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Celosvětová koronavirová situace za-
hýbala všemi různými obory, v České 
republice nevyjímaje. Některé obory 
získávají, jiné strádají. Zřetelný je ovšem 
růst cen určitých typů nemovitostí, který 
je zapříčiněn motivací kupujících pořídit 
bezpečné aktivum v nejisté době.
V následujících řádcích se podíváme 
na detailní analýzu, jak se změnily ceny 
nájmů bytů v ČR ve čtvrtém kvartále 
minulého roku v porovnání s kvartálem 
předchozím. Analýzu Rent Index zpra-
covala společnost Deloitte a porovnává 
jednotlivá krajská města, Prahu pak člení 
i na jednotlivé obvody.

Přibližně před rokem průmysl a služby 
výrazně zpomalily, některé sektory pro-
dukci dokonce zcela zastavily, a řada z nás 
s patřičnou nervozitou a napětím očeká-
vala, co se bude dít. Dnes už víme, že vše 
běží dál a moderní společnost se nakonec  
s krizí tohoto typu nějak popasuje. Průmysl 
si dokonce „postavil hlavu“ a napříč všem 
opatřením „jede“. S ním i nabízená dotační 
podpora podnikatelům téměř všeho typu.
V letošním roce je možné dále využít do-
tační podporu při modernizaci podnika-
telských nemovitostí, ale i strojů/zařízení 
spotřebovávajících elektrickou energii. Plá-
nujete-li zateplovat, vyměnit okna, kotel, 
osvětlení, kompresory, vstřikolisy atd., nebo 
snad instalovat fotovoltaiku, pak neváhejte 
využít dotaci až 50 % na pořizovací cenu 
těchto nákupů.

Nový územní plán bude injekce, kte-
rá Brno postaví na nohy. Jeho přípravy 
právě finišují. Dokument je totiž potře-
ba schválit a vydat nejpozději do konce 
roku 2022. V příštím roce skončí platnost 
stávajícího územního plánu, který platí 
už přes šestadvacet let.

Povodně se naštěstí Brnu delší dobu 
vyhýbají. Poslední velká povodeň, která 
Brno významně zasáhla byla v březnu 
1941. V červenci 1997, kdy republiku po-
stihly katastrofální povodně, bylo Brno 
ochráněno díky snížení volného aku-
mulačního prostoru ve Vírské přehradě, 
která byla v této době snížena o 10 m  
z důvodu opravy hráze a budování vo-
dovodu. Jen díky této shodě okolností 
nedošlo v Brně k větším škodám. V roce 
2006 přistoupilo město Brno k ucelené-
mu protipovodňovému řešení.

Statistické údaje za období let 2019 až 
2021 nám poskytují dvě zásadní infor-
mace. Ceny rezidenčních nemovitostí 
rostly, ceny nájmů stagnují. Jak se přesně 
situace vyvíjí v Brně a okolí si ukážeme  

v následující analýze. 
První tabulka nám ukazuje, jak se vyvíje-
ly pořizovací ceny bytů v kategorii 1+kk 
až 3+kk. Z tabulky je patrný vždy dvouci-
ferný meziroční růst.

V průběhu roku 2020 byl trh komerč-
ních nemovitostí výrazně ovlivněn eko-
nomickými dopady způsobenými covid 
pandemií. Jak vyplývá z vývoje cen ne-
movitostí, projevila se situace na rea-
litním trhu v jednotlivých segmentech 
velmi rozdílně.
Ceny bydlení v České republice v po-
sledním čtvrtletí loňského roku meziroč-
ně vzrostly díky silné poptávce o 8,9 %  
a rostly tak čtvrtým nejrychlejším tem-
pem v Evropské unii, u investicí do bytů 
byla primární motivací jistota a také 
ochrana prostředků před inflací, která  
v loňském roce dosáhla 3,2 %.
V oblasti komerčních nemovitostí byl vý-
voj závislý na konkrétním segmentu. Na-
příklad u skladových a výrobních areálů 

je poptávka silná a trh velmi dynamický. 
Dle analýz Cushman & Wakefield je ob-
last České republiky pro investory atrak-
tivní, a to zejména svou polohou pro 
umístění logistické infrastruktury.  Jiný 
vývoj zaznamenává trh s kancelářskými 
prostory, kde meziročně dochází k vý-
znamnému poklesu realitních investic,  
a i s ohledem na slabší poptávku a menší 
obsazenost jsou banky při financování 
více obezřetné.
Z hlediska celkového objemu stavební 
výroby je začátek roku ve znamení po-
klesu, který podle vyjádření Petra Dufka, 
hlavního ekonoma ČSOB jde na vrub po-
zemnímu stavitelství, které je už od za-
čátku pandemie v útlumu.

Průměrná prodejní cena bytu v Brně a okolí * k 30.4.2021
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1+kk 2+kk 3+kk

2019 1 895 000 Kč 3 295 000 Kč 3 490 000 Kč

2020 2 670 000 Kč 3 775 000 Kč 4 675 000 Kč

2021* 3 340 000 Kč 4 850 000 Kč 5 925 000 Kč

Vývoj cen nájmů
bytů v krajských
městech

Dotační i nepřímá 
podpora soukromého 
sektoru v době covidové 
i postcovidové masivně 
pokračuje

Nové plochy pro stavbu 
bytů. Nejen to přinese
nový územní plán

Jak se projevily rostoucí ceny a stagnující 
nájmy na výnosnosti pronájmů?

Protipovodňová
ochrana města Brna

Financování komerčních nemovitostí v ČR 
během pandemie
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Pokračování ze str. 1
Jaké jsou zásadní výsledky tohoto vý-
zkumu:
V Praze jako celku klesly ceny nájmů  
o 4,3 %. Na trhu se objevilo velké množ-
ství bytů, které byly určeny ke krátkodo-
bým pronájmům především turistům. 
Druhý největší pokles zažil Zlín a to 3,5 
%, třetí pak Brno 2,6 %. Premiantem 
naopak byla Jihlava, kde ceny nájmů 
vzrostly o 5,4 %, Hradec Králové +5,2 %, 
Ústí nad Labem +3,0 %. Ostatní krajská 
města vidíte v tabulce.
Jak tedy s těmito informacemi naložit? 
Pokles či růst o 5 % znamená v reálu při 
desetitisícovém nájemném pět set ko-
run měsíčně ztrátu či zisk. Nic dramatic-
kého se tedy nestalo. Pro investory bude 
však důležité sledovat trendy. Do univer-
zitních měst se postupně vrátí studenti  
a situaci pravděpodobně narovnají. Kdy 
a kolik turistů se vrátí do Prahy, je odhad-
nout mnohem těžší. Jisté je, že to bude 
trvat déle. Detailní analýzu si pak za-
slouží Jihlava, Hradec Králové a Ústí nad 
Labem. Zde došlo k nejvýraznějšímu 
růstu nájmů a stojí tedy za to hledat, zda 
příčiny tohoto skoku byly jednorázové-

