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PRÍLOHA Č. 2 INDEX TRHU A POLOHY 

Index trhu IT varianta 2 parkovací dom 

Znak 

č. 
Název znaku Popis kvalitatívneho pásma Číslo kval. pásma 

Doporučená 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

1. 

Situácia na čiastkovom 

(segmentu) trhu s 

nehnuteľnosťami 

Ponuka odpovedá dopytu II. 0,00 0,00 

2. Vlastnícke vzťahy Nezastavený pozemok V. 0,00 0,00 

3. 

Zmeny v okolí s 

vplyvom na predajnosť 

nehnuteľnosti 

Pozitívne alebo stabilizované územia 

v historických jadrách obcí 
III. 0,01-0,08 0,01 

4. 
Vplyv právnych 

vzťahov na predajnosť 
Bez vplyvu II. 0,00 0,00 

5. Ostatné neuvedené Bez ďalších vplyvov II. 0,00 0,00 

6. Povodňové riziko 
Zóna so zanedbateľným nebezpečím 

výskytu záplav 
IV. 1,00 1,00 

𝑰𝑻 = 𝑷𝟔 ∗ (𝟏 + ∑ 𝑷𝒊
𝟓
𝒊=𝟏 ) = 1 * (1 + 0,01) = 1,01 

 

Index polohy IP varianta 2 parkovací dom 

Znak 

č. 
Názov znaku Popis kvalitatívneho pásma 

Číslo kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

1 

Druh a účel užitia stavby (Druh 

hlavnej stavby v jednotnom 

funkčnom celku) 

Budovy pre 

obchod a 

administratívu 

I 0,65 0,65 

2 
Prevažujúca zástavba v okolí 

pozemku a životné prostredie 
Rezidenčná zástavba I. 0,08 0,08 

3 Poloha pozemku v obci Stred obce - centrum obce I 0,1 0,10 

4 
Možnosť napojenia pozemku na 

inžinierské siete, ktoré má obec 

Pozemok je možné napojiť na 

všetky siete v obci  
I. 0,00 0,00 

5 
Občianska vybavenosť v okolí 

pozemku 

V okolí nehnuteľnosti je 

dostupná občianska vybavenosť 

obce 

I. 0,00 0,00 

6 Dopravná dostupnosť 

Príjazd po spevnenej 

komunikácii, s možnosťou 

parkovania na pozemku 

VII 0,10 0,10 

7 Hromadná doprava MHD - centrum obce IV. 0,03 0,03 

8 
Poloha pozemku z hľadiska 

komerčnej využiteľnosti 

Výhodná - pre pozemok so 

stavbou s komerčnou 

využiteľnosťou 

IV. 0,10 0,10 

9 Obyvateľstvo Bezproblémové okolie II. 0,00 0,00 

10 Nezamestnanosť Priemerná nezamestnanosť II. 0,00 0,00 

11 Vplyvy ostatné neuvedené Bez ďalších vplyvov II. 0,00 0,00 

𝑰𝑷 = 𝑷𝟏 ∗ (𝟏 + ∑ 𝑷𝒊
𝟏𝟏
𝒊=𝟐 ) = 0,65 * (1 + 0,41) = 0,917 

 



PRÍLOHA Č. 3 KOEFICIENT K4 – PARKOVACÍ DOM 

Výpočet koeficientu K4 – parkovací dom 

Číslo a typ konštrukcie Typ 
Objemový 

podiel (%) 

Podiel 

konštrukcií 

(%) 

Koeficient 
Upravený 

podiel 

1. Základy a zemné práce N 0,10900 100 1,54 0,16786 

2. Zvislé konštrukcie S 0,25800 100 1,0 0,25800 

3. Stropy S 0,12000 100 1,0 0,12000 

4. Zastrešenie S 0,06300 100 1,0 0,06300 

5. Krytiny S 0,02300 100 1,0 0,02300 

6. Klempiarské konštrukcie S 0,00700 100 1,0 0,00700 

7. Úpravy vnútorných povrchov S 0,04300 100 1,0 0,04300 

8. Úpravy vonkajších povrchov N 0,03000 100 1,54 0,04620 

9. Vnútorné obklady X - 100 1,0 0,00000 

10. Schody S 0,02200 100 1,0 0,02200 

11. Dvere S 0,02300 100 1,0 0,02300 

12. Vráta  S 0,02700 100 1,0 0,02700 

13. Okná S 0,03300 100 1,0 0,03300 

14. Povrchy podláh N 0,03100 100 1,54 0,00477 

15. Vytápanie S 0,01200 100 1,0 0,01200 

16. Elektroinštalácie S 0,07200 100 1,0 0,07200 

17. Bleskozvod S 0,00300 100 1,0 0,00300 

18. Vnútorný vodovod S 0,02200 100 1,0 0,02200 

19. Vnútorné kanalizácie S 0,01900 100 1,0 0,01900 

20. Vnútorný plynovod X - 100 1,0 0,00000 

21. Ohrev teplej vody S 0,00500 100 1,0 0,00500 

22. Vybavenie kuchyne X - 100 1,0 0,00000 

23. Vnútorné hygienické vybavenie S 0,02000 100 1,0 0,02000 



24. Výťahy N - 100 1,54 0,00000 

25. Ostatné S 0,05800 100 1,0 0,05800 

26. Inštalačné prefabrikované jadrá X - 100 1,0 - 

Súčet upravených objemových podielov 1,04883 

Hodnota 1,04883 

 

 

PRÍLOHA Č. 4 PREDAJ A PRENÁJOM PARKOVACIEHO STÁNIA 

Tabuľka predaj parkovacieho stánia 

Číslo 
Požadovaná 

cena (Kč) 
KCR 

Cena po 

redukcii 

(Kč) 

K1 K2 K3 K4 IO 

Výsledná 

cena 

(Kč) 

1. 315 000 0,95 299 250 0,98 1,01 1,00 1,02 1,01 302 334 

2. 310 000 0,95 294 500 0,99 1,01 1,00 1,00 1,00 294 529 

3. 350 000 0,95 332 522 0,97 0,98 0,99 0,98 0,92 360 523 

4. 390 400 0,95 370 880 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 378 449 

5. 240 000 0,95 228 000 1,00 1,02 0,99 1,00 1,01 225 787 

6. 280 000 0,95 266 000 0,99 0,98 1,00 1,00 0,97 274 170 

7. 300 000 0,95 285 000 0,97 1,00 1,00 1,00 0,97 293 814 

8. 325 000 0,95 308 750 0,99 0,99 1,00 1,00 0,98 315 019 

9. 260 000 0,95 247 000 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 249 495 

10. 200 000 0,95 190 000 0,98 1,01 1,00 1,00 0,99 191 958 

Celkom priemer 290 000 

Minimum 191 958 

Maximum 378 449 

KCR – Koeficient na prameň ceny 

K1 – Koeficient úpravy na lokalitu 

K2 - Koeficient úpravy na veľkosť užitnej plochy 



K3 - Koeficient úpravy na technický stav objektu 

K4 - Koeficient úpravy na polohu v objektu / úvaha znalca 

IO – Index 

odlišnosti  
IO = K1 * K2 * K3 * K4 

 

Tabuľka prenájmu parkovacieho miesta 

Číslo 

Požadovaná 

cena 

(Kč/m2/mes.) 

KCR 

Cena po 

redukcii 

(Kč/m2/mes.) 

K1 K2 K3 K4 IO 

Výsledná 

cena 

(Kč/m2/mes.) 

1. 1 100 0,95 1 045 0,98 1,01 1,00 1,00 0,99 1 111 

2. 2 000 0,95 1 900 0,96 1,01 1,00 1,00 0,97 1 960 

3. 1 200 0,95 1 140 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 1 152 

4. 2 500 0,95 2 375 0,96 1,00 1,00 1,00 0,96 2 474 

5. 1 500 0,95 1 425 0,95 1,01 1,00 0,99 0,95 1 500 

6. 1 200 0,95 1 140 0,97 1,01 0,99 1,00 0,97 1 175 

7. 1 500 0,95 1 425 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1 411 

8. 1 500 0,95 1 425 0,99 1,00 1,00 0,99 0,98 1 454 

9. 1 750 0,95 1 663 1,00 1,00 0,99 1,01 1,00 1 663 

10. 1 700 0,95 1 615 0,99 1,03 0,99 1,01 1,02 1 584 

Celkom priemer 1 543 

Minimum 1 111 

Maximum 2 474 

Jednotková cena mesačného nájomného parkovacieho miesta po zaokrúhlení 1 550 

Jednotková cena ročného nájomného 18 600 

KCR – Koeficient na prameň ceny 

K1 – Koeficient úpravy na lokalitu 

K2 - Koeficient úpravy na veľkosť užitnej plochy 

K3 - Koeficient úpravy na technický stav objektu 



K4 - Koeficient úpravy na polohu v objektu / úvaha znalca 

IO – Index odlišnosti  IO = K1 * K2 * K3 * K4 

 

PRÍLOHA Č. 5 PREDAJ PARKOVACIEHO STÁNIA - DATABÁZA 

Č. Popis Cena [Kč] 

1 

 

K prodeji nabízíme garážové stání v novostavbě domu na ulici Viničky. Garážové stání se nachází 

v podzemní garáži o pouhých deseti parkovacích místech.  Vjezd pomocí dálkového ovladače. 

Dostupné z: www.srealitity.cz 

315 000 

 

2 

 

Prodej garážových stání v podzemní garáži domu na ulici Klíčova v Černovicích. Vjezd do garáže je 

přes sekční garážová vrata na dálkové ovládání. Rozměry parkovacího stání: šířka 2,9m, délka 5,2 m. 

Volná garážová stání jsou v přední i zadní části garáže a tudíž je možné si vybrat. 

Dostupné z: www.srealitity.cz 

310 000 

3 

 

Prodej garážového stání v podzemní garáži polyfunkčního domu EDEN  na ulici Purkyňova v Králově 

Poli. Vjezd do garáže je přes sekční vrata na dálkové ovládání. Rozměry parkovacího stání: šířka 

2,74m, délka 5m, výška 2,1m. Parkovací stání je krajové a svou šířkou patří mezi největší. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

350 000 



Č. Popis Cena [Kč] 

4 

 

Prodej podzemního parkovacího stání v novostavbě bytového domu Ponavia rezidence. Bytový dům 

se nachází na ulici U Červeného mlýny a Staňkova. Pohodlné parkování v centru města – 800 m od 

Lužáneckého parku. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

390 400 

5 

 

Prodej garážových stání v novostavbě bytového domu, nacházející se na ul. Spálená, cca 200 m od 

obchodního domu Galerie Vaňkovka. Nachází se v 1. NP/IV., na prodej je celkem 10 garážových 

stání. Energetická náročnost budovy je C. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

240 000 

6 

 

Prodej garážového stání do OV na ulici Tkalcovská v Brně. Garážové stání se nachází v 1. NP 

šestipodlažního cihlového bytového domu, dálkové ovládání. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

280 000 



Č. Popis Cena [Kč] 

7 

 

Nabízíme k prodeji garážové stání v nově stavěném bytovém domě na ulici Metodějova v Brně 

Králově Poli.  

