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Dobrá realitní kancelář naši 
zakázku vyřeší do puntíku

Chystám se prodat dům, byt. Co vše 
musím zařídit, co k tomu potřebuji a 
co musím doložit? 

Mé otázky kolem prodeje a koupě nemo-
vitostí odpovídá Bc. Ladislav Fajmon, 
majitel kanceláře Dumrealit.cz Žďár nad 
Sázavou.

Měla byste si stanovit strategii, jakým 
způsobem chcete svoji nemovitost pro-
dávat. Zda to jako laik zkusíte sama, 
nebo zvolíte odbornou pomoc. Když 
se rozhodnete pro vlastní prodej, tak 
byste si měla obstarat průkaz energe-
tické náročnosti budovy (PENB) a 
dokumenty prokazující Vaše vlastnictví 
prodávané nemovitosti. Potom se posta-
rat o prezentaci nemovitosti, jednat se 
zájemci, obstarat si právní servis aj… 
Když se obrátíte na kvalitní realitní kan-
celář (RK), ta většinu starostí spojených 
s prodejem nemovitosti obstará za Vás.

Když oslovím realitního makléře, s 
jak asi velkou částkou pro něho mám 
počítat? O co všechno se postará?

Odměny kanceláří mohou být různé, 
ale ty většinou účtují odměnu v část-
ce 5 % + DPH. Zkušený makléř by Vás 
měl provést celým procesem prodeje 
nemovitosti tak, aby na Vás zbylo jen to 
nejnutnější. Měl by umět Vaši nemovi-
tost dobře zpracovat jako zakázku, ale 
především zajistit co nejlepší možnou 
viditelnost velkému množství potencio-
nálních kupců na inzertních portálech. 
Pravidlem bývá, že RK zastoupené jen 
jedním člověkem moc velkou placenou 
inzerci klientům nabídnout nemohou. 
Prodávající pak zjistí, že jejich nemo-
vitost je inzerována jen na bezplat-
ných portálech typu Bezrealitky, Bazoš, 
Hyperinzerce či Šmelina, kde by mohl 
zdarma či za minimální poplatek inze-
rovat on sám. Větší kanceláře mají své 
inzertní možnosti většinou lepší a lépe 
zajištěné.

A co Vaše realitní kancelář? 
Obstarává pro své klienty inzerci 

jejich nemovitostí na více než padesáti 
placených inzertních portálech. Tímto 
můžeme našim prodávajícím nabídnout 
mnohem větší šanci, že jejich nemovi-
tost si případný kupec najde lépe a rych-
leji. Jde o většinu portálů, kde napadne 
zájemce o nemovitosti hledat.

Co pak, když se objeví zájemce? 
Makléř, kterému svoji nemovitost 

svěříte do prodeje, by se měl postarat o 
zajištění kupních nebo jiných realizač-
ních smluv, vklad do katastru nemovi-
tostí, poradit s daněmi, nachystat pře-
dávací protokoly, eventuálně pomoci 
se zařízením všech dalších nezbytných 
věcí, nutných k dokončení prodeje. Také 

pro kupující je většinou mnohem snazší 
komunikovat s RK, je stále k dostižení a 
připravena zodpovědět i jejich otázky. 

Ale není makléř jako makléř. Jakého 
si vybrat?

Velmi záludná otázka… Vodítkem by 
mohlo být to, jestli člověk, kterému svůj 
majetek svěřuje do prodeje, je profesi-
onál. Zda se věnuje i jiné činnosti, ane-
bo je zaměstnaný a reality dělá jen jako 
„vedlejšák“. Makléř by také prodávající-
mu měl být schopen vysvětlit na první 
schůzce proces celého obchodu s jeho 
nemovitostí a umět smysluplně odpově-
dět na otázky. Současně je dobré mít na 
paměti dříve zmíněné možnosti vlastní 
inzerce makléře, popř. inzerce kanceláře, 
kterou zastupuje.