Vylidněné ulice, zavřené obchody s vý-
lohami, v nichž kdysi módní výkřiky po-
hltil nános prachu. Kavárny a restaurace 
zkoušely bojovat alespoň prostřednic-
tvím výdejových okének a rozvozových 
služeb, jiné rovnou svěsily štíty. Ztichlá 
jeviště před prázdnými hledišti symboli-
zovala svět, umlčený virem z Wuchanu…
Píšeme první polovinu roku 2021. Za 
sebou máme zhruba roční, velmi nevy-
rovnaný boj s covidem-19. Zdá se sice, 
že vítězství se kloní na naši stranu, vzhle-
dem k dosavadní bilanci bude však lepší 
nejásat. 
Od počátku koronavirové krize jsme se 
snažili pomáhat podnikatelům v těch 
nejpostiženějších oblastech. Už vloni se 
město rozhodlo kompenzovat městským 
částem ušlý zisk, o nějž přišly prominu-
tím poplatků za restaurační zahrádky. 
Ty je nyní navíc snadnější vybudovat 
mnohem rychleji a i na nových místech. 
Protialkoholní vyhláška se zmírnila ne 
pro snadnější zapomnění, ale na pod-
poru místních prodejců, od nichž tak 
lze ochutnat drink nebo pivo i v parcích  
a na několika náměstích v centru. Zruše-
né ubytovací poplatky by měly přilákat 
do Brna co nejvíce návštěvníků odjinud 
– letos třeba na ohňostrůjnou přehlídku, 
konanou se vší hygienickou obezřetností. 
Částečně odpouštíme nájemné v neby-
tových prostorách vlastněných městem.
Dvěma miliony jsme podpořili virtuální 
obchodní platformu Kontakt-Kontrakt, 

která je reakcí na epidemií velmi naru-
šené odběratelsko-dodavatelské vztahy. 
K březnu se zde registrovalo již bezmála 
600 firem, z toho zhruba polovina brněn-
ských. Upravili jsme podmínky dotací  
v kultuře rozšířením možnosti využití po-
skytnutých peněz. Navzdory velmi osla-
benému rozpočtu města pokračujeme  
v našich prioritních projektech, a i když 
některé věci budou muset chvíli počkat, 
investice do městské infrastruktury ply-
nou dále. Bez omezení pokračuje výstav-
ba velkého městského okruhu, Janáčko-
va kulturního centra i multifunkční haly  
u výstaviště. 
Když jsem usedala do primátorského 
křesla, nemyslela jsem si, že to bude leh-
ké. S příchodem pandemie ovšem nepo-
čítaly ani ty nejkritičtější scénáře. Na pro-
mýšlení strategie nebylo mnohdy moc 
času, nutné bylo přijímat za pochodu  
a chaosu vládních pokynů taková tak-
tická opatření, abychom především udr-
želi Brno ve zdraví a v bezpečí, ale také 
v chodu. Aby přestálo alespoň v takové 
formě, že následná rehabilitace bude ne-
jen možná, ale proběhne rovněž v co nej-
kratší době. Udělali jsme maximum pro 
to, aby se Brno nezastavilo. A přestože 
rozjezd z té vynucené zastávky nebude 
jednoduchý, jsem přesvědčená, že ko-
nečná to nebyla. 

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

Pokračování ze str. 1
Druhá tabulka zobrazuje průměrné mě-
síční ceny nájmů v těchto bytech. Ceny 
jsou včetně služeb, ovšem bez energií 
tak, jak jsou běžně definovány v inzerci 

i nájemních smlouvách. V následujících 
výpočtech výnosnosti je tato cena poní-
žena o 20 %. Toto ponížení reprezentuje 
část nájmu, která není pro majitele vý-
nosem, ale musí ji odvést správě domu.

Co se nám tedy stalo s výnosností? Sta-
gnující nájmy a rostoucí pořizovací ceny 
zamávaly s procentem výnosnosti. Od 
nejvyšších hodnot kolem 4 % u nejmen-
ších bytů v roce 2019 se nyní dostáváme i 
pod 2,5 % ročně. Pokud bychom se na si-
tuaci podívali pohledem návratnosti, tak 
ta se nyní pohybuje na úrovni 33–42 let.
Jaký je tedy závěr? Výnosnost proná-
jmů je velmi nízká. Tuto situaci může 
ve střednědobém horizontu zvrátit růst 

cen nájmů, který je podmíněn návratem 
studentů na vysoké školy, turistů i zahra-
ničních pracovníků. Zda a jak moc po-
rostou ceny rezidenčních nemovitostí, je 
věštění z křišťálové koule. Zvažovat tedy 
alternativní investice vůči bezhlavému 
nakupování bytů je minimálně v aktuál-
ní době na místě.

Petr Broža
REAL SPEKTRUM, a.s.

Slovo primátorky Markéty Vaňkové 
a pomoc Brna podnikatelům

Vývoj cen nájmů bytů v krajských městech

Změna v %

Jihlava +5,4 %

H. Králové +5,2 %

Ústí nad Labem +3,0 %

Liberec +1,6 %

Ostrava +1,2 %

Plzeň +1,0 %

Středočeský kraj -0,5 %

Karlovy Vary -0,6 %

Olomouc -0,9 %

Pardubice -0,9 %

Č. Budějovice -1,0 %

Brno -2,6 %

Zlín -3,5 %

Praha -4,3 %

Zdroj: Deloitte, Rent Index Q4 2020

ho charakteru či náznak dlouhodobého 
trendu.

Ing. Tomáš Uher, MBA
REAL SPEKTRUM, a.s.

Jak se projevily rostoucí ceny a stagnující 
nájmy na výnosnosti pronájmů?

1+kk 2+kk 3+kk

2019 8 000 Kč 9 500 Kč 12 500 Kč

2020 10 500 Kč 12 000 Kč 15 000 Kč

2021* 10 500 Kč 12 500 Kč 15 000 Kč

1+kk 2+kk 3+kk

2019 4,1 % 2,8 % 3,4 %

2020 3,8 % 3,1 % 3,1 %

2021* 3,0 % 2,5 % 2,4 %

Průměrný měsíční nájem bytu v Brně a okolí vč. odvodů na správu bytu

Roční výnosnost pronájmu bytu před zdaněním
Pozn.: Výpočet shrnuje cenu nájmu poníženou od 20% za služby

* k 30.4.2021

* k 30.4.2021

2019 2020 *2021

1+kk

2+kk

3+kk
2%

3%

4%

5%

Zdroj: Magistrát města Brna
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Dotační i nepřímá podpora soukromého sektoru  
v době covidové i postcovidové masivně pokračuje

Nové plochy pro stavbu bytů. Nejen to přinese 
nový územní plán

Pokračování ze str. 1
Omezování investic ze strany firem poři-
zujících si komerční nemovitosti stejně 
jako propad bytové výstavby se tak pode-
pisují na výsledcích této části odvětví. A 
zapomenout nelze ani na vlastní kapacit-
ní problémy stavebních firem, které limi-
tuje přetrvávající nedostatek kvalifikova-
ných i nekvalifikovaných zaměstnanců. 
Pozitivní trend je ve stavebnictví vidět  
u inženýrské výstavby, která se orientuje 
především na budování a rekonstrukce 
infrastruktury. Příliv zakázek veřejné-
ho sektoru a dostatek financí zajišťuje 
pozitivní výhled této části odvětví i pro 
další měsíce. Je proto pravděpodobné, 
že vývoj ve stavebnictví bude i nadále 
dvojkolejný a výrazně omezovaný nedo-
statkem zahraničních pracovníků.
„Za posledních pět let byty v České re-
publice zdražily v podstatě o polovinu 
a tento trend pokračuje i nadále. Nic 
na tom nezměnila ani loňská pandemie  
a ekonomický útlum,” říká regionální 
ředitel ČSOB Petr Tomášek. Hlavním dů-
vodem k tomuto růstu je podle něj ne-

dostatečné množství nově postavených 
bytů a domů, které ani zdaleka nestačí 
pokrýt zájem o rezidenční nemovitosti. 
„České byty se navíc dostaly do centra 
pozornosti investorů jako atraktivní pří-
ležitost pro uložení a zhodnocení pe-
něz. U investic do nemovitostí našich 
firemních klientů a podnikatelů je banka 
připravena podpořit své klienty nejen 
v oblasti financování jejich záměrů, ale 
také poskytnout jim podporu v oblasti 
vyřizování dotací např. na energetické 
úspory. Pandemii navzdory totiž řada fi-
rem vykazuje solidní růst a s tím souvisí 
i nutnost investic. U financování výstav-
by rezidenčních projektů, logistických  
a výrobních areálů banka výrazně ne-
mění svou úvěrovou politiku. U projektů  
s vysokým podílem obchodních prostor 
a kanceláří banka věnuje velkou pozor-
nost vyhodnocení lokality, infrastruktury 
a také zkušenostem developera,“ dodá-
vá Tomášek.