Dostupné z: www.sreality.cz 

300 000 

8 

 

Prodej garážového stání do OV v lokalitě Brno – Zábrdovice na ulici Tkalcovského. Stání se nachází 

v přízemí nového bytového domu MAZARTKA. Celková plocha stání je 102. Vjezd do domu je na 

dálkové ovládání. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

325 000 

9 

 

Prodej garážového stání v OV na ulici Francouzská v Brně. Garážové stání se nachází v přízemí 

šestipodlažního cihlového bytového domu, dálkové ovládání. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

260 000 



Č. Popis Cena [Kč] 

10 

 

Prodej parkovacího garážového stání v nově postaveném bytovém komplexu Park Rezidence, 

v Brně-Králově Poli, na ulici Mojmírovo náměstí. Vjezd do garáže je z ulice Košinova.  

Dostupné z: www.sreality.cz 

200 000 

 

PRÍLOHA Č. 6 PRENÁJOM GARÁŽOVÉHO STÁNIA - DATABÁZA 

Č. Popis 
Cena 

[Kč/měsíc] 

1 

 

Garážové stání v podzemních garážích Park Kovářská. Pronájem vyhrazeného stání v podzemních 

garážích nového domu na ul. Kovářská. Vjezd z ulice, brána se otevírá automaticky zavoláním mobilu. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

1 100 

 

2 

 

Nabízíme k pronájmu parkovací stání v suterénu novostavby bytového domu Live Up na ulici 

Netroufalky, který se nachází v blízkosti OC Campus Square a FN Brno. Garáž je uzavřena a ovládána 

pomocí automatických sekčních vrat. Přístup 24 h denně. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

2 000 



Č. Popis 
Cena 

[Kč/měsíc] 

3 

 

Pronájem parkovacího stání v novostavbě bytového domu ONYX v těsné blízkosti centra Brna. Místo 

v podzemní hromadné garáži s příjezdem přes automatická garážová vrata. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

1 200 

4 

 

Pronájem garážového stání v samém středu města Brna v nově vybudovaném polyfunkčním domě na 

ulici Minská. Garáž je ovládána elektrickými vraty na dálková ovládání a je určena pouze pro pár 

osobních automobilů. Objekt je monitorován. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

2 500 

5 

 

V nově postaveném bytovém domě na ulici Kamínky v Brně Novém Lískovci nabízíme k pronájmu 

jedno parkovací místo ve společné garáži tohoto objektu. Parkovací místo se nachází v 1.PP. 

Vjezdová vrata jsou ovládána dálkovým ovládáním. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

1 500 



Č. Popis 
Cena 

[Kč/měsíc] 

6 

 

Pronájem garáže, která se nachází v garážovém domě na ul. Valtická, Brno-Vinohrady. Garážový 

dům má vjezd na dálkové ovládání, uvnitř jsou samostatné garáže. Objekt má novou plechovou 

střechu. Garáž má plechová vrata, malé okno a je v ní zavedena elektřina. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

1 200 

7 

 

Pronájem parkovacího stání v suterénu novostavby bytového domu Onyx na ulici Spáleného, který 

se nachází v blízkosti NC Vaňkovka, OC Tesca a Hlavního nádraží. Vjez je přístupný vraty na 

dálkové ovládání, přístup zajištěn 24 h denně. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

1 500 

8 

 

Pronájem podzemního garážového stání v bytovém komplexu Klíčova, přístupného z ulice Klíčova 

v městské části Brno-Černovice. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

1 500 



Č. Popis 
Cena 

[Kč/měsíc] 

9 

 

Dlouhodobý pronájem až 7 parkovacích míst v samém centru Brna, IBC, ul. Příkop. Garážové stání 

se nachází v 2.PP obchodního centra IBC. Celková plocha stání je cca 12 m2. Vjezd  i výjezd do 

garáží ovládán přenosným čipem. Zabezpečeno kamerovým systémem 24/7. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

1 750 

10 

 

 

Pronájem šesti parkovacích míst v novém polyfunkčním domě ZDERAD v centru Brna. Parkovací 

stání se nachází v zadní části budovy a příjezd je možný z ulice Křenová i od Zvonařky. Jednotlivá 

parkovací místa mají rozměry 4,9 * 5m. objekt je zajištěn garážovými vraty s otevíráním na čipovou 

kartu. 

Dostupné z: www.sreality.cz 

1 700 



PRÍLOHA Č. 7 DISPOZÍCIA POLYFUNKČNÉHO DOMU 
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PRÍLOHA Č. 8 INDEX POLOHY 

 

Index polohy IP varianta 8 (objekt pre bývanie) 

Znak 

č. 
Názov znaku Popis kvalitatívneho pásma 

Číslo kval. 

pásma 

Doporučená 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

1 

Druh a účel užitia stavby (Druh 

hlavnej stavby v jednotnom 

funkčnom celku) 

Rezidenčné stavby v obciach nad 

2000 obyvateľov 
I 1,00 1,00 

2 
Prevažujúca zástavba v okolí 

pozemku a životné prostredie 
Rezidenčná zástavba I. 0,04 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Stred obce - centrum obce I 0,03 0,03 

4 
Možnosť napojenia pozemku na 

inžinierské siete, ktoré má obec 

Pozemok je možné napojiť na 

všetky siete v obci  
I. 0,00 0,00 

5 
Občianska vybavenosť v okolí 

pozemku 

V okolí nehnuteľnosti je 

dostupná občianska vybavenosť 

obce 

I. 0,00 0,00 

6 Dopravná dostupnosť 

Príjazd po spevnenej 

komunikácii, s možnosťou 

parkovania na pozemku 

VII. 0,01 0,01 

7 Hromadná doprava MHD - centrum obce IV. 0,03 0,03 

8 
Poloha pozemku z hľadiska 

komerčnej využiteľnosti 

Výhodná - pre pozemok so 

stavbou s komerčnou 

využiteľnosťou 

IV. 0,04 0,04 

9 Obyvateľstvo Bezproblémové okolie II. 0,00 0,00 

10 Nezamestnanosť Priemerná nezamestnanosť II. 0,00 0,00 

11 Vplyvy ostatné neuvedené Bez ďalších vplyvov II. 0,00 0,00 

𝑰𝑷 = 𝑷𝟏 ∗ (𝟏 + ∑ 𝑷𝒊
𝟏𝟏
𝒊=𝟐 ) = 1,00 * (1 + 0,15) = 1,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 9 KOEFICIENT K4 PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKT 

 

Výpočet koeficientu K4 – polyfunkčný objekt 

Číslo a typ konštrukcie Typ 
Objemový 

podiel (%) 

Podiel 

konštrukcií 

(%) 

Koeficient 
Upravený 

podiel 

1. Základy a zemné práce N 0,06000 100 1,54 0,09240 

2. Zvislé konštrukcie S 0,18800 100 1,0 0,18800 

3. Stropy S 0,08200 100 1,0 0,08200 

4. Zastrešenie S 0,05300 100 1,0 0,05300 

5. Krytiny S 0,02400 100 1,0 0,02400 

6. Klempiarské konštrukcie S 0,00700 100 1,0 0,00700 

7. Úpravy vnútorných povrchov S 0,06900 100 1,0 0,06900 

8. Úpravy vonkajších povrchov N 0,03100 100 1,54 0,04774 

9. Vnútorné obklady S 0,02100 100 1,0 0,02100 

10. Schody S 0,03000 100 1,0 0,03000 

11. Dvere S 0,03200 100 1,0 0,03200 

12. Vráta  - 0 100 1,0 0 

13. Okná S 0,054 100 1,0 0,054 

14. Povrchy podláh S 0,031 100 1,0 0,0031 

15. Vytápanie S 0,047 100 1,0 0,047 

16. Elektroinštalácie S 0,052 100 1,0 0,052 

17. Bleskozvod S 0,004 100 1,0 0,004 

18. Vnútorný vodovod S 0,03300 100 1,0 0,03300 

19. Vnútorné kanalizácie S 0,03200 100 1,0 0,03200 

20. Vnútorný plynovod S 0,00400 100 1,0 0,00400 

21. Ohrev teplej vody S 0,02100 100 1,0 0,02100 



22. Vybavenie kuchyne S 0,01800 100 1,0 0,01800 

23. Vnútorné hygienické vybavenie S 0,03800 100 1,0 0,03800 

24. Výťahy N 0,01300 100 1,54 0,02002 

25. Ostatné S 0,05600 100 1,0 0,05600 

26. Inštalačné prefabrikované jadrá - - 100 1,0 0 

Súčet upravených objemových podielov 1,02826 

Hodnota 1,02826 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č. 10 PRIEMERNÁ CENA PREDAJU BYTOV 

Predaj bytov 3+1 

Číslo 
Požadovaná 

cena (Kčm2) 
KCR 

Cena po 

redukcii (Kč) 
K1 K2 K3 K4 K5 IO 

Výsledná 

cena 

(Kč) 

1. 34 167 0,95 32 468 0,96 0,99 0,99 0,99 0,99 0,92 35 208 

2. 29 518 0,95 28 042 0,95 1,00 1,00 0,99 1,01 0,95 29 521 

3. 39 000 0,95 37 050 0,97 0,99 0,99 1,00 1,01 0,96 38 586 

4. 57 961 0,95 55 063 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 53 983 

5. 39 873 0,95 37 879 0,96 1,00 1,00 0,99 1,01 0,96 39 462 

6. 43 150 0,95 40 993 0,95 0,98 1,00 0,99 0,99 0,91 44 925 

7. 35 266 0,95 33 503 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 0,97 34 528 

