, skladové-výrobní haly, nájemní domy.

Švýca• rský soukromý investor koupí zemědělskou půdu ve větších 
celcích (min. 10 ha) na jižní Moravě.

Něm• ecká výrobní společnost má zájem o koupi výrobní haly o výměře 
cca 2 500 m2 + kanceláře a zázemí v Brně. I starší výstavba.

Hledáme ke koupi

Hledáme k pronájmu

Prodáváte nemovitost? Dáme o ní vědět tisícům kupců

POZEMEK • 20 - 50 hektarů (orná půda), lokalita jižní Morava, podmínkou je pozemek v celku.

POZEMEK•  1 000 m2 (pro výstavbu autoservisu s odtahovou službou), Brno a okraj s dostupností na D1.

SKLAD • 1 000 m2 (pro skladování a prodejnu), dostupnost na dálnici, rampa, kamion, zázemí pro 10 osob,

okolí Brna, Vyškov, Rousínov.

POZEMEK•  cca 2 000 m2 (sídlo fi rmy), pouze Brno, možnost i stávající budova – rekonstrukce.

ODSTAVNÁ PLOCHA•  5 - 10 000 m2, (na parkování stavební a manipulační techniky), Brno a okolí do 15 km.

DVOUGENERAČNÍ VILA • v reprezentativních lokalitách Brna i k rekonstrukci, cena v rozmezí 20 – 30 mil. Kč.

NÁJEMNÍ DŮM•  v Brně s regulovanými a tržními nájemníky, lokalita širší střed a dále dle jednotlivých dispozic objektu.

OBCHODNÍ JEDNOTKA•   frekventovanější místo (od 50 do 200 m2), pouze Brno - město.

PROSTORY PRO VÝROBU•  300 m2 – zázemí pro 5 osob, Brno a okraj, 2-3 parkovací místa, příjezd IVECO.

VELKOSKLAD•  1 100 m2 – (sklad čistících prostředků), příjezd kamionu, kanceláře 300 m2, sociální zázemí pro 15 osob, 

Brno – jih.

OBCHODNÍ PROSTOR•  60 m2 – Brno - město, v dobrém stavu, s výlohou.

PROSTORY PRO LEHKOU VÝROBU•  100 m2 – Brno a severně cca 25 km, kamion, parkování.

PROSTORY PRO SKLADOVÁNÍ•  1 500 m2 – (skladování briket), Brno – město (Slatina, Heršpice apod.).

HALA PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY • 700 m2 – dostupné pro veřejnost, Brno a okolí do 10 km. 
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Největší realitní obchody v ČR a SR

Přinášíme špičkové realitní 
služby blíže k zákazníkům

Požadujte značkový 
realitní servis 

REAL SPEKTRUM 
u svých makléřů 

po celé České republice

REAL SPEKTRUM Blansko

BRNĚNSKÉ CENTRUM REALIT

REAL SPEKTRUM BRNO REAL SPEKTRUM Hradec Králové Pražské REAL SPEKTRUM

Reality REAL SPEKTRUM Boskovice

REAL SPEKTRUM Prostějov

REAL SPEKTRUM Havlíčkův Brod

REAL SPEKTRUM Liberec

REAL SPEKTRUM Nymburk

REAL SPEKTRUM Č. Budějovice

REAL SPEKTRUM Šumperk

REAL SPEKTRUM Opava

REAL SPEKTRUM J. Hradec

REAL SPEKTRUM Domažlice

REAL SPEKTRUM Uherské Hradiště

REAL SPEKTRUM Břeclav

REAL SPEKTRUM Příbram

REAL SPEKTRUM Prachatice

REAL SPEKTRUM Zlínsko

REAL SPEKTRUM Znojmo 

REAL SPEKTRUM Olomouc

REAL SPEKTRUM Slaný

Rožmitálova 14
678 01 Blansko
E-mail: blansko@realspektrum.cz

Malé náměstí 13
500 02 Hradec Králové
E-mail: info@rshk.cz

Žitná 18
120 00 Praha 2
E-mail: nemovitosti@realspektrum.cz

Masarykovo náměstí 11
680 01 Boskovice
E-mail: boskovice@realspektrum.cz

Sádky 4
796 01 Prostějov
E-mail: prostejov@realspektrum.cz

Nádražní 128 
580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: havlickuvbrod@realspektrum.cz