Ing. Miloš Dvořák, MBA  
ČSOB senior firemní bankéř

Pokračování ze str. 1
Za skutečně masivní lze označit podpo-
ru výzkumu, vývoje a zavádění inovací 
ve firmách. Z národních i evropských roz-
počtů je plánováno vydat v letošním (ale  
i dalších letech) miliardy korun na podpo-
ru jak investic (pořízení stavebních prací  
a potřebného vybavení stroji a přístroji), tak 
podporu zaměstnávání lidí (přímá podpora 
jejich mezd), kteří pracují pro to vyvinout 
lepší nebo zcela nové produkty v českých 
zemích. Program jako Aplikace, Inovace, 
Potenciál, ale i pro letošek již uzavřený The 
Country for the Future, napomáhají naděj-
ným a ctižádostivým českým firmám hlad-
čeji profinancovat nemalé náklady s posou-
váním svých možností kupředu a určovat 
tak trend v oboru třeba i na světové úrovni.
V neposlední řadě je třeba zmínit blíží-
cí se možnost využití programu Digitální 
podnik, kdy může firma získat až 45 % na 
pořizovací náklady hardwaru, softwaru, 
služeb i cloudových služeb, které mají za cíl 
zrychlit a zpružnit firemní procesy. Protože 
covidová opatření zvýšila tlak na digitalizaci 
firem, dá se o tyto finanční prostředky oče-
kávat velký zájem. Více než vhodné je začít 

s přípravou této, ale i jakékoli jiné žádosti  
o dotaci co nejdříve, protože zájem o dota-
ce neustále roste. Roste tedy i tlak na kva-
litní přípravu projektu, protože ta se pak 
odráží v dokumentaci, která každou žádost 
o dotaci doprovází.
Pro firmy jsou dále připraveny i podpory 
nového typu, které se skloňují v tzv. Mo-
dernizačním fondu či Plánu obnovy. Má 
se jednat především o další možnosti pro 
projekty, které napomáhají zlepšovat život-
ní prostředí, bojovat proti vlivům změny 
klimatu, instalovat obnovitelné zdroje ener-
gie, digitalizovat a automatizovat procesy 
ve firmách a vyvíjet nové produkty s vyso-
kou přidanou hodnotou. Stále pokračují 
možnosti snížení úrokových sazeb a využití 
záruk u Českomoravské záruční a rozvojové 
banky. Pro vysoké investice se nabízí využití 
investičních pobídek.
Je tedy stále z čeho vybírat. I Váš projekt se 
tak možná může ucházet o vhodnou pod-
poru. Je třeba se jen včasně zapojit do pří-
pravy.

Ing. Karel Brunclík 
Renards, a.s.

Pokračování ze str. 1
Brno má raritu, nejstarší územní plán  
v České republice. Zastaralý dokument  
z počátku devadesátých let v mnoha ob-
lastech brzdí rozvoj města a nereaguje 
na potřeby jeho obyvatel. Důsledky při-
tom pociťujeme všichni každý den, ať jde 
o nedostatek nových bytů nebo přetíže-
nou dopravu.
Změnit to má právě chystaný nový územ-
ní plán, jehož návrh bude v červnu opa-
kovaně veřejně projednán. Město na něj 
čeká dlouhých osmnáct let. V roce 2018 
převzala jeho přípravu Kancelář architek-
ta města Brna a společně s městem vy-
kročila do cílové roviny, dokončit a vydat 
nový územní plán do konce roku 2022.
Nový územní plán nabídne nové plochy 
pro bydlení a umožní přeměnu nevyu-
žívaných průmyslových areálů v širším 
centru Brna na nové obytné čtvrti. Při-
nese zlepšení dopravy, plochy pro nové 
silnice nebo prodloužení tramvajových 
tratí. Nastaví nová a transparentní pra-
vidla pro výstavbu, například jasně určí, 
jak mohou být budovy v různých čás-
tech města vysoké. Podpoří smíšenost 
funkcí ve městě, nastaví limity pro zeleň 
i ochranu vnitrobloků. Tím do budoucna 
zabrání tomu, aby ve městě vznikaly vel-
ké betonové plochy bez zeleně, aby hlav-

ní pohledové osy na dominanty města 
zastínily mrakodrapy nebo aby vyrostly 
další neživé administrativní čtvrti, které 
přes noc zejí prázdnotou.
Cílem nového územního plánu je připra-
vit podmínky pro město krátkých vzdále-
ností, prostupné a kompaktní, s kvalitní 
přírodní i městskou krajinou. Město, kte-
ré se bude kvalitně rozvíjet a zároveň si 
zachová svůj jedinečný genius loci.
Nejtěžší a také nejdelší částí přípravy 
nového územního plánu je veřejné pro-
jednávání návrhu. Do jeho přípravy totiž 
vstupuje celá řada aktérů, kteří mají roz-
dílné a často protichůdné zájmy – jsou 
mezi nimi zástupci města, městských 
částí, politici, vlastníci pozemků a in-
vestoři nebo občanské skupiny. Úkolem 
územního plánu je proto najít vždy tako-
vé řešení, které bude nejlepší pro měs-
to jako celek. Je to společná dohoda na 
tom, jak se bude naše město v budoucnu 
rozvíjet.
Kdo řídí přípravu územního plánu? A co 
všechno nový územní plán přinese? Na-
vštivte online výstavu 381 346 územních 
plánovačů. 
Odkaz na kambrno.cz/uzemniplan

Doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Kancelář architekta města Brna
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Brněnská bytová krize pokračuje

Ceny bytů v letošním roce vystřelily  
k novým maximům. Ze statistik proda-
ných bytů vyplývá, že se cena nových 
bytů dostala vysoko nad 100 000 Kč/m2  
a všechny parametry ukazují na to, že se 
tento trend jen tak nezastaví.
Dlouhodobá neexistence koncepce roz-
voje města brzdí jeho rozvoj a blokuje 
výstavbu na mnoha místech. Současné 
vedení města činí řadu důležitých kroků 
ke zlepšení situace, nicméně se jedná  
o velmi dlouhý proces. Jedním z důle-
žitých kroků je dodržení termínu vyho-
tovení nového územního plánu a dále 
pak provedení protipovodňové ochrany 
města. To jsou základní kroky k tomu, aby 
se Brněnská bytová krize již déle alespoň 
nezhoršovala. Chybějící byty znemožňu-
jí, aby mladé rodiny mohly zůstat bydlet 
v Brně a jsou nuceny se vystěhovat za 
hranice Brna do přilehlých vesnic. Toto 
vystěhovávání se za hranice města je již 
velmi patrné na zahušťující se dopravě 
každé ráno směrem do města a odpole-
dne směrem ven. Pokud nedojde k vý-
razné změně, bude se tato situace dále 

zhoršovat. Brno má obrovský potenciál 
stát se technologickým městem středu 
Evropy. Díky fungujícím univerzitám  
a výzkumným centrům CEITEK a ADMAS 
a příjemnému prostředí je Brno velmi 
atraktivním místem i pro vědecké a tech-
nické kapacity. V návaznosti na výzkum 
sem následně přichází i zajímavé tech-
nologické firmy, schopné zaměstnávat 
vzdělané a šikovné lidi, kterých je Brno 
plné, a velmi dobře je také zaplatit. To-
muto rozvoji již rovněž začíná bránit 
nedostatek kapacit pro bydlení. Už se 
nejedná jen o cenovou nedostupnost 
bydlení, cena v tomto pohledu není 
nejdůležitější parametr. Jedná se spíše  
o nejistotu, zda bude v budoucnosti 
vhodných bytů dostatek. O dalším vý-
voji ceny bytů bude rozhodovat právě 
rychlost uvolnění ploch pro zástavbu  
a rychlé zvládnutí vybudování protipo-
vodňové ochrany města. 
 