8. 29 662 0,95 28 179 0,96 1,02 1,00 0,99 1,00 0,97 29 068 

9. 37 517 0,95 35 641 0,95 0,98 0,98 0,99 0,99 0,89 39 857 

10. 50 952 0,95 48 404 1,01 0,99 0,99 1,00 1,02 1,01 47 939 



 Celkom priemer 39 308 

 Minimum 29 068 

 Maximum 53 983 

 Jednotková cena mesačného nájomného parkovacieho miesta po zaokrúhlení 39 500 

 KCR – Koeficient na prameň ceny 

 K1 – Koeficient úpravy na lokalitu 

 K2 - Koeficient úpravy na veľkosť užitnej plochy 

 K3 - Koeficient úpravy na technický stav objektu 

 K4 - Koeficient úpravy na podlažnosť 

 K5 – Koeficient úpravy podľa úvahy znalca 

IO – Index odlišnosti   IO = K1 * K2 * K3 * K4 

 

Predaj bytov 4+1 

Číslo 
Požadovaná 

cena (Kčm2) 
KCR 

Cena po 

redukcii 

(Kč) 

K1 K2 K3 K4 K5 IO 

Výsledná 

cena 

(Kč) 

1. 47 350 0,95 44 983 0,99 0,97 0,98 0,99 0,99 0,92 48 769 

2. 37 934 0,95 36 037 0,97 0,98 0,99 0,99 0,98 0,93 38 680 

3. 27 939 0,95 26 542 0,97 1,02 0,99 0,98 1,00 0,96 27 650 

4. 40 662 0,95 38 629 1,01 0,97 0,99 0,99 0,99 0,95 40 636 

5. 39 262 0,95 37 299 0,98 0,97 0,99 0,99 0,98 0,91 40 851 

6. 30 590 0,95 29 061 0,97 1,00 0,98 0,97 0,97 0,89 32 491 

7. 38 926 0,95 36 980 0,98 0,96 0,97 0,98 0,97 0,87 42 628 

8. 39 103 0,95 37 148 0,97 0,96 0,98 0,98 0,98 0,88 42 385 

9. 43 175 0,95 41 016 1,00 0,97 1,00 0,97 0,99 0,93 44 033 

10. 40 584 0,95 38 555 0,96 0,97 0,98 0,97 0,97 0,86 44 902 

 Celkom priemer 40 381 



 Minimum 27 650 

 Maximum 48 769 

 KCR – Koeficient na prameň ceny 

 K1 – Koeficient úpravy na lokalitu 

 K2 - Koeficient úpravy na veľkosť užitnej plochy 

 K3 - Koeficient úpravy na technický stav objektu 

 K4 - Koeficient úpravy na podlažnosť 

 K5 – Koeficient úpravy podľa úvahy znalca 

IO – Index odlišnosti   IO = K1 * K2 * K3 * K4 

 

PRÍLOHA Č. 11 PRIEMERNÁ CENA PRENÁJMU BYTOV A KANCELÁRIÍ 

 

Prenájom bytov 3+1 

Číslo 
Požadovaná 

cena (Kčm2) 
KCR 

Cena po 

redukcii 

(Kč) 

K1 K2 K3 K4 K5 IO 

Výsledná 

cena 

(Kč) 

1. 138 0,95 131 0,97 0,99 0,99 0,99 1,00 0,94 139 

2. 114 0,95 108 0,98 0,98 0,99 1,00 1,00 0,95 114 

3. 113 0,95 107 1,00 0,98 0,99 1,01 1,00 0,98 110 

4. 223 0,95 212 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,98 216 

5. 138 0,95 131 0,97 0,99 0,99 1,00 1,00 0,95 138 

6. 131 0,95 124 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 0,96 130 

7. 76 0,95 72 0,98 1,00 0,98 0,99 0,99 0,94 77 

8. 99 0,95 94 0,98 1,02 1,00 1,00 1,01 1,01 93 

9. 241 0,95 229 1,00 1,00 1,00 1,02 1,01 1,03 222 

10. 138 0,95 131 0,97 0,99 0,99 0,99 1,00 0,94 139 



 Celkom priemer 138 

 Minimum 77 

 Maximum 222 

 KCR – Koeficient na prameň ceny 

 K1 – Koeficient úpravy na lokalitu 

 K2 - Koeficient úpravy na veľkosť užitnej plochy 

 K3 - Koeficient úpravy na technický stav objektu 

 K4 - Koeficient úpravy na podlažnosť 

 K5 – Koeficient úpravy podľa úvahy znalca 

IO – Index odlišnosti   IO = K1 * K2 * K3 * K4 

 

Prenájom bytov 4+1 

Číslo 
Požadovaná 

cena (Kčm2) 
KCR 

Cena po 

redukcii 

(Kč) 

K1 K2 K3 K4 K5 IO 

Výsledná 

cena 

(Kč) 

1. 399 0,95 379 1,01 0,98 1,00 1,00 1,02 1,01 375 

2. 221 0,95 210 0,97 0,97 1,00 1,00 1,01 0,95 221 

3. 170 0,95 162 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,96 168 

4. 147 0,95 140 0,98 0,97 0,99 1,00 1,00 0,94 148 

5. 194 0,95 184 1,00 0,98 0,99 1,01 1,00 0,98 188 

6. 195 0,95 185 0,96 0,97 0,99 1,00 1,00 0,92 201 

7. 194 0,95 184 1,00 0,98 0,99 1,01 1,00 0,98 188 

8. 175 0,95 166 0,97 0,98 1,00 1,01 1,01 0,97 171 

 Celkom priemer 208 

 Minimum 148 

 Maximum 375 

 KCR – Koeficient na prameň ceny 



 K1 – Koeficient úpravy na lokalitu 

 K2 - Koeficient úpravy na veľkosť užitnej plochy 

 K3 - Koeficient úpravy na technický stav objektu 

 K4 - Koeficient úpravy na podlažnosť 

 K5 – Koeficient úpravy podľa úvahy znalca 

IO – Index odlišnosti   IO = K1 * K2 * K3 * K4 

 

PRÍLOHA Č. 12 DATABÁZA PREDAJA BYTOV 

 Predaj 3+1 

Č. Popis Cena [Kč/m²] 

1  

Nabízíme k prodeji výjimečně prostorný byt 3+kk s v přízemí čtyřpodlažního domu. Za vstupními 

dveřmi 1,5 m2 sklad, 6 m2 koupelna se dvěma umyvadly a rohovou vanou, WC je samostatně. 

První pokoj 13,2 m2, v současnosti zařízen jako dětský pokoj, druhý pokoj 13,5 m2 se šatnou 3,5 

m2. V současnosti využíván jako ložnice. Kuchyně s barovým pultem, oddělenou spižírnou, 

jídelním koutem a obývacím pokojem o celkové ploše 37 m2. Francouzská okna s výhledem do 

zahrady o velikosti 64m2, z toho 20m2 zastřešeno.Na patře byt nesousedí s jinými jednotkami. Sklep 

a kočárkárna jsou na chodbě naproti bytu. V roce 2012 byla provedena částečná rekonstrukce nové 

podlahy.Vytápění a ohřv teplé vody je řešen vlastním plynovým kotlem, náklady na 

vytápění/ohřevvody/vaření 1,700 Kč/měsíc při 3 osobách, el. energie 600 Kč/měsíc. Velmi dobrá 

dopravnídostupnost D1 cca 3 km, centrum Brna 5 min autem. En. náročnost b.: G Mimořádně 

nehospodárná. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu3kkbrno3412032 

 

34 177 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

2 

 

Ve výhradním zastoupení nabízíme ke koupi luxusní byt v osobním vlastnictví s dispozicí 3+kk v 

Brně – Ivanovicích na ulici Jezerůvky, k němuž náleží předzahrádka, terasa o CP 90m2 a 

možnost koupě garážového parkovacího stání v 1. PP bytového domu. 

Byt se nachází v 1.NP/3 velmi zdařilého projektu bytového domu kolaudovaného v roce 2010. 

Z předsíně jsou přístupné všechny pokoje i obývací pokoj s kuchyňským koutem, dále velmi 

prostorná koupelna s vanou a wc dohromady a úložným prostorem odděleným skleněnými 

dveřmi. (viz půdorys). V koupelně je možné zbudovat sprchový kout. Z pokojů orientovaných na 

severozápadní světovou stranu je vstup na předzahrádku s volným výhledem do okolí, z obývacího 

pokoje orientovaného na jižní světovou stranu je vstup na terasu s výhledem do vnitrobloku s parkovou 

úpravou. Vytápění a ohřev vody jsou řešeny společnou kotelnou v objektu – teplota je ovládána pomocí 

bytového termostatu. Byt se nabízí včetně luxusní kuchyňské linky Sykora s vestavěnými spotřebiči. 

Protipožární bezpečnostní vstupní dveře do bytu, domácí telefon. Dostupné z: 

http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu3kkbrnojezeruvky3455587 

29 518 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

3 

 

Prodej vybaveného nadstandardního mezonetového bytu 3+kk s terasou v BrněKrálově 

Poli, na ulici Purkyňova. Byt je situován ve 4. a 5.NP nástavby cihlového domu. Celková užitná plocha 

bytu je 141,29 m2 včetně terasy, která nabízí výhled do zahrad ve vnitrobloku a na vrch Hády s národní 

přírodní rezervací Hádecká planinka. Byt je vybaven kvalitním nábytkem vyrobeným na míru a 

poskytuje tak velmi komfortní bydlení s dostatkem odkládacích prostor, bez nutnosti jakýchkoliv 

dalších investic. Součástí nabídky je také moderní kuchyňská linka s vestavnými značkovými 

spotřebiči. Ve všech místnostech jsou položeny parkety z masivu, v koupelnách a na terase je dlažba. 