Soukenné náměstí 115/6
460 01 Liberec
E-mail: lb@realspektrum.cz

Tyršova 156
288 02 Nymburk
E-mail: nymburk@realspektrum.cz

Chelčického 123/6
370 01 České Budějovice
E-mail: ceskebudejovice@realspektrum.cz

Gen.Svobody 38 
787 01 Šumperk
E-mail: sumperk@realspektrum.cz

Dolní náměstí 20
746 01 Opava
E-mail: opava@realspektrum.cz

Pražská 100
377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: jindrichuvhradec@realspektrum.cz

Komenského 692
344 01 Domažlice
E-mail: domazlice@realspektrum.cz

Na Morávce 20
686 01 Uherské Hradiště
E-mail: uherskehradiste@realspektrum.cz

Nám. TGM 10
690 02 Břeclav
E-mail: breclav@realspektrum.cz

Hornické nám. 111
261 01 Příbram
E-mail: pribram@realspektrum.cz

SNP 566
383 01 Prachatice
E-mail: prachatice@realspektrum.cz

Hlavní kancelář v centru města
Třída Tomáše Bati 202

Třída J. A. Bati - areál Svitu - budova č. 12
760 01 Zlín
E-mail: realspektrum.zlinsko@volny.cz

Zámečnická 2
671 81 Znojmo
E-mail: znojmo2@realspektrum.cz

8. května 571/15
772 00 Olomouc
E-mail: olomouc@realspektrum.cz

Šultysova 558
274 01 Slaný
E-mail: slany@realspektrum.cz

Přináším
služby b

Po

po ce

Liberec

Nymburk

Mladá BoleslavMladá Boleslav

Hradec Králové

Pardubice

Slaný

Domažlice Příbram

Prachatice

České Budějovice

Jindřichův HradecJindřichův Hradec

Boskovice Olomouc

ŠumperkŠumperk

Opava

Ostrava

Zlín

Uherské 
Hradiště

Blansko

Znojmo Břeclav
KyjovKyjov

Moravské
Budějovice

Havlíčkův BrodHavlíčkův Brod

Praha

Brno

Boskovice

Blansko

Značková síť REAL SPEKTRUM

REAL SPEKTRUM Pardubice

Smilova 353
530 12 Pardubice
E-mail: real.spektrum.pce@tiscali.cz

REAL SPEKTRUM 

U Prašné brány  3, 110 00 Praha 1
E-mail: rs@realspektrum.cz

Vedení skupiny

Lidická 77
602 00 BRNO

tel.: 800 800 099, 533 339 111
rs@realspektrum.cz 
www.realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM City

REAL SPEKTRUM Brno

Novobranská 16
602 00 Brno - střed
E-mail: city@realspektrum.cz

Moravské nám. 15 
602 00 Brno - střed
E-mail: brno1@realspektrum.cz

Široká nabídka nemovitostí na více než 30 místech v ČR i v zahraničí



www.realspektrum.cz

Tisíce nemovitostí na našem webu www.realspektrum.cz

www.realspektrum.cz

Veškeré uvedené informace a fotografie mají pouze informativní charakter. 

REAL SPEKTRUM GROUP a. s. si vyhrazuje právo na změny uvedených informací. 

Odpovědná šéfredaktorka Jana Skybová, redakce Veronika Lengálová, Eva Vondráčková

Grafická úprava Petr Volný

Periodicita - čtvrtletník, registrace MK ČR E 16172

Časopis vydává REAL SPEKTRUM GROUP a. s. 

Adresa redakce: Lidická 77, 602 00 Brno

IČ: 26979471  DIČ: CZ26979471

Poctivý obchod s nemovitostmi

Zájem o nové byty v Brně 
výrazně roste!

Nezmeškejte svoji příležitost k bydlení 
či investici za neopakovatelnou cenu!

Recese srazila ceny bytů na dno, kdy jindy nakupovat, když ne teď? 

Současně však byla omezena nová bytová výstavba.

Existující projekty jsou doprodávány za ceny, 

které se již nemusí opakovat!

Posledních 9 
neprodaných bytů

Řečkovické Zahrady
Akční 
sleva 
10%

jjjj pppppppppppppppppppp

Rozestavěných bytů je málo! Poptávka roste.

Až budou byty doprodány, ceny půjdou nahoru!

D
okončeno

Pro více informací volejte zdarma 800 800 099

Proč nakupovat právě teď?
RSB 8468