Ing. Martin Diviš 
KOMFORT a.s.
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Pokračování ze str. 1
Bylo rozhodnuto, že se pro město Brno 
vybuduje protipovodňová ochrana na 
tzv. „100letou vodu“ a současně nebude 
přihlíženo na možnou regulaci povodně 
díky akumulačním prostorům v přehra-
dách.
Tímto rozhodnutím se část města a té-
měř všechny rozvojové lokality dostaly 
do kategorie oblastí s rizikem povodně. 
Až do roku 2016 tato skutečnost neměla 
zásadnější vliv, protože úřady udělovaly 
výjimky a stavby v oblastech s povodňo-
vým rizikem povolovaly. Současně s tím, 
je ale nutné podotknout, že i přípravy na 
stavbu protipovodňové ochrany se za 
tuto dobu téměř nepohnuly. V roce 2016 
došlo k radikálnímu obratu v povolování 
a ze dne na den bylo znemožněno nejen 
v rizikových oblastech stavět, ale pro-
vádět i v podstatě jakékoliv úpravy i na 
stavbách již existujících. Tento stav trval, 
až do podzimu 2020, kdy se podařilo do-
jednat zpřesnění podmínek a je tak mož-
né povolovat alespoň některé stavby.
Přesto i tak nevybudovaná protipovod-
ňová ochrana blokuje velkou část roz-
vojových lokalit především v jižní části 
města. Dle platného územního plánu se 
jedná o téměř 20 000 bytových jednotek 
a 456 tis. m2 ploch pro komerčním vyu-
žití. Mezi významné stavby, které nyní 
není možné stavět, patří i významný ve-
lodrom a řada dalších staveb, která by 
zvýšila kvalitu života ve městě.
Vybudování protipovodňové ochrany 
města je nutnost a zároveň i příležitost 
pro vytvoření velkého množství velmi 
hodnotných prostranství v těsném okolí 
řek.
Koncepčně je protipovodňová ochrana 
navrhována ve stylu přírodě blízkých 
opatření s velkým aspektem pro rekre-
ační, sportovní a společenské využití. 
Prakticky má dojít ke snížení vysokých 
břehových hran a nábřežních hrází  
a umožnění rozlivu vody do větších 
ploch (širokých berm). V těchto rozšíře-
ných částech budou budovány sportovi-
ště, prostory pro setkávání a další aktivi-
ty. Součástí protipovodňové ochrany je  
i budování klidových zón, jezírek, stezek 

a cyklostezek v okolí řeky. Vybudování 
protipovodňových opatření umožní dal-
ší rozvoj města a zvýší kvalitu života ve 
městě. První etapa by měla být zahájena 
již v letošním roce. Bohužel příprava dal-
ších etap jde velmi pomalu a komplex-
ní dokončení všech částí ještě nemá ani 
stanovený konečný termín.
Plán provádění protipovodňové 
ochrany po jednotlivých etapách:
Etapa VII, VIII (Poříčí)
• 02/2021: zahájení výběrového řízení 

na výběr zhotovitele stavby
• 04/2021–10/2023: předpoklad realiza-

ce stavby
Etapa IX, X, XI (Jižní čtvrť)
• vybrán zhotovitel projektové doku-

mentace (Sdružení Svratka – Aquatis 
– A Plus – Šindlar)

• 2021-2022: projektové práce a získání 
stavebního povolení

• 2023-2025: předpoklad realizace stav-
by

Etapa XXI, XXII (Zbrojovka a Motorárna)
• 03/2021: zahájení výběrového řízení 

na zhotovitele projektové dokumen-
tace

• 2021-2022/3: projektové práce a získá-
ní stavebního povolení

• 2023-2025: realizace stavby
Etapa XIV (Velodrom)
• 2021: aktuálně se zpracovává DÚR 

(součást akce Velodrom)
• Dokončení PD a následná realizace 

bude záviset na získání ÚR
Etapa XXX (Brno-Jih)
• pokračuje majetkoprávní příprava (vý-

kupy pozemků)
• projektová příprava nebyla započata
• 2024-2026: realizace stavby
Výše uvedené termíny jsou předpokla-
dy, které se budou postupně upřesňovat 
na základě získání potřebných povolení, 
postupu majetkoprávní přípravy a finan-
cí. Z tohoto důvodu je potřeba je brát 
jako orientační. (zdroj KAM)
Podrobnější informace o protipovodňové 
ochraně města Brna naleznete např. na 
webových stránkách www.voda.brno.cz

Ing. Martin Diviš 
Asociace brněnských architektů a stavitelů

ČNB pravidelně zveřejňuje seznamy do-
poručení komerčním bankám, jejichž 
cílem je stabilita bankovního sektoru. 
Jedním z nich, jsou pravidla pro posky-
tování hypotečních úvěrů. Jaká jsou tedy 
aktuální pravidla? Limit LTV se nemění 
zůstává na 90 %. Poměr úvěru k ceně na-
kupované nemovitosti by neměl překro-
čit 90 %. Jinými slovy je třeba, abychom 
10 % ceny měli našetřeno a uhradili je ze 
svých úspor. Zbývajících 90 % může být 
financováno hypotékou.
Dříve uplatňované limity ukazatelů DSTI 
(poměr měsíční splátky dluhu k čistému 

příjmu) a DTI (poměr celkového zadlu-
žení žadatele o úvěr a výše jeho čistého 
ročního příjmu) byly již zrušeny a nejsou 
uplatňovány.
Pro úplnost je třeba uvést, že banky mo-
hou dle svého uvážení limit LTV překro-
čit, nicméně podíl těchto výjimek může 
tvořit maximálně 5 % ze všech poskyt-
nutých hypotečních úvěrů, tudíž s na-
výšením limitu nemůže většina žadatelů 
počítat.

Ing. Tomáš Uher, MBA
REAL SPEKTRUM, a.s.

V Brně se nenápadně rozhýbal obrovský 
projekt strategického významu. Jde o úpra-
vu toků obou řek, ve smyslu protipovod-
ňových opatření. Pro ochranu města před 
povodněmi navrhujeme všude kde to jde 
přírodě blízká opatření, jako je například 
snižování břehů a rozšiřování berem s po-
bytovými trávníky a cyklostezkami. Teprve 
tam, kde to není z prostorových důvodů 
možné, budou zídky. Záměrem architektů 
je spojovat výstavbu protipovodňových 
opatření s revitalizací nábřeží řek a jejich 
zapojením do života města.
Středem řešeného území na Svratce se sta-
ne Rullerova kolonáda. Krásný objekt, který 
nám ve městě dlouho chyběl. Totiž místo, 
kde se městský uliční ruch může potkat  
s přírodním nábřežím a klidnou hladinou 
řeky. Bude na levém břehu, symbolicky po-
blíž ulice Náplavka. Krajinná architektura, 
stezky, lávky a mokřad však přibydou na 
obou březích, a to od areálu Anthroposu 

po proudu až do Komárova.
To právě profesor Ivan Ruller se svými spo-
lupracovníky přesvědčil okolí o tom, že 
když už je třeba udělat technická opatření 
proti stoleté vodě, tak přece nic nebrání 
tomu, aby to byla i hezká a užitečná archi-
tektura. I když předloni profesor svůj tým 
navždy opustil, myšlenka žije a dílo se do-
stává do realizace.
Především užitek a bezpečnost má však 
soubor stavebních etap, známých jako 
PPO, přinést Brnu. Ochrana před povodně-
mi je klíčovou podmínkou pro odblokování 
desítek hektarů stavebních ploch v intravi-
lánu města, ve kterých dnes nelze územně 
rozhodnout o výstavbě. Po realizaci PPO 
bude například možné umístit podstatnější 
bytovou výstavbu a předejít tak přiroze-
ným způsobem další suburbanizaci Brna.