Instalována jsou dřevěná eurookna, dveře Sapeli. Hodnota movitého majetku, který je součástí prodeje, 

je ve výši cca 450.000 Kč. Do bytu je zaveden nízký tarif elektrické energie. Dále je možné odkoupit 

zděný sklep, který se nachází v protějším polyfunkčním objektu Eden. Současný majitel má dále ve 

zmíněném objektu Eden pronajaté kryté a hlídané parkovací stání, po dohodě je možné jednat o 

převzetí pronájmu tohoto stání, jehož součástí je také sklep. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu3kkbrnopurkynova1994743415783 

39 000 

4 

 

V zastoupení majitele nabízíme k prodeji vysoce nadstandardní mezonetový byt o dispozici 3+kk 

s otevřenou pracovnou, zimní zahradou a terasou (9 m2). Cihlový dům je situován v centru Brna, ulice 

Soukenická, samotný byt se pak nachází ve třetím patře domu. Atypicky řešený byt o užitné ploše 157 

m2 nabízí vše i pro nejnáročnější klienty.. K bytu náleží sklepní kóje o výměře 6 m2 zajištěná 

bezpečnostními dveřmi. K bytu lze pronajmou také 2 parkovací stání ve dvoře, zajištěna bránou 

ovládanou mobilním telefonem, cena za obě parkovací stání je 2.400,Kč/ měsíc. Dostupné z: 

http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu3kkbrnosoukenicka5603374288 

57 961 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

5 

 

Nabízíme k prodeji bytovou jednotku v osobním vlastnictví o velikosti 3+kk, která se nachází v 

novostavbě bytového komplexu, v obci Brno, Líšeň, na ulici Houbalova. Kolaudace celého 

bytového komplexu proběhla v měsíci lednu roku 2016. Celková plocha tohoto bytu vč. 

příslušenství činní 158,28 m² + garážové stání o spoluvlastnickém podílu 27,67 m². K bytu náleží 

zděný sklep o rozměru 4,9 m², který se nachází v těsné blízkosti garážového stání s elektrickou 

zásuvkou. Byt je situován na jihozápadní stranu, jehož dominantou je terasa 66,49 m². Z terasy je 

možné vstoupit soukromou brankou na zatravněnou plochu orozloze 500 m², která je udržovaná 

zahradnickými službami i automatickou závlahou bytového komplexu. Dále je na terase vyveden 

přívod vody ( nezamrznoucí ventil ) s možností využití výřivky, bazénu, sprchy. Osvětlení terasy, které 

bylo klientskou změnou instalováno do fasády domu s ovládáním u vstupu na terasu + elektrická 

zásuvka s možností příjemného grilovaní v letním období. Pokoje mají samostatné vstupy. Plochy 

místností jsou následující : chodba 12,73 m², WC 2,62 m², koupelna 4,91 m², komora ( technická 

místnost ) 6,00 m², pokoj 14,99 m², pokoj 16,19 m², obývací pokoj + kk 25,00 m², balkón 4,45 m², 

terasa 66,49 m², sklep 4,9 m². Energetická třída C. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu3kkbrnohoubalova3424153 

39 873 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

6 

 

V exkluzivním zastoupení majitele nabízíme ke koupi velmi pěkný a prostorný byt 3+kk s menší 

terasou a balkonem, s garážovým stáním se vstupem přímo do bytu. Byt se nachází v cihlové 

novostavbě z roku 2007 na ul. Ke Statku v Brně Medlánkách. Byt nacházející se v 1. patře má obytnou 

plochu 98,25 m2, plocha terasy a balkonu je 5,5 m2, technická místnost, šatna, komora 13,55 m2, 

garážové stání 28,6 m2. Byt lze předělat do původní dispozice 4+kk. Z obývacího pokoje s kuchyní 

(30,7m2) je vstup na balkon. Dále jsou v bytě 2 pokoje ( 18,05 m2 a 28,9 m2) se samostatnými vstupy, 

jeden je orientovaný na jih. V prostorné koupelně ( 6,75 m2)je vana, sprchový kout a myvadlo. Toaleta 

( 1,80 m2) je samostatná. V bytě se nachází velmi prostorná předsíň (12,05 m2). K bytu náleží velké 

garážové stání (28,6 m2), se vstupem do technické místnosti ( 13,55 m2) a se vstupem přímo do bytu. 

V obytných místnostech jsou na podlahách dřevěné podlahy z exotického dřeva, v kuchyni je položena 

korková podlaha, v předsíni se nachází dlažba. S ohledem na legislativní požadavek jeho zveřejnění, 

musí být nemovitost označena v en. Třídě "G", což ovšem neznamená, že do této en. třídy opravdu 

patří. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu3kkbrnokestatku3467526 

43 150 

7 

 

Prodej prostorného slunného bytu 3,5+1 o celkové ploše 150 m2, nacházejícího se ve 2.NP/3 

cihlového domu s vysokými stropy. Byt je v osobním vlastnictví. K bytu náleží sklep o ploše 15 

m2. Byt je dobře dispozičně řešen, jsou zde 3 pokoje o 32, 29 a 19 m2, samostatná kuchyň o 

ploše 15 m2, pokoj pro služky/komora 8 m2, komora, koupelna s vanou a samostatné WC. V 

bytě jsou wawky a kachlová kamna. Dům prošel revitalizací, jsou tu nová okna, fasáda a 

zateplení. Dům se nachází v lukrativní části Brna. Není problém s parkováním, do budoucna se 

počítá s vybudováním parkovacích míst přímo na pozemku. Byt je v dobrém stavu. Volný ihned. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu31brno3467799 

35 266 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

8  

Prodej bytu (C1) 3+kk v OV Brno Jundrov, ul. Veslařská. Jedná se o novostavbu v 1.NP(přízemí) o 

celkové výměře 186 m2, čistá obytná plocha 73,6 m2. Dispozice: předsíň 15,6 m2, obývací pokoj s 

kuchyňským koutem 25,2 m2 s výstupem na terasu 11,4 m2 a zahradu 97,3 m2, koupelna 4 m2, WC 

s umyvadlem 1,9 m2, pokoj I 11,5 m2, pokoj II 15,4 m2 (s výstupem na terasu), sklad 3,7 m2. Cena 

bytu je včetně veškerého vybavení (vlastní kondenzační kotel, sanita, podlahy, dveře, obklady ....), 

provize i DPH. V ceně bytu není pouze kuchyňská linka a venkovní parkovací stání, které je možné si 

dokoupit za cenu 181.500,Kčvč. DPH. Zahájení stavby: leden 2017, dokončení stavby: únor 2018, k 

nastěhování: březen 2018. En. náročnost b.: B Velmiúsporná. 

Dostupná z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu3kkbrnoveslarska3360419 

29 662 

9 
 

Prodej prostorného slunného bytu 3,5+1 o celkové ploše 150 m2, nacházejícího se ve 2.NP/3 cihlového 

domu s vysokými stropy. Byt je v osobním vlastnictví. K bytu náleží sklep o ploše 15 m2. Byt je dobře 

dispozičně řešen, jsou zde 3 pokoje o 32, 29 a 19 m2, samostatná kuchyň o ploše 15 m2, pokoj pro 

služky/komora - 8 m2, komora, koupelna s vanou a samostatné WC. V bytě jsou wawky a kachlová 

kamna. Dům prošel revitalizací, jsou tu nová okna, fasáda a zateplení. Dům se nachází v lukrativní 

části Brna. Není problém s parkováním, do budoucna se počítá s vybudováním parkovacích míst přímo 

na pozemku. Byt je v dobrém stavu. Volný ihned. 

Dostupné z: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brnoreckovicepalackehotrida/ 

1712468316#img=0&fullscreen=false 

37 517 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

10 
 

Hypocentrum Modré pyramidy Vám exkluzivně zprostředkuje prodej prostorově velkorysé bytové 

jednotky na adrese Malinovského náměstí 5, přímo naproti Mahenovu divadlu. Byt se nachází v 

nádherném zrekonstruovaném klasicistním domě s výtahem a unikátní výška stropu v bytě činí 3,65 

m. Celkově se jedná o velmi lukrativní lokalitu s veškerou občanskou vybaveností a docházkovou 

vzdáleností k Hlavnímu nádraží. Byt je možné využít k nadstandarnímu bydlení, nebo jako velmi 

výhodnou investici. Dostupné z: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/brnobrnomestomalinovskehonamesti/ 

3911332188#img=0&fullscreen=false 

50 952 

 

Predaj 4+1 

 

Č. Popis Cena [Kč/m²] 

1 
 

Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o velikosti 4+kk, Brno, Staré Brno, mezonet, cihla, 

4.NP s novým výtahem, atypické řešení, terasa, podlahové vytápění, klimatizace a chlazení i 

vytápění. Celková plocha bytu činí 166 m2 (byt 113 m2 + terasa 53 m2. Dispozice: 1.podlaží bytu 

obývací pokoj s kuch. koutem 50 m2, pokoj 13 m2, koupelna s vanou a sprchovým koutem 5 m2, 

samostatné WC, technická místnost, předsíň. 2. podlaží bytu pokoj 22 m2 se vstupem na 

terasu, ložnice 14 m2 se vstupem na terasu, terasa 53 m2, koupelna se sprchovým koutem a WC 

2 m2. V ceně bytu není kuchyňská linka, dokončení 12/2016. Průkaz energetické náročnosti budovy 

nebyl zatím majitelem předložen. V souladu s právní úpravou proto uvádíme energetickou třídu G. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu41brno3394083 

 

47 350 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

2 

 

Nabízíme k prodeji mezonetový byt v osobním vlastnictví o velikosti 5+kk v městské části Brno, 

Židenice, ulice Škroupova, cihla,1.p/2, celková plocha 184m2. Bytová jednotka je rozložena ve 

dvou podlažích 1+kk a o patro výše 4+kk v současnosti se společným vstupem, který ale lze vyřešit 

tak, aby měly obě bytové jednotky samostatný vstup. Byt po kompletní rekonstrukci, nová kuchyňská 

linka, nová koupelna, podlahy i schodiště taktéž po rekonstrukci, plastová okna a 

další úpravy, šatna, spíž, vlastní kotel. Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl zatím majitelem 

předložen. V souladu s právní úpravou proto uvádíme energetickou třídu G. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu41brnoskroupova3406343 

37 934 

3 
 

Nabízíme Vám prodej exkluzivního bytu s promyšlenou dispozicí 4+kk (104,8 m2) a prostornou 

terasou (129 m2) v Rezidenci Juliana. Tento byt se nachází v 1.NP/5.NP ve druhém ze tří 

bytových domů zasazených do jihozápadního svahu s výhledem na panorama města Brna. 

Jedná se o nízkoenergetické novostavby ozn. energetickým štítkem B 79 kWh/(m2. rok). Každý 

bytový dům má dva samostatné vchody s výtahy, díky kterým máte na společné chodbě pouze 

jednoho souseda. Ačkoliv se jedná o přízemní byt, tak výškový rozdíl mezi terénem a podlahou 

terasy je 4 m.  

En. náročnost b.: B Velmi úsporná. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu4kkbrnodoslikova3423397 

27 939 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

4 

 

Prodej novostavby velmi nadstandardního mezonetového půdního bytu OV 4+kk Brno město, s 

velkoplošnou terasou, podlahovým vytápěním a klimatizací. Kolaudováno 2017. Situováno ve 

vyhledávané lokalitě v historickém centru města. Původně barokním dům z r. 1843, který byl následně 

přestavěn v činžovní dům v pozdně klasicistním slohu. V domě byla právě dokončena kompletní 

rekonstrukce společných částí se zachováním původních historických prvků – nové fasády, nová 

dřevěná okna, nový výtah, nová střecha, nové veškeré IS a chodby domu. 

OV 4+kk, CP 166 m2, (byt 113 m2 + terasa 53 m2) I. podlaží bytu: obývací pokoj s kuchyňským 

koutem 50 m2, pokoj 13 m2, koupelna s vanou a sprchovým koutem 5 m2, samostatné WC, technická 

místnost, předsíň. II. podlaží bytu: galerie se vstupem na terasu, dětský pokoj 22 m2, ložnice rodičů 

14 m2 se vstupem na terasu a s vlastní malou koupelnou 2 m2 (sprcha a WC). 

Terasa je orientována s výhledem na Staré Brno. Ze všech pokojů je výhled na hrad Špilberk. 

Byt je dvoupodlažní (mezonetový), ve 3.patře historického domu s novým výtahem. Atypické 

řešení bytu s otevřenou dispozicí, kde obývací část volně navazují na kuchyni s jídelnou, 

velkoplošná terasa v patře je samostatně přístupná jak z galerie, tak přímo z ložnice. Byt v 

luxusním provedení a vybavení, interiéry navrhované bytovým architektem. Pří výstavbě bytu byly 

použity kvalitní stavební materiály a zařízení nejlepší kvality. Vše je zděné, zateplené. Energetická 

náročnost budovy: Třída B Velmi úsporná. Byt za uvedenou cenu je kompletně dokončen a připraven 

k nastěhování ve vysokém standardu podlahové vytápění, termostat pro regulátor teploty v každé 

místnosti, klimatizace (pro chlazení i vytápění). Parkování je možno na přání dohodnout v blízkém v 

parkovacím domě. V místě kvalitní občanská vybavenost. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu4kkbrno3463628 

40 662 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

5 

 

 

Exkluzivně, jedinečný, nadstandardní, slunný byt na ulici Kounicova, přesně pro milovníky 

bydlení v centru města. Dispozice 4+1, celková plocha 160 m2, OV, 2 NP. Byt s vysokými stropy 

3,6 m, nevyžaduje k okamžitému bydlení žádné další investice. Velikosti pokojů: pokoj 1 – 25 m2, 

pokoj 2 – 25 m2, kuchyně 22 m2, ložnice 27 m2, předsíň 19 m2, chodba 12 m2, koupelna 13 m2. 

V koupelně je k dispozici jak rohová vana, tak sprch. kout. Náklady na bydlení měsíčně 3.500,Kč 

+ elektřina + plyn. Byt má vlastní plynový kotel, kterým je vytápěn a který také smlouží k 

ohřevu vody. V obytných místnostech jsou parkety v bezvadném stavu, okna kastlová – stáří 6 let, 

vysoké stropy (3,6 m). Více informací u makléře. PENB: G, 1.0 kWh/m2 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu41brnokounicova3466806 

39 262 

6 

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji prostorný družstevní byt o dispozici 4+kk, v 

městské části Brno – Lesná, ul. Majdalenky.Přízemní byt o celkové výměře 112 m2 je tvořen 

následujícími místnostmi: vstupní předsíň 8 m2, hala 12 m2 ( s vestavěnou skříní), obývací pokoj s 

kuchyňským koutem 38 m2 ( s kuchyňskou linkou na míru, včetně zabudovaných spotřebičů – 

trouba, sklokeramická deska, vestavěná lednice s mrazákem a myčka), ložnice ( s prostornou 

vestavěnou skříní) cca 16 m2, dětský pokoj cca 14 m2, pokoj cca 16 m2 ( pokoje jsou orientovány na 

východ), koupelna s vanou a WC 7,5 m2, k bytu dále náleží velká terasa ( se vstupy z ložnice a 

dětského pokoje ) o výměře 98 m2 ( z toho 17 m2 vydláždění, zbývajících 81 m2 tvoří zelená 

plocha), dále k bytu patří sklep o výměře cca 3 m2 a 2 krytá garážová stání pod domem. 

V obytných místnostech jsou na podlahách položeny plovoucí podlahy, v ostatních místnostech 

je dlažba. Dům byl kolaudovaný v roce 1999, je vybaven kamerovým systémem ( chodby, garáže, 

zvonky). Byt bude v roce 2019 bezúplatně převeden do osobního vlastnictví, tudíž jej v současné 

době nelze použít jako zástavu pro hypoteční úvěr. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu4kkbrnomajdalenky3427126 

30 590 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

7 

 

Exkluzivně nabízíme k prodeji pěkný, mezonetový byt s balkónem i terasou, v Centru Brna, na 

ul.Jeřábkova - Černá Pole. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí a suterénu cihlového domu po 

revitalizaci, který je propojen točitými schody. Celková plocha bytu je 149 m2. Dispozice přízemí 

2+1(86 m2) - chodba, kuchyň (podlahové vytápění), 2 pokoje - z toho jeden průchozí, koupelna se 

sprchovým koutem (podlahové vytápění), kde je plynový kotel zn.Baxi na ohřev vody a vytápění, 

samostatné WC, veranda. Suterén - 2+kk (62 m2) se samostatným vstupem do bytu, koupelna s vanou 

a WC, el. bojler na ohřev teplé vody, terasa, sklepní kóje. V celém suterénu je podlahové vytápění. 

Suterénní byt je momentálně pronajmut. Cca 10 let byla provedena rekonstrukce bytu (el., voda, 

topení). Vhodné jak pro bydlení, tak i na investici, jsou zde 2 samostatné bytové jednotky. Krásné 

bydlení v Centru a zároveň ve velmi klidné oblasti obklopené parkem, dostupným parkováním. V 

blízkosti se nachází supermarket, pošta, nemocnice, posilovna, škola, cyklostezka. Energetická 

náročnost budovy: třída G. Pro bližší informace volejte makléři. 

Dostupné z: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/brnocernapolejerabkova/ 

2892087644#img=0&fullscreen=false 

38 926 

8 
 

Nabízíme k prodeji nadstandardně prostorný a krásně prosvětlený byt s terasou. Možnost vlastní 

garáže ve vnitrobloku. Byt se nachází v pátém nadzemním podlaží cihlového bytového domu, 

který prošel kompletní rekonstrukcí, včetně zateplení. Celý byt včetně terasy je situován do dvora, 

ve kterém je k dispozici rozlehlá 4000 m2 velká zahrada, která se využívá nejen k zahradničení a 

odpočinku, ale i jako dětské hřiště. V bytě jsou tři samostatné ložnice, dvě koupelny, obývací 

pokoj s kuchyní a velkou jídelnou. K bytu náleží i sklep. Krásné a klidné bydlení v lukrativní 

lokalitě Černá Pole. U tohoto bytu se při koupi Neplatí daň z nabytí. Lze financovat hypotékou. 

Doporučuji prohlídku. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat. Energetická náročnost budovy: 

G Mimořádně nehospodárná. 

Dostupnost z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu4kkbrnoprovaznikova3323480 

39 103 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

9 

 

Ryolit - nověvznikající sedmipodlažní bytový dům na ulici Mlýnské, umístěný v bezprostřední 

blízkosti nákupního centra Vaňkovka a nově vznikajícího komerčního areálu bývalé "Vlněny". Byt 

4+kk bude umístěn ve 2.NP domu C, s jižní orientací do klidného vnitrobloku. Celková plocha 

bytu činí 100 m2 + 48m2 terasa se zahrádkou. Interiér bude proveden ve vysokém standardu dřevěné 

podlahy, dřevěná okna s vnitřními parapety z umělého kamene, dýhované interiérové dveře, 

velkoformátové obklady, video telefon, sádrové omítky. Na domě budou umístěny fotovoltaické 

panely, které budou alternativním zdrojem el. energie pro led osvětlení společných prostor a 

garážových hal a rovněž k částečnému ohřevu TUV. Komplex Ryolit sestává ze tří jednotlivých budov 

A, B a C, které jsou vzájemně propojeny garážovou halou v 1.NP na jejíž střeše bude extenzivní 

zahrada s klidovou zónou. K bytu lze dokoupit sklepní kóji a parkovací stání, vše umístěno v 

garážových halách v 1.PP a v 1.NP. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu4kkbrnomlynska3421755 

43 175 

10  

Nabízíme k prodeji krásný byt 4+kk s podílem zahrady a komerčních prostor. Byt o velikosti 154 

m2 je součástí třípatrového RD na ul. Obřanská, který disponuje 2 byty a v přízemí společnými 

prostory. Dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací v roce 2003. V přízemí RD se nachází 

komerční prostory se samostatným vchodem a kotlem, sklad, toaleta, průjezd a velká garáž. Polovina 

uvedených prostor je součástí prodeje v ceně bytu. Stejně je tomu u zastřešených čtyř parkovacích míst 

a velké udržované zahrady o rozloze 1 112 m2. Ze zahrady se dá vyjít brankou k řece Svitava. 

Byt k prodeji je ve 2 patře. En. náročnost b.: D Méně úsporná. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/prodejbytu4kkbrnoobranska3457550 

40 584 

 

 



PRILOHA Č. 13 DATABÁZA PENÁJMU BYTOV A KANCELÁRIÍ 

Prenájom 3+1 

 

Č. Popis Cena [Kč/m²] 

1  

Nabízíme pronájem krásného prostorného bytu o velikosti 3+1 (120 m2) + terasa 18 m2, který se 

nachází v blízkosti Wilsonova lesa a Kraví hory, v prvorepublikové vile, na ul. Tichého. Byt zabírá 

celé patro samostatně stojící vily. Byt se nachází v 1. patře (z celkem 2 pater) domu, který je po 

kompletní rekonstrukci. Dispozice: vstupní hala, kuchyně, 3 pokoje (z nichž jeden je průchozí), 

dále koupelna, samostatné WC, pracovna, technická místnost, terasa orientovaná do zahrad. Byt se 

nabízí k pronájmu kompletně vybavený kuchyňská linka s vest. spotřebiči (lednice, mrazák, 

myčka nádobí, plynová varná deska, trouba), dále pračka, sedací souprava, konf. stolek, TV, 

koberec, obýváková stěna, dvojpostel, šatní skříně v ložnici i předsíni). Z bytu je krásný výhled. 