Patrik Tuza 
A PLUS a.s.

Protipovodňová ochrana města Brna

Jaké jsou aktuální limity pro poskytování hypoték. 
Doporučení ČNB.

Když nejde řeka k Brnu, musí Brno k řece

hypoteční úvěr 90 %

vlastní úspory 10 %

Brno
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V běhu času si nelze nevšimnout, jak se 
za posledních 20 let významně změnil 
ráz a kolorit naší moravské metropole. 
Nehovořím o lesku nových obchodních 
a administrativních center, o nových re-
zidenčních zónách, ale zamýšlím se spíše 
nad poměrně rychlým mizením domi-
nant, které ještě v nedávné minulosti jas-
ně definovaly tradiční průmyslový cha-
rakter města.

Historicky se Brno stalo v průběhu 19. 
a 20. století jedním z nejvýznamnějších 
center nejprve textilní a později strojní 
výroby. Vznikly tzv. „fabrické“ zóny s cha-
rakteristickou architekturou, s nezbytný-
mi továrními komíny, a to v lokalitách, 
které dnes již považujeme za centrum 
města, ať už se jedná o Cejl, Dornych, Tr-
nitou, Vlhkou apod.
Nabízí se otázka, zda nebylo možné po-

Kam zmizely komíny a kde jsou nové továrny?

Jak se bydlí
v pivovaru
Zájem o byty rychle stoupá, ať už je cí-
lem touha po vlastním bydlení nebo vý-
hodná investice. Developeři stěží zvláda-
jí uspokojit poptávku po bytech i přesto, 
že ceny bytů dosahují enormních hod-
not. Současnou urbanistickou strategií 
metropolí není rozrůstat se do šířky, ale 
zahustit místa dosud nevyužívaná – bý-
valé tovární haly nebo také nevyužívaná 
kolejiště u nádraží.

Od chátrající ruiny k modernímu  
bytovému komplexu
Krásným příkladem využití historického 
objektu k nové výstavbě je Rezidence 
Bavaria, která aktuálně vyrůstá v Brněn-
ských Jehnicích. Stavba bytových jedno-
tek probíhá na místě bývalého pivovaru, 
který byl vybudován v 17. století a svou 
funkci plnil až do roku 1939, v roce 1942 
výrobu definitivně ukončil. Pivovar chá-
tral až do konce 90. let, kdy se jej poku-
sila zachránit soukromá osoba s cílem 

vybudovat vinárnu ve sklepních prosto-
rech. To se však nesetkalo s úspěchem. 
Následně v areálu několik let fungovala 
autosprávkárna, po jejímž zániku byl 
pivovar odsouzen k dalšímu chátrání  
a postupně byl zcela opuštěn a silně zde-
vastován. Černé skládky pneumatik zde 
ještě dlouhou dobu hyzdily centrum br-
něnských Jehnic.
Rezidence Bavaria
Potenciálu klidné lokality s dotekem his-
torie se rozhodla využít developerská 

společnost EMBRA Correct, a.s., která na 
místě bývalého pivovaru nechává vyrůst 
uzavřený bytový komplex. Jako připo-
mínka pivovarnické historie zde zůstane 
stát pouze budova pivovaru, která bude  
s citem a respektem k původní architek-
tuře přestavěna na bytové jednotky.  
Noví obyvatelé se mohou těšit na byty  
o velikostech 1+kk až 4+kk a rodin-
né domy s dispozicí 4+kk ve vysokém 
standardu. Benefitem tohoto projek-
tu je kompletní občanská vybavenost  

a dopravní infrastruktura. Dostatek par-
kovacích míst budou zajišťovat venkovní 
parkovací stání i podzemní garáže. Navíc 
byty i rodinné domy odpovídají energe-
tické třídě B – velmi úsporná, takže pro-
vozní náklady budou minimální.

Ing. Natálie Wilková
REAL SPEKTRUM, a.s.

Zdroj: webové stránky Galerie Vaňkovka

stupovat v některých oblastech citlivěji  
a místo likvidace areálů a výstavby no-
vých, ne vždy esteticky vydařených bu-
dov, by nebylo lépe se zamyslet nad 
vhodnou adaptací tak, jako v případě ob-
chodního centra „Vaňkovka“, kde se sklou-
bil moderní styl a funkčnost s duchem 
průmyslové architektury 19. století. Sa-
mozřejmě chápu, že ekonomický aspekt 
hraje významnou roli, ale přece…
Zachovat historické urbanistické prvky 
je důležité pro každou metropoli – vždy 
se z nich můžeme poučit pro budoucí 
život města – nelze na ně pohlížet jako 
na hromadu nepotřebných cihel, které 
brání nové výstavbě z betonu a skla. Tyto 
pokusy zažila některá města za minulého 
režimu a výsledkem byla často fádnost 
a nuda, která rozhodně nemůže přilákat 
návštěvníky města a nepodpoří turismus.
Je ale třeba říct, že se mění i průmys-
lové areály daleko mladší – viz ústup  

z pozic Královopolské, Zetoru, Lachemy, 
Mosilany a dalších. Kam se poděly velké 
společnosti, jejichž bývalá, nebo ještě 
částečně současná sídla developeři mění 
na nájemní objekty pro menší firmy a na 
logistická centra? Kam mizí tradiční vel-
cí zaměstnavatelé? – Nepochybně na to 
má vliv globalizace ve všech oblastech a 
propojenost celosvětové ekonomiky. Na 
druhou stranu, není to částečně i nedo-
statkem pochopení a vůle „otců města“ 
vytvořit v regionu takové podmínky, které 
by velké průmyslové subjekty přilákaly? A 
je vůbec možné zvrátit tento trend obec-
ně? Brno je dnes především univerzitním 
městem, administrativním a obchodním 
centrem. Čas zřejmě ukáže, ale už teď se 
dá předpokládat, že se Brno již bude ubí-
rat právě tímto směrem.

Ing. Vladimír Hnát
REAL SPEKTRUM, a.s.

Investujte do nových podnikatelských boxů v Lelekovicích. 
Kupte jeden či více a my vám zajistíme nájemce.

A1 park Lelekovice Více informací na tel.: 602 411 584
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Znáte pojem microliving? Nejčastěji jej 
slýcháme ve spojitosti s velkými aglome-
racemi, jako je NewYork, Tokio, Honkong 
nebo třeba Londýn. Poslední dobou se 
s ním však můžeme setkat i u nás, nej-
častěji v Praze. Lidé bydlí doslova na pár 
metrech čtverečních, v místnosti, která 
plní funkci obývacího pokoje, ložnice  
a jídelny v kombinaci s kuchyňkou. Není 
to nic pro klaustrofobiky, plocha těchto 
bytů zpravidla nepřesahuje 20 m2. Mini-
mální velikost bytů je v různých státech 
jiná a je dána místní stavební legislativou. 
V České republice musí mít byt alespoň 

jednu místnost o rozloze minimálně 18 
m2, menší prostory mohou sloužit pouze 
jako ubytovací jednotka.
Vedlejší ekonomický produkt korporátů
Zastánci microlivingu poukazují na to, že 
příklon k miniaturním bytům je vedlejším 
produktem ekonomiky gigantických fi-
rem. Korporáty mají centrály zpravidla ve 
velkých městech a zaměstnávají spoustu 
mladých single lidí. Ceny bytů v cent-
rech měst jsou enormní a nájem většího 
bytu je pro většinu mladých mimo jejich 
finanční možnosti. Proto, pokud nechtě-
jí žít se spolubydlícím, volí raději nájem 

bytu o velikosti 1+kk nebo 1+1. Navíc 
většinu dne jsou v práci a svůj volný čas 
doma netráví. Téměř celý den jsou s přá-
teli, v kavárnách, kinech nebo třeba v po-
silovně a domů se chodí pouze vyspat.
Benefity mini bytů
• úspora energie – malý byt vytopíte za 

chvilku
• není náročný na úklid
• nebudete shromažďovat zbytečnosti
• můžete bydlet ve skvělé lokalitě za ro-

zumný peníz
Jak vybavit malý byt?
Pokud plánujete byt co nejvýhodněji 

Microliving – nová příležitost pro investory?

Jak jsme dražili byty pro městkou část  
Brno střed

Aukce se pomalu ale jistě stávají běž-
ným způsobem prodeje pro dosažení 
maximální prodejní ceny. V následujících 
řádcích se dočtete, jak probíhala spolu-
práce při prodeji bytových a nebytových 
jednotek pro městskou část Brno-střed.
Naše společnost REAL SPEKTRUM, a.s., 
se zúčastnila výběrového řízení na výběr 
vhodného kandidáta pro prodej volných 
bytových a nebytových jednotek svěře-
ných k prodeji z úrovně městské části 
Brno-střed prostřednictvím elektronické 
aukce. Naše společnost byla pro tento 
prodej vybrána usnesením Rady měst-
ské části dne 23.3.2020.
Následně jsme v úzké spolupráci s úřa-
dem, a především jeho majetkovým od-
borem, připravili příslušné smlouvy, ob-
chodní podmínky pro účast na e-aukci, 
návrh aukční vyhlášky, formuláře a další 
potřebné dokumenty, které byly přizpů-
sobeny podmínkám a postupům prode-
je obecního majetku. Pro provedení auk-
cí jsme vytvořili speciální server www.
aukce.brno-stred.cz.
Začátkem července loňského roku jsme 
obdrželi seznam bytových jednotek 
na prodej, který i s požadovanou mi-
nimální cenou schválilo zastupitelstvo 
městské části Brna střed. Jednalo se  
o dva byty 1+1, jeden byt 2+1 v pavlačo-
vých bytových domech na ulici Gallašo-
vě a byt 3+1 na ulici Křenové. Jednotlivé 
aukce byly umístěny na uvedený server 
spolu s aukční vyhláškou, znaleckým po-

sudkem i prohlášením vlastníka. Infor-
mace o poplatcích za byty byly získány 
od předsedů SVJ a prohlídky byly zajiš-
těny s pracovníky správy nemovitostí 
městské části. Prohlídek bytů se zúčast-
nilo průměrně 15 zájemců.
E-aukce byly naplánovány na 14. až 17. 
září 2020. Na jednotlivých aukcích draži-
lo 3 až 7 dražitelů, kteří splnili předepsa-
né podmínky účasti na aukci.  Příhozů 
jsme zaznamenali od 14 do 115. U bytů 
na ulici Gallašově došlo k navýšení vy-
dražených cen o 15 až 21 %, u bytu na 
ulici Křenové až o 36 %.
7. října 2020 jsme obdrželi pokyn k pro-
deji nebytové jednotky bývalé tiskárny 
na Nových sadech, který schválilo zastu-
pitelstvo. Bylo provedeno 22 prohlídek, 
které byly z důvodu Covidu realizovány 
individuálně. Vlastní e-aukce se kona-
la 10. prosince 2020. Zúčastnilo se jí 6 
dražitelů, bylo provedeno 152 příhozů  
a aukce trvala 1 hodinu a 49 minut. Na-
výšení vydražené ceny dosáhlo 86 %.
Majetkový odbor městské části Brno-
-střed připravuje další bytové jednotky  
k prodeji formou e-aukcí a my jsme si jis-
ti, že je to ta nejvhodnější forma prodeje 
městského majetku, přičemž nemovi-
tosti budou vydraženy za nejvyšší tržní 
cenu.

Ing. Juraj Tréger, Csc.
REAL SPEKTRUM, a.s.

pronajmout nebo v něm chcete přímo 
bydlet, máme pro vás pár tipů. V malém 
bytě je důležité využít každý centimetr,  
a to i do výšky. Doporučujeme vytvořit, 
tzv. falešné loftové patro, kde bude umís-
těna ložnice. Určitě sáhněte spíše po svět-
lých stěnách a nábytku, tmavé barvy pro-
stor opticky zmenšují. Dalším tipem jsou 
tiché spotřebiče, určitě nechcete, aby 
vás v noci budila chrčící lednička. Když 
pračka, tak v kombinaci se sušičkou. Dal-
ší centimetry může ušetřit vyklápěcí stůl  
a televize připevněná na stěnu.  Do ma-
lých bytů se často nevejde psací stůl  
a kvalitní židle k práci, proto stojí za úvahu 
pořídit si stůl k práci ve stoje, který může 
sloužit také jako polička.
Příležitost pro investory
I pro investory je výhodnější dát přednost 
menšímu bytu. Po malých bytech je velká 
poptávka, jsou likvidnější a dosahují vyš-
ší výnosnosti, než třeba byty o dispozici 
3+kk. Tento typ bytu lze rychle a výhodně 
prodat i s případnou hypotékou, protože 
sítem banky pro relativně nízkou hypoté-
ku s dobře vyjednaným úrokem projde 
více zájemců. V praxi mini byty nejčastěji 
nakupují investoři a dále je pronajímají 
mladým lidem na tzv. „rozjezd“.

Ing. Natálie Wilková
REAL SPEKTRUM, a.s.

Areál na hranicí města Brna s bunkrem 4000 m2,
máte zájem?

Go Green a zelené hospodaření firem

5 minut od hranice Brna v k.ú. Kanice 
prodáváme areál 2,4 ha s budovami  
a dvoupodlažním podzemním bunkrem, 
celková UP 6600 m2.
Podívejte se na video, opravdu stojí za to. 
Pustit si jej můžete pomocí QR kódu.

Pro bližší informace volejte 800 800 099.

Iniciativa Go Green 
vznikla na popud 
Ivo Hutiry v rámci 
spolupráce s další-
mi firmami na 
půdě Regionální 
Hospodářské Ko-

mory Brno. Cílem je podpořit podnikání 
s environmentální tváří a navzájem se 
inspirovat příklady dobré praxe. Společ-
nost HUTIRA jde v tomto ostatním fir-
mám příkladem tím, že významná část 
produktů společnosti je navázaná na vy-

užívání zemního plynu. Z fosilních paliv 
je zemní plyn nejčistší a nejbezpečnější, 
oproti pevným palivům jeho spalováním 
vzniká až o 50 % méně CO2, a i jeho pře-
prava a skladování je v porovnání s uh-
lím či ropou mnohem přívětivější k život-
nímu prostředí.
Mnohem více se o projektech Go Green 
budete dozvídat v novinkách na webu 
www.realspektrum.cz

Ivo Hutira
HUTIRA - BRNO, s.r.o.