Krásné klidné prostředí. Byt je volný od 1. 7. 2017. Prohlídka je možná po domluvě již nyní. En. 

náročnost b.: D Méně úsporná. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/pronajembytu31brnoticheho13472130 

138 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

2 
 

Přinášíme Vám k pronájmu rekonstruovaný podkrovní byt 3+kk o rozloze 130 m2. Jedná se o 

nadstandartně vybavený byt s obrovským obývacím pokojem, moderním kuchyňským koutem 

vybaveným myčkou, troubou, ledničkou, mikrovlnou troubou a sklokeramickou deskou. K 

dispozici jsou dva prostorné neprůchozí vybavené pokoje každý pokoj má vlastní klimatizaci), 

koupelna s velkou rohovou vanou, sprchovým koutem, dvěma umyvadly, velkým zrcadlem a 

pračkou. Výhodou je oddělený záchod. Byt má vlastní plynový kotel, k dispozici je vlastní sklep a 

společná kočárkárna. Byt se nachází 10 minut od Mendlova náměstí, v jeho blízkosti se nachází 

veškerá potřebná občanská vybavenost. K dispozici od 1.9.. Nájem ve výši 14 800 Kč + 5 100 Kč 

zálohy na energie. Majitel požaduje vratnou kauci ve výši měsíčního nájmu. V případě zájmu o 

prohlídku bytu mě neváhejte kontaktovat. En. náročnost b.: G Mimořádně nehospodárná. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/pronajembytu3kkbrnokrizkovskeho13474155 

114 

3 

 

V zastoupení majitele nabízíme k pronájmu krásný byt o velikosti 3,5+1 na ulici Křenová, v blízkosti 

centra města Brna. Byt prošel kompletní rekonstrukcí, včetně rozvodů a podlah. 

Byt o CP 124m2 je situován v 5. patře cihlového domu s výtahem (bude v provozu od června 2017). 

V bytě se nachází nová kuchyňská linka, plynový sporák, trouba a myčka. Jinak je byt nabízen jako 

nezařízený (po domluvě možno dozařídit). V bytě jsou samostatné pokoje, komora, koupelna a toaleta 

zvlášť. Přípojka na pračku samozřejmostí. Je zde nainstalován nový úsporný plynový kotel BAXI. Byt 

má balkon orientovaný do vnitrobloku. 

Možnost internetového připojení.  Pronájem parkovacího stání ve dvoře za příplatek. Přímo v domě se 

nacházejí potraviny a pekárna Makovec. Dobrá občanská vybavenost v okolí domu - restaurace, pošta, 

MHD, potraviny, atd. Možnost zajištění pravidelného nebo jednorázového úklidu naší úklidovou 

službou. 

Dostupné  z: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+1/brnotrnitakrenova/ 

3027579228#img=0&fullscreen=false 

113 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

4 

 

Nabízíme managerský byt k pronájmu ve vyhledávané lokalitě blízko historického centra Brno-střed 

(Veveří), na ulici Čápkova. Jedná se o nadstandardní byt po kompletní zdařilé rekonstrukci velikosti 

3+1 o celkové ploše 130 m² s balkonem, umístěný ve 2. patře/4 cihlového domu po GO bez výtahu. 

Dispozice – tři pokoje velikosti 26, 25, 24 m² (jeden pokoj průchozí), kuchyně 18 m², předsíň, šatna 2 

m², koupelna s vanou, WC samostatně. Bytová jednotka se nabízí kompletně luxusně zařízená – nová 

kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů (varná deska, trouba, digestoř, lednička, mrazák, 

myčka, mikrovlnná trouba), jídelní stůl a 4x židle, kožená sedací souprava, konferenční stolek, 

knihovna, psací stůl, křesla, šatní vestavěné skříně, dvojlůžko, pračka. Internet v ceně pronájmu, 

eurookna, zděné jádro. Parkování před domem, k dispozici sklep, možnost spoluužívání zahrady. 

Výborná dostupnost do centra města, MHD v blízkosti domu, veškerá občanská vybavenost v okolí. 

Pronájem je vhodný pro max. 3 osoby, nedoporučujeme pro majitele zvířat a kuřáky. 

 

Dostupné z: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+1/brnovevericapkova/ 

758833500#img=0&fullscreen=false 

223 

5 

 

Nabízíme pronájem krásného prostorného bytu o velikosti 3+1 (120 m2) + terasa 18 m2, který se 

nachází v blízkosti Wilsonova lesa a Kraví hory, v prvorepublikové vile, na ul. Tichého. Byt zabírá 

celé patro samostatně stojící vily. Byt se nachází v 1. patře (z celkem 2 pater) domu, který je po 

kompletní rekonstrukci. Dispozice: vstupní hala, kuchyně, 3 pokoje (z nichž jeden je průchozí), dále 

koupelna, samostatné WC, pracovna, technická místnost, terasa orientovaná do zahrad. Byt se nabízí 

k pronájmu kompletně vybavený - kuchyňská linka s vest. spotřebiči (lednice, mrazák, myčka nádobí, 

plynová varná deska, trouba), dále pračka, sedací souprava, konf. stolek, TV, koberec, obýváková 

stěna, dvojpostel, šatní skříně - v ložnici i předsíni). Z bytu je krásný výhled. Krásné klidné prostředí.  

Dostupné z: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+1/brnozabovreskyticheho/ 

2475700572#img=0&fullscreen=false 

138 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

6 

 

Nabízíme k pronájmu nádherný mezonet 3+1 s terasou a garáží v patře cihlového rodinného domu na 

Skácelově v Králově Poli. Prostorný byt má celkovou plochu 145 m2 (včetně terasy s výhledem do 

zahrady) a nabízí se plně a nadstandardně vybavený, stačí se jen nastěhovat. K zařízení patří v kuchyni 

KL s veškerými spotřebiči i nádobím, jídelním stolem a židlemi, v pokojích skříně, komody, sedací 

souprava, křesla, TV, konferenční stůl, psací stůl, lůžka s lůžkovinami, atd. WC je odděleně, 

v koupelně je sprch. kout i rohová vana, pračka se sušičkou. Nová klimatizace. K dispozici je jedno 

parkovací místo v dvojgaráži a jedno před domem. 

Dostupné z: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+1/brnokralovopoleskacelova/ 

371667292#img=0&fullscreen=false 

131 

7  

Nabízíme pronájem velkého a prosvětleného bytu v přízemí cihlového domu, který má plochu 157 

m2. Byt je v horším stavu, díky tomu majitel nabízí možnost slevy na nájemném ve výši 30.000,- Kč 

– tedy první 3 nájmy zdarma - za předpokladu opravy bytu na vlastní náklady. V uvedeném nájmu 

nejsou zahrnuty zálohy na energie. 

Dostupné z: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+1/brnohusovicesvitavska/ 

284569948#img=0&fullscreen=false 

76 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

8 

 

RE/MAX nabízí v cihlového bytového domě, pronájem velmi prostorného, nadstandardně částečně 

zařízeného bytu 3+1 , se šatnou, se 2 balkony, v 3.NP/5.NP s výtahem. Celková plocha bytu je 252 

m2. Byt je částečně zařízen - velká nová kuchyňská linka s barovým pultem, sedací souprava, pracovní 

stůl se židlí, vestavné skříně, konferenční stolek, komoda, šatní skříň Byt se nachází v samém centru 

Brna, přesto zaručuje dostatek klidu a pohody, vzhledem k prostoru, který byt zaručuje. 

DISPOZICE: 

Předsíň, šatna, chodba, obývací pokoj, pracovna, ložnice, kuchyň s jídelním koutem, WC, velká 

koupelna. Na prohlídku se na Vás těší makléř Marcela Malachtová. Energetický štítek je prozatím 

zadán G bude upřesněno po dodání.  

Dostupné z: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/3+1/brnoveveristefanikova/ 

2945986908#img=0&fullscreen=false 

99 

9  

Nabízíme k pronájmu nezařízený byt 3+kk o ploše 145m2 s terasou v polyfunkčním domě s 

výtahem. Dispozice jsou pokoj s kuchyňskou linkou o 43m2, další dva pokoje 17m2 a 14m2, 

koupelna a oddělená toaleta, terasa 55m2. Z terasy je výhled na Petrov, Špilberk, Hády a industriální 

zónu. Možné pronajmout kryté parkovací stání. Byt není zařízen, kuchyňská linka a koupelna budou 

zařízeny dle představ nájemníka. Majitel se nebrání ani stavebním úpravám. Dům je postaven v 

industriálním stylu, využívá solární teplovodní kolektory i fotovoltaické panely, celý dům je osvětlen 

LED technologií, vybavený podlahovým vytápěním a centrální klimatizací. Volný ihned. PENB: A, 

50.0 kWh/m2. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/pronajembytu3kkbrnokrenova3478965 

241 

 

Prenájom 4+1 



 

Č. Popis Cena [Kč/m²] 

1 
 

Nabízíme k pronájmu kompletně vybavený nadstandardně luxusní byt 4+1 o CP 138m2 na ul. 

Mečová v samém centru města Brna. Zajištění pronájmu je bez provize. Mezonetový byt se 

nachází v reprezentativním domě s výtahem v jedné z nejpůvabnějších uliček města. V bytě krom 

uměleckých doplňků a vkusných detailů nalezneme vše od designového obývacího pokoje se 

sedačkou z bílé kůže, LCD TV až po pokoj pro hosty se samostatnou koupelnou s toaletou a 

bidetkou. V bytě nalezneme dále vstupní předsíň, samostatnou kuchyni s vestavěnými spotřebiči, 

samostatnou jídelnu s plynovým krbem, pracovnou a prostornou ložnicí se vstupem do koupelny 

s masážní vanou a parní lázní, druhá vstup je do šatny. Jedná se o nabídku, která slouží k vysoce 

reprezentativnímu bydlení. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/pronajembytu41brnomecova3461918 
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2 

 

S výhradním souhlasem majitele nabízíme k pronájmu byt ve vysokém standardu o dispozici 

4+kk s parkovacími stání ve 3.NP rezidenčního bytového komplexu LiveUPNetroufalky, 

BrnoBohunice. Celá stavba je v nadčasovém provedení s prvky moderní architektury. 

Navazuje na krásnou rekreační oblast Čertíku a Riviéry s fantastickým výhledem na celé Brno. 

V samotném bytě o výměře 101,3 m2 jsou použity velmi kvalitní materiály a zařizovací předměty. 

Podlahy jsou vyrobeny z masivního jasanu, ze stejného materiálu jsou i dýhované dveře a 

zárubně. Z terasy o výměře 13,8 m2 se vám naskytne úchvatný výhled na Brno a jeho dominanty. 

Moderní kuchyňská linka od renomované firmy Hanák je plně vybavena vestavěnými spotřebiči – 

indukční varná deska, trouba, myčka, digestoř, lednice s mrazákem. 