7

červen/2021

Nové sídlo cizinecké policie

Vlastníte firmu se sídlem v Brně a zaměst-
náváte nebo plánujete zaměstnat zahra-
niční pracovníky? Pak je důležité vědět, 
že krajské pracoviště Oddělení pobytu 
cizinců v Brně (OAMP – Odbor azylové  
a migrační politiky) našlo nové pracoviš-
tě ve stále vyhledávanější lokalitě rozví-
jejícího se areálu Slatina na Tuřance 115.
Úřad, který byl cizinci znám jako místo  
s obrovskými frontami a čekacími lhůta-
mi, které dosahovaly až 3 hodin se hod-
ně změnil. Online objednávací systém, 
moderní prostorná čekárna, a především 
moderní pracoviště odpovídající repre-
zentativnímu charakteru služeb, to vše 
nabízí aktuální působiště OAMP od led-

na 2021 ve Slatině.
Se změnou adresy působnosti je dob-
ré znát cestu, jak se na nové pracoviště 
dostat. Nejpohodlnější je autobus č. 77 
z ulice Úzká až na zastávku Slatina, Zá-
vod. Z této zastávky to pak na brněnský 
OAMP trvá přibližně pět minut pěšky.
A samozřejmě máme radost, že přestě-
hování úřadu a zprostředkování těchto 
nových kancelářských prostor o výměře 
více než 2600 m2 zajistilo REAL SPEKT-
RUM.

Mgr. Jan Dufek
REAL SPEKTRUM, a.s.

V kontextu dlouhodobých diskusí o po-
době předkupního práva při převodu 
nemovitých věcí bychom rádi upozornili 
na jedno rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR, z něhož vyplývá, že institut předkup-
ního práva se v určitých situacích neu-
platní.
Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, platí, že vlast-
ník pozemku, na němž je zřízena stavba, 
která není podle dosavadních právních 
předpisů součástí pozemku a nestala se 
součástí pozemku ke dni nabytí účinnos-
ti tohoto zákona, má ke stavbě předkup-
ní právo a vlastník stavby má předkupní 
právo k pozemku. Předkupní právo vlast-
níka pozemku se vztahuje i na podzemní 
stavbu na stejném pozemku, která je pří-
slušenstvím nadzemní stavby. K ujedná-
ním vylučujícím nebo omezujícím před-
kupní právo se nepřihlíží.
Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze 
dne 27. 3. 2019, č.j. 22 Cdo 2979/2018-
172, řešil situaci, kdy se vlastník pozem-
ku, na kterém je zřízena stavba, jež je ve 
spoluvlastnictví, domáhal po jednom ze 
spoluvlastníků této stavby, aby mu svůj 
spoluvlastnický podíl převedl, poněvadž 
právní předchůdci tohoto spoluvlastníka 
nenabídli vlastníkovi pozemku předmět-
ný spoluvlastnický podíl ke koupi.
Dle názoru Nejvyššího soudu ČR (v tom-
to případě odlišně od soudu prvostup-
ňového a odvolacího) nelze ustanovení 
§ 3056 odst. 1 občanského zákoníku, 
které je výjimkou z pravidla smluvní vol-

nosti stran, vykládat extenzívně a z jeho 
textu nevyplývá, že by se vztahovalo na 
převod spoluvlastnického podílu. Pra-
vidlo tam uvedené lze vztáhnout jen 
na případy, kdy v důsledku uplatnění 
předkupního práva dojde ke sjednoce-
ní vlastnictví pozemku a stavby na něm 
zřízené, které se tak stanou jedinou věcí, 
jediným předmětem vlastnického práva 
– pozemkem, přičemž stavba bude jeho 
nesamostatnou součástí. Tak tomu bude 
zásadně tehdy, je-li předmětem převo-
du buď celá stavba či celý pozemek, ale  
i v případě, že se převádí spoluvlastnic-
ký podíl k některé z těchto nemovitostí, 
a bude-li úspěšně uplatněno předkupní 
právo, dojde ke sjednocení vlastnictví 
pozemku a stavby na něm zřízené.
Pokud tedy bude předmětem převodu 
spoluvlastnický podíl k pozemku nebo 
ke stavbě na něm zřízené za situace, že 
by jeho nabytí vlastníkem pozemku či 
stavby nevedlo ke sjednocení vlastnictví 
pozemku a stavby, pak jejich vlastníkům 
předkupní právo podle § 3056 odst. 1 o. 
z. nenáleží.
Domníváme se, že se jedná o proble-
matiku poměrně frekventovanou, kte-
rá vyvolávala řadu pochybností, resp. 
odlišných přístupů, které Nejvyšší soud 
ČR svým rozhodnutím sjednotil. Zda se 
bude jednat o řešení definitivní, ukáže 
až další vývoj rozhodovací praxe soudů.

Mgr. Jakub Žiška 
Muzikář & Partners, advokátní kancelář

Má vlastník pozemku předkupní právo 
ke stavbě, která je na něm umístěna?

Cesta z města, aneb stěhujeme se na venkov

Nedostatek nových bytů a stoupající 
ceny starých bytů a novostaveb nás vy-
hánějí z města. To je fakt, se kterým se 
musíme naučit žít a už to tak zůstane, 
protože je to přirozené. Jinak už to nebu-
de a vývoj trhu s nemovitostmi v posled-
ních letech to jen potvrzuje.
Za vším hledejme zejména nedostatek 
místa pro stavbu nových bytů a dosud 
neschválený nový územní plán měs-
ta. Zástavba proluk a výstavba nových 
domů na místě starých to nezachrání. Na 
„lepší“ časy se už sice blýská, protože se 
v rámci nového územního plánu chystá 
řada nových projektů nebo se už některé 
dokonce staví, ale ceny nemovitostí a ze-
jména bytů v rámci Brna stále letí vzhůru 
a nepochybně tomu tak bude i do bu-
doucna.
Jaké jsou tedy jiné možnosti, když si chci 
koupit vlastní bydlení, ale vysněný byt  
v Brně není nebo prostě na něj nemám 
peníze? Odpověď zní cesta z města :-)
Za cenu drobných kompromisů člověk 
získá vlastní bydlení za výrazně lepší pe-
níze, a to bez ztráty jakéhokoliv komfor-
tu nebo úrovně kvality.
Co hledat za těmi drobnými kompro-
misy? Nic, co by nás mělo odradit od 
záměru koupit si byt mimo Brno. Je to 
pouze otázka dopravní dostupnosti a ve 
výjimečných případech mírně omezené 
občanské vybavenosti. Toto ale výrazně 
převyšuje klidné prostředí, kde mohou 
vyrůstat děti, dostupnost čisté přírody, 
rekreační a víkendové aktivity doslova 

„za humny“, spolkový život a spousta 
dalších věcí, které jsou k nezaplacení  
a život na malém městě nebo na venko-
vě nám zpříjemňují.
Tak si kladu otázku, proč se nepřestě-
hovat mimo Brno? Je spousta bytových 
projektů, které za to rozhodně stojí. Na 
výběr jsou byty ve Vyškově, Lelekovicích, 
Kuřimi, Bučovicích, Slavkově u Brna, Leto-
vicích, Boskovicích, Blansku, Pohořelicích, 
Židlochovicích… Rozhodovat se dá pod-
le mnoha faktorů, mezi které patří do-
pravní dostupnost, možnosti zaměstnání, 
občanská vybavenost nebo přítomnost 
mateřské a základní školy. 

Developerský projekt v Lelekovicích  
Závěrem asi to nejdůležitější a tím je 
finanční stránka, protože peníze jsou  
v případě bydlení na předním místě. 
Rozdíl mezi pořizovací cenou bytu 2+kk  
o výměře 55 m2 v Brně a mimo Brno může 
být až 1.000.000, - Kč. To už je částka, kte-
rá za to rozhodně stojí! Za tyto peníze se 
dá nový byt nadstandardně vybavit, a ješ-
tě zbyde na slušné osobní vozidlo.