Dispozice bytu:obývací pokoj s kuchyňským koutem orientovaný jižním směrem 35 m2, jižní pokoj 

12,2 m2, severní ložnice 15,4 a 13,8 m2, vstupní chodba s vestavěnou skříní 12,5 m2, samostatná 

koupelna s vanou a WC 5 m2, druhé samostatné WC 1,6 m2, terasa 13,8 m2. Majitélé preferují 

dlouhodobý pronájem. Těsné okolí objektu nabízí plně vybavenou infrastrukturu nákupní zónyOC 

Campus Square, sportoviště, školy, fitness, restaurace, nemocnice, banky a celou škálu dalších služeb. 

Z komplexu je perfektní dostupnost na dálnici D1. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/pronajembytu4kkbrnonetroufalky3471787 
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3 

 

Nabízíme byt k pronájmu v žádané a klidné lokalitě blízko centra Brno-střed (Trnitá), na ulici 

Čechyňská. Jedná se o mezonetový byt velikosti 4+1 o celkové ploše 106 m², umístěný ve 3. a 4. 

patře/4 novostavby (2014) cihlového domu s výtahem. Dispozice - tři samostatné neprůchozí pokoje, 

jeden pokoj průchozí, kuchyně, předsíň, 1x koupelna s vanou a WC, 1x koupelna se sprchovým koutem 

společně s WC. 1. podlaží bytu – samostatný pokoj 27,6 m², kuchyně 7,7 m², zádveří 9,92 m², koupelna 

se sprchovým koutem a WC 5,76 m². 2. podlaží bytu – dva samostatné pokoje 14,44 a 12,37 m², 

průchozí pokoj 16 m², koupelna s vanou a WC 5,45 m², chodba 6,6 m². Bytová jednotka není zařízená, 

pouze kuchyňská linka včetně spotřebičů (sklokeramická varná deska, trouba, digestoř, lednička s 

mrazákem). Možnost připojení internetu – lze za 500 Kč/měs., topení - vlastní plynový kotel i na ohřev 

vody, plastová okna, podlahy plovoucí, v koupelnách a kuchyňské části dlažba a obklady. Parkování 

před domem, nebo po dohodě lze pronajmout parkovací stání v nepřetržitě střeženém uzavřeném 

objektu za poplatek 220 Kč měsíčně. Výborná dostupnost do centra města, MHD v blízkosti domu, 

veškerá občanská vybavenost v okolí – restaurace, služby, NC Vaňkovka a Tesco. Pronájem je vhodný 

pro max. 7 osob (vhodné pro studenty, zaměstnance firmy, rodinu nebo pracující), nedoporučujeme 

pro majitele zvířat. 

Dostupné z: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/4+1/brnotrnitacechynska/ 

451948892#img=0&fullscreen=false 
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4 

 

Nabízíme k pronájmu krásný a světlý mezonetový byt 4+1 po rekonstrukci v prvním a druhém patře 

rodinného domu v Židenicích na Pechově ulici. Byt se nabízí plně zařízený a tvoří jej: v prvním patře 

předsíň s odkládacími prostory, plně vybavená kuchyň (sklokeramická varná deska, trouba, myčka 

nádobí, mikrovlnná trouba, lednice s mrazákem), koupelna s masážním sprch. koutem, pračkou a WC, 

kuchyň a prostorný obývací pokoj s krbem a klimatizací. Ve druhém patře je předsíň s vestavěnou 

šatní skříní a tři pokoje - ložnice (13 m2, 14 m2 a 14 m2) se samostatnými vchody. K bytu dále patří 

další oddělené WC a 2 balkony 6 m2 a 3 m2 s krásným výhledem. Ústřední vytápění úsporným 

plynovým kotlem, předokenní žaluzie. Možnost užívání vnitřní upravené a klidné zahrady s terasou a 

venkovního posezení. Byt je zabezpečen alarmem. Nájemné 16.900 Kč + zálohy na inkaso a služby 

(vytápění, elektřina, vodné a stočné, kabel. TV) 2.900,- Kč kromě internetu. Je požadována kauce ve 

výši jedné měsíční platby. Ulice je velmi klidná, s možností parkování před domem. Byt je vhodný na 

dlouhodobý pronájem pro 3 - 5 osob. 

Dostupné z: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/4+1/brnozidenicepechova/ 

2730897756#img=0&fullscreen=false 
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5 

 

Pronájem mezonetového bytu 4+1 v lokalitě Brno - Střed. Byt se nachází v 7. NP ve velmi atraktivní 

lokalitě na ulici Příkop. Jedná se o lokalitu v centru Brna (docházková vzdálenost na Náměstí Svobody 

cca 10min). Veškerá občanská vybavenost v okolí a i přímo v domě. Byt byl v této chvíli využívaný 

jako kancelářský prostor, není tedy v bytě instalována klasická kuchyňská linka. Majitel je však 

ochotný, v případě využití bytové jednotky, kuchyňskou linku zařídit. Cena 28.000,- Kč nájemné + 

inkaso. K bytu je možné pronajmout si parkovací stání v podzemních garážích za 2.000,- Kč. Uvolnění 

bytu po dohodě. Jedná se o mezonetový byt na dvě patra. Ve spodním patře se nachází vstupní hala ze 

které je vstup do kuchyně a do velkého pokoje cca 36m2 ze kterého je vstup na terasu cca 13m2. Ve 

spodním patře je také samostatný záchod. V hale u schodiště jsou vestavné skříně. V horním patře jsou 

3 samostatné pokoje (cca 20m2, 17m2 a 15m2), z pokoje vstup na druhý balkon. Prostorná koupelna 

s vanou a wc. Byt se pronajímá jako nezařízený. Celý dům je zabezpečený kamerovým zařízením a 

hlídací službou. V domě také funguje centrální recepce, kterou je možné využívat. Jedná se tedy o 

velmi dobře zabezpečený dům. 

Dostupné z: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/4+1/brnozabrdoviceprikop/ 

1171378524#img=0&fullscreen=false 
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6 

 

Nabízíme k pronájmu kompletně moderně vybavený cihlový byt 4+kk s terasou, garáží, výtahem 

v žádané lokalitě Brno Lesná, na ulici Tomečkova. Byt má skvělý výhled na Brno z prostorné 

terasy s markýzou a nachází se v klidné obytné zóně. CP bytu je 123 m2, dispozičně jsou zde 3 

vybavené ložnice a prostorný pokoj s kk s TV, sedací soupravou a nábytkem, velká koupelna s 

vanou, pračkou a WC, samostatné WC, prostorná předsíň, na terase je markýza. Kuchyně je 

vybavená lednicí, myčkou i kombinovanou troubou a sklokeramickou varnou deskou. Obložky 

dveří jsou v dekoru dřeva v příjemných barvách sladěných s plovoucí podlahou. Byt je určen pro 

náročné nájemce, ihned k pronájmu. K ceně nájmu podle počtu osob se platí záloha na inkaso a 

energie.K bytu náleží garáž pro bezpečné parkování. En. náročnost b.: G Mimořádně 

nehospodárná. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/pronajembytu4kkbrnotomeckova13440528 
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7 

 

Brno město, ul. Příkop. Pronájem reprezentačních prostor vhodných jako kanceláře nebo k 

bydlení, či vzájemné kombinace. Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní a luxusní kanceláře jednotky, 

mezonetové konstrukce, které lze využívat jak k podnikatelské činnosti, tak k bydlení. Dům, ve kterém 

se kanceláře jednotka nachází, je polohou v centru Brna na ul. Příkop. Poloha je velmi atraktivní právě 

pro svoji dobrou dostupnost a velmi dobrou obslužnost přímo v budově se širokou nabídkou zboží a 

služeb. 

Dispozice : 

Výtahem do 7 NP budovy, ve které se jednotka nachází, vstupujeme do jednotky a to přímo do 

její vstupní haly o 17,19 m2, ze které samostatně vstupujeme do kuchyně o 9,76 m2, wc o 5,36 

m2, do pokoje o 36,28 m2 s balkonem o 13,05 m2, dále z haly do schodiště – podesty k 8 NP o 

12,73 m2. Ve 8 NP se nachází tři pokoje se samostatnými vstupy o výměrách 20,33 + 17,87 + 

15,66 m2, koupelna a vanou a wc o 8,62 m2, zde je rovněž terasa – balkon o 3,25 m2. CP bez 

terasy a balkonu činí 143,80 m2. K pronájmu jednotky je k dispozici rovněž parkovací stání v – 2 

PP budovy, které je již zahrnuto v ceně. Jednotka se nabízí k pronájmu bez vybavení. Dům je pro 

bezpečnost a ochranu nájemců monitorován vlastním kamerovým systémem. V celém domě jsou 

jednotky využívány pouze jako kanceláře nebo byty. Veřejné parkování je před domem a v 1 a 2 

PP budovy, MHD ve vzdálenosti cca 100 m. Nemovitost funkčně a fyzicky splňuje nízkou 

náročnost na spotřebu energií, z důvodu že není k dispozici PENB, označujeme v nabídkovém 

listu dle zákonného požadavku, kategorii „G“. 

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/pronajembytu4kkbrnoprikop3260496 
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8 

 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k pronájmu byt 4+kk v Brně Bohunicích na ulici 

Netroufalky. Jedná se o jedinečné bydlení v horním patře bytového domu s celkovou plochou 102m2 

a terasou a velikosti 57,4m2. Terasa je orientovaná na západ. Kuchyňský kout na míru je vybavený 

spotřebiči Whirlpool (lednice s mrazícím boxem, myčka, mikrovlnná trouba, el. trouba a indukční 

deska). V obývacím pokoji se vstupem na prostornou terasu je sedací souprava a křeslo. Z prvního 

pokoje, navrženého jako pracovna, je vstup do jedné z koupelen a také na terasu. Tato koupelna je 

vybavena vanou, umyvadlem a toaletou s bidetem. V bytě jsou dvě ložnice, které mají nádherný 

výhled na dominanty Brna. V první ložnici jsou vestavěné skříně a druhá je bez vybavení. Ve druhé 

koupelně je sprchový kout, umyvadlo a toaleta. Další úložné prostory jsou v předsíni, kde se nachází 

i přípojka na pračku. Okna v bytě jsou hliníková, protihluková a s venkovními elektrickými 

žaluziemi. Podlaha v bytě je z jasanového dřeva. K bytu náleží sklep a vyhrazené parkovací stání. 

Připojení k internetu a kabelové TV samozřejmostí.  