Petr Broža
REAL SPEKTRUM, a.s.

Co je PRŮMYSL 4.0?
Koncept Průmysl 4.0 dostal svůj název 
podle řadové číslovky průmyslové revo-
luce, která vždy historicky označovala 
zásadní technologickou změnu ve vý-
robních postupech. Tento nový koncept 
byl popsán před několika lety v Němec-
ku a poprvé oficiálně představen na ve-
letrhu v Hannoveru v roce 2013. Jeho 
podstatou je digitalizace a prostupování 
informačních technologií do výrobních 
a podnikových procesů. Základem je 
využití dat pro jejich optimalizaci a auto-
nomní fungování. S Průmyslem 4.0 pří-
mo souvisí i hlubší integrace pokročilé 
automatizace, robotizace, cloudových 
technologií, umělé inteligence, rozvoj 
a implementace moderních výrobních 
technologií (3D tisk), vzájemné datové 
komunikace (Internet of Things) a řada 
dalších témat.
Průmysl 4.0 sjednocuje fyzické, infor-
mační i datové komponenty nejen sa-
motného výrobního prostředí. Propojuje 
zdroje, výrobní stroje, samotný výrobek, 
sklady, logistické systémy a další tech-
nologická zařízení do jednoho celku.  
V něm spolu vzájemně komunikují podél 
celého hodnototvorného procesu. Plně 
digitalizovaný automatizovaný systém 
přináší zásadní zlepšení všech podniko-
vých procesů -  od vývoje, obchodu, přes 

plánování výroby a samotnou výrobu,  
k řízení logistického řetězce až po zákaz-
nickou podporu a údržbu během život-
ního cyklu produktu.
Na horizontu konceptu Průmysl 4.0 je 
takzvaná „Chytrá (někdy Digitální) továr-
na“. Chytré továrny jsou cílovým stavem 
přechodu k digitalizovanému a automa-
tizovanému podnikání. Umí autonomně 
řídit a zároveň zefektivnit kompletní vý-
robní proces. V chytrých továrnách spolu 
přirozeně komunikují lidé, stroje a zdro-
je. Průmysl 4.0 převrací naruby chápání 
výroby a služeb. Služba je nadřazena 
výrobě, digitální předchází fyzickému.  
V tomto smyslu jde o revoluční přístup.
Průmysl 4.0 v Česku
České pojetí konceptu „Průmysl 4.0“  je 
širší. S ohledem na tradici a silný výrob-
ní charakter českého průmyslu jsou jeho 
silnou součástí i technologie pokročilé 
průmyslové automatizace a robotiza-
ce. Důraz se klade na evoluční digitální 
transformaci stávajících provozů, po-
stupné rozšiřování role informačních 
systémů od plánování podnikových 
zdrojů (ERP) k plánování a autonomnímu 
řízení celého výrobního procesu (MES).

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.
Regionální hospodářská Komora Brno

Developerský projekt ve Vyškově
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U nás v REAL SPEKTRU se pravidelně vě-
nujeme novým rozvojovým projektům. V 
minulém roce jsme po důkladné analýze 
zjistili, že na brněnském trhu chybí místo, 
kde by zájemce o pronájem kancelářských 
prostor našel srozumitelnou, uživatelsky 
přívětivou, a hlavně ucelenou nabídku 
všech prostor, které jsou aktuálně k dis-
pozici. Vzhledem k tomu, že s osmdesáti 
procenty majitelů kancelářských budov na 
brněnském trhu máme obchodní vztah, 
bylo nasnadě se takovému projektu začít 
věnovat.
A vznikl projekt donájmu. Donájmu.cz je 
nový webový portál, na kterém naleznete 
téměř všechny aktuálně volné kanceláře v 
Brně. 
Jaké další výhody portál skýtá? Především 
je to způsob vyhledávání. Zcela intuitivně 
zadáte jeden až tři parametry, o jaké kan-

celáře máte zájem, dáte hledat a je hotovo. 
Pokud požadujete přesnější a specifické 
vlastnosti kanceláře, zcela jednoduše si je 
vyfiltrujete.
A když někdo tápe, kolik a jak velké kance-
láře potřebuje, není nic jednoduššího, než 
kliknout na kalkulačku potřebné kancelář-
ské plochy a chytrý algoritmus vše spočítá 
za vás.
Donájmu se naplno rozběhne v druhé po-
lovině letošního roku a vychytávek bude 
spousta, ale jednu velmi příjemnou mohu 
prozradit už nyní: Zájemce o prostory a bu-
doucí nájemce ušetří desetitisíce za provizi 
realitní kanceláři. Provizi nebude platit ni-
komu žádnou. Co vy na to?

Ing. Tomáš Uher, MBA
REAL SPEKTRUM, a.s.

Slovo aukce jistě všichni známe. V našich 
zeměpisných šířkách se nejčastěji pou-
žívá při prodeji uměleckých předmětů  
a při prodeji úředně zabaveného majet-
ku. Formou aukce však lze prodat cokoliv  
a s rozvojem internetu se spousta auk-
cí přesouvá do on-line prostředí. V REAL 
SPEKTRU veškerý tento vývoj sledujeme 
a zároveň porovnáváme s aktuální situací 
na trhu. V dnešní době dochází v určitých 
regionech naší země k převisu poptávky 
po rezidenčních nemovitostech oproti na-
bídce. Z tohoto důvodu se pro prodávající 
začíná jevit prodej nemovitosti formou 
aukce jako velmi výhodná cesta k dosaže-
ní maximální prodejní ceny. Této situace 
jsme si vědomi a proto v těchto dnech usi-
lovně finišujeme novou aukční platformu. 
Tato platforma umožní každému zájemci 
prodávat svou nemovitost formou aukce  

a dosáhnout tak nejvyšší ceny. Postup 
bude takový, že náš makléř ve spolupráci 
s prodávajícím danou nemovitost nafotí, 
popíše a stanoví vyvolávací cenu i jasnou 
a jednoduchou provizi z prodeje. Poté již 
bude daná nemovitost umístěna na aukč-
ní portál rsaukce.cz s uvedením data a času 
aukce, která v daný termín proběhne. Sou-
běžně bude daná nemovitost inzerována 
více různými způsoby tak, abychom do 
aukce získali maximální počet zájemců. Po 
proběhnutí aukce dochází k podpisu kup-
ní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím 
a následnému převodu peněz. Vše bude 
přizpůsobeno tomu, aby se aukcí jako 
kupující či prodávají mohl účastnit úplně 
každý.

Jan Ryšavý
REAL SPEKTRUM, a.s.

Donájmu.cz - nový vyhledávač kanceláří REAL SPEKTRUM spouští aukce pro každého

Náš tým
Jsme REAL SPEKTRUM a tohle je náš tým. 
Makléři, marketéři, právníci, asistentky 
i šéfové různých oddělení - všichni pra-
cujeme na tom, abychom vám, našim 
klientům, každý den přinášeli perfektní 

realitní služby. Abyste mohli bezpečně 
nakupovat, prodávat či pronajímat ja-
koukoliv nemovitost a měli jistotu, že vše 
dopadne dle vašich přestav.
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www.realspektrum.cz

Brno
Lidická 77, 602 00 Brno 
tel. 800 800 099
rs@realspektrum.cz

Praha
U Prašné brány 3, 110 00 Praha 
tel. 221 146 350
recepce@realspektrum.co.uk

Prodáváte komerční, rezidenční či jakoukoliv jinou nemovitost? 
Zavolejte nám a získejte nejvyšší cenu.