Dostupné z: http://www.realcity.cz/nemovitost/pronajembytu4kkbrnonetroufalky8143464848 
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Č. Popis Cena [Kč/m²] 

1 

 

Polyfunkční dům Felicidad je osmipodlažní budovou vystavěnou v proluce na rušné ulici Křenová při 

vjezdu do centra města Brna. Oblé tvary stavbu organicky začleňují do okolí, opláštění vlnitým a 

hladkým hliníkovým plechem navazuje na industriální pozadí. Nízkoenergetický koncept budovy 

zahrnuje použití tepelných čerpadel k vytápění a ohřevu vody, LED technologie osvětlení i využití 

dešťových vod. Dvojitá fasáda na jižní straně vytváří teplovzdušný kolektor s biologickým zastíněním 

založeným na principu vertical gardening a slouží také jako ochrana proti hluku z ulice. Z  nejdelší 

fasády a z teras ustupujícího podlaží je panoramatický výhled na dominanty města. 

Prostory jsou industriálně laděné, moderní a neotřelé, v povrchové úpravě kombinují pohledový beton 

se sádrovými omítkami a cementovými deskami. Parkoviště je v přízemí a I. podzemním podlaží, s 

dostatečným počtem míst a využitím nákladního výtahu. 

Lokalita: Křenová, Brno, 

K dispozici až 2334 m², 

Jednotky od 13 m², 

Dostupné z: www.realman.cz. 
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2 

 

Dnešní nárožní Palác Chlumeckých, který byl postaven v 50. letech 19. století na místě původních čtyř 

středověkých měšťanských domů, má svoji dlouhou a bohatou historii. Bydleli zde krejčí, pekaři, 

řezníci a mydláři, ale i bohatí vlastníci cihelny či sladovny, a dokonce i některé rodiny šlechtické. Po 

dvou letech náročné a nákladné rekonstrukce byl v dubnu 2014 projekt Palác Chlumeckých dokončen. 

První dvě patra obsadily obchody a lékárna, třetí patro patří nadstandardním kancelářím. Prostor k 

odpočinku a relaxaci poskytuje atrium ve stylu zahrady, které zastřešuje první dvě patra. Ve dvou 

nejvyšších podlažích je nacházejí moderní vzdušné byty a apartmány. Komfort doplňuje podzemní 

parkoviště přímo v domě. Bezpečnost nájemců je zajištěna kamerovým a čipovým systémem. 

Nabízené prostory ve 3. NP tedy s přímým vstupem na zahradu mají celkovou plochu necelých 600 

m2, a je je možné případně rozdělit a pronajmout jako dvě samostatné jednotky, každá cca 300 m2. V 

současné době je v prostorách pouze jedna kuchyňka + hygienické zázemí, nicméně v původních 

plánech se s dalším sociálním zázemím počítalo, takže vývody jsou předchystány. Dispoziční změny 

jsou možné. 

Lokalita: Jakubská, Brno-město, 

K dispozici až 600 m², 

Jednotky od 100 m², 

Dostupné z: www.realman.cz. 
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3 

 

Nabízíme Vám k pronájmu prostory v moderním, klimatizovaném administrativním objektu v 

samém centru města, hned vedle Náměstí Svobody. Dříve v tomto objektu na Kobližné ulici 

sídlila Komerční banka. V přízemí objektu se nachází obchodní prostory s impozantním 

rohovým vstupem pro zákazníky, velkými výkladci do ulic Kobližná a Kozí, skladovými 

prostorami a komfortním vjezdem pro zásobování. Vyšší podlaží objektu nabízí kancelářské 

prostory s výměrou cca 600 m2 čisté kancelářské plochy na každém podlaží se zázemím. 

Objekt má velmi dobrou dostupnost MHD, k parkování je pak možné využít některého z 

parkovacích domů, které se nachází v těsné blízkosti.Vybavení objektu: centrální recepce, 

vstup na čipové karty, parkování v objektu a přilehlých parkovacích domech, floorboxy pro 

datovou i silovou síť, otevíratelná okna, 3x osobní výtah, 2x nákladní výtah, kolárna pro 

zaměstnance, přístup 24/7, klimatizace, vzduchotechnika,  PENB C. 

Lokalita: Kobližná, Brno-město, 

K dispozici až 5500 m², 

Jednotky od 100 m², 

Dostupné z: www.realman.cz. 
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4 

 

Objekt na Křenové ulici je aktuálně ve výstavbě a bude k dispozici v prvním čtvrtletí roku 

2018. Po dokončení nabídne tato nová a moderní budova obchodní prostory v přízemí a 

administrativní prostory ve 4 dalších podlažích. Každé administrativní podlaží nabídne cca 

400 m2 podlažní plochy, kterou lze dále dělit na menší celky nebo využívat jedním nájemcem. 

Lokalita: Křenová, Brno -Trnitá, 

K dispozici až 1800 m², 

Jednotky od 100 m², 

Dostupné z: www.realman.cz. 

200 



Č. Popis Cena [Kč/m²] 

5 

 

Lenn Art je nový, právě dokončený administrativní projekt v ulici Smetanova, přilehlý k Tyršovu sadu. 

Objekt je situován v zeleni a přitom téměř v centru města. Parkování je zajištěno v podzemních 

garážích. Prostory budou dokončeny v otevřeném řešení (open space) nebo v dispozicích dle Vašich 

požadavků, s koberci ve čtvercích na podlaze a minerálními podhledy a svítidly na stropě. Projekt 

LennART je umístěn do krásné lokality v blízkosti historického jádra města Brna a těsného sousedství 

Tyršova sadu, unikátního parku s bohatou minulostí. Na místě někdejšího hřbitova vznikl na počátku 

20. století park s botanickou zahradou, později rozšířený i o malou zoologickou zahradu. Po 

rekonstrukci z počátku 21. století je park s rozáriem, květinovým záhonem pro nevidomé, intimními 

zákoutími i hřištěm, skutečnou oázou. Nový rozměr do Tyršova sadu přináší i náš unikátní objekt 

LennART s výstavní galerií a prostorem pro restauraci. Podlaží (o ploše cca 500 m2) lze dělit na menší 

jednotky ve velikosti a v dispozičním řešení dle Vašich požadavků. 

Lokalita: Křenová, Brno -Trnitá, 

K dispozici až 1700 m², 

Jednotky od 100 m², 

Dostupné z: www.realman.cz. 
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6  

Palác Magnum, reprezentativní budova na nároží brněnských ulic Orlí, Divadelní a Benešova, nabízí 

obchodní prostory, obytné kancelářské ateliery a moderní kancelářské plochy ve vysokém stavebním 

i architektonickém standardu. Vnitřní členění jednotlivých pater lze upravit dle vašich představ svou 

kancelář, obchod nebo atelier si můžete naprojektovat přímo na míru! Moderní polyfunkční Palác 

Magnum disponuje parkovacími kapacitami ve ve dvou podzemních podlažích přímo v budově. 

Charakteristika budovy: parkování přímo v budově, obchodní plochy v 1. a 2. podlaží, kancelářské 

plochy ve 3. až 6. podlaží, obytné kancelářské ateliéry s terasami pod střechou, sledování objektu 

kamerovým systémem 

Lokalita: Orlí, Brno - město, 

K dispozici až 3850 m², 

Jednotky od 150 m², 

Dostupné z: www.realman.cz. 

365 

7 

 

CT ZonePonávka je projekt v prostorách bývalé škrobárny, z části využívá starších rekonstruovaných 

objektů a z části je nově vybudovaný. Má industriální a moderní charakter. 

Nabízené prostory jsou umístěny v plně rekonstruovaném objektu přístupném z ulice Dornych. Jedná 

se o moderně pojaté prostory řešené částečně jako open space a částečně jako samostatné kanceláře. 

Poplatek za služby je 1,95 Eur/m2/měsíc + zálohy na spotřeby energií. 

Lokalita: Dornych, Brno -Trnitá, 

K dispozici až 800 m², 

Jednotky od 200 m², 

Dostupné z: www.realman.cz. 
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Č. Popis Cena [Kč/m²] 

8  

Objekt Smetanova je umístěn v širším centru města a jedná se o starší, ale velice pěkně rekonstruovaný 

dům. V objektu není centrální recepce a bezpečnost je zajištěna využitím bezpečnostních kamer. 

Prostory se nacházejí v posledním, 3. NP a částečně využívají původních trámů, které jsou renovované 

a začleněné do nově vzniklého prostoru moderní kanceláře. 

Aktuálně je k dispozici kancelář o ploše cca 100 m2, kterou Vám majitel dispozičně upraví dle Vašich 

požadavků. Výhodou prostor je, že je zde možnost umístění vlastní kuchyňky a toalet. V případě zájmu 

je možné vybudovat i klimatizaci. Dokončení prostor bude provedeno po podpisu smlouvy. Nájem lze 

sjednat na dobu neurčitou. Parkování je možné v blízkém parkovacím domě. 

Lokalita: Smetanova, Brno - Veveří, 

K dispozici až 100 m², 

Jednotky od 90 m², 

Dostupné z: www.realman.cz. 

217 
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TRINITI OFFICE CENTER je multifunkční objekt skládající se ze tří samostatných budov a nabízí 

nebytové a komerční prostory. Jednotlivé budovy jsou vzájemně funkčně provázány a díky 

příbuznému charakteru fasád i celkové kompozici hmot vnímány jako městský blok. Nabízené 

prostory se nacházejí v šestipatrové budově nabízející 7000 m2 moderních kancelářských prostor, 

1000 m2 obchodních ploch a 70 parkovacích stání ve dvou podzemních podlažích. Budova se skládá 

ze dvou podzemních a sedmi nadzemních podlaží. Příjemné pracovní prostředí podtrhují zelená atria, 

terasy a společná střešní zahrada. Objekt se nachází na frekventovaném místě s výbornou dopravní 

dostupností v jižní části centra města Brna. Blok obklopují ulice Úzká, Trnitá a pěší zóna u obchodního 

centra Galerie Vaňkovka. V přímém dosahu leží autobusové nádraží i hlavní vlakové nádraží. 

Lokalita: Trnitá 491/5, Brno - Trnitá, 

K dispozici až 8000 m², 

Jednotky od 45 m², 

Dostupné z: www.realman.cz. 

317 

10 

 

V zastoupení majitele Vám nabízíme k pronájmu ekonomicky výhodné kanceláře v lokalitě Brno - 

Trnitá, jen pár minut od centra města. Kanceláře se pronajímají nevybavené, na podlahách je koberec 

a strukturovaná kabeláž je vedena v podokenních žlabech. K dispozici jsou i menší kanceláře od 

podlahové plochy cca 25 m2. 

Lokalita: Šujanovo náměstí, Brno -Trnitá, 

K dispozici až 5000 m², 

Jednotky od 25 m², 

Dostupné z: www.realman.cz. 

150 



 