A co když mi ve schránce přistane, 
většinou ručně psaný lísteček typu: 
„koupím byt v této lokalitě“?

Ano, ve schránce můžeme nalézt hned 
záplavu „ručně psaných“ lístečků, že 
někdo okamžitě odkoupí byt 2+1 ve 
vaší lokalitě, a ještě za hotové peníze... 
Jaká náhoda…? Zrovna byt 2 + 1, když 
je váš činžák plný „dvaplusjedniček“. Ten 
o tuhle lokalitu musí vážně stát! A tenhle 
taky! A ten na tom dalším lístečku taky! 
Zakroutíte nad tím hlavou a lístečky letí 
do koše.

Ale co když zrovna prodávám byt? 
Začnete jásat radostí a libovat si, že byt 

rychle prodáte, když o něj „tolik lidí“ sto-
jí. To je ale štěstí, máte „kupce“ a bez rea-
litky! Jen Vám vrtá hlavou, proč je lístek 
psaný ručně a přitom tištěný… Komu 
asi stojí v době internetu za to tyto lístky 
roznášet...? Podobného typu lístečků si 
můžete všimnout i na inzertních nástěn-
kách obchodních domů.

Pravda, něco mi na těch lístečcích 
nehraje...

A jsme u toho. Tyto lákavé lístečky 
totiž obvykle nepíší skuteční zájemci! 
Jde jen o nekalý trik zoufalých realitních 
makléřů, snažících se takto podvodně 
nabrat nové zakázky. Pokud si lístečkem 
nejste jistá, stačí si zadat telefonní číslo 
do internetového vyhledávače a během 
sekundy víte, zda máte tu čest se skuteč-
ným zájemcem, nebo takto maskovanou 
realitkou.

Samozřejmě, i tyto lístečky mohou být 
součástí náborové činnosti RK, a to zce-
la etickým způsobem, na rozdíl od výše 
popsaných. Tento způsob v masivním 
měřítku zavedly v Česku až velké realitní 
sítě. Některé svoje makléře nabírají s tím, 
že tito lidé stejně v našem oboru dlouho 
pracovat nebudou… Proto buďte opa-
trná a prověřte si telefon z lístečku dřív, 
než na něj zavoláte. Ušetří Vám to čas a 

nebudete zbytečně zklamaná.

Vkládá Vaše realitka také malá tiš-
těná oznámení do schránky? A jak je 
rozeznáme od ostatních?

Někdy ano. Na lístečcích uvádíme 
kontakt na naši kancelář obvykle i foto-
grafi e zprostředkovatelů. Od prvního 
okamžiku člověk ví, že lístek je od RK 
a má svobodnou volbu, zda kontakt 
využije. 

 
Jak je to s energetickými štítky. O 

čem vlastně vypovídají?
„Energetický štítek“ jak je veřejnos-

tí obecně nazýván průkaz energetické 
náročnosti budovy (PENB), by měl 
být vodítkem pro kupce, jak fi nančně 
nákladný bude jím kupovaný objekt z 
hlediska její energetické náročnosti.

Co musím ve věci energetického 
štítku dodržet jako prodávající? 

Jako prodávající dnes musíte mít 
PENB především vyhotovený, abyste 
splnila zákonem uloženou povinnost. U 
prodeje bytu by měly být tyto energetic-
ké průkazy vyhotovené pro celé bytové 
domy a od 1. 1. 2015 vyvěšeny v jejich 
vstupních prostorách. Prodávající by je 
měl mít při prodeji bytu možnost získat 
od správců BD.

A čeho si mám naopak všímat coby 
kupující? 

Pokud byste byt nebo dům kupovala, 
tak není moc dobré se řídit zrovna jeho 
energetickou třídou. Implementace 
unijního práva do vnitrostátní legislati-
vy se v případě Zákona o hospodaření 
energií (103/2015 Sb.) a z něho vyplý-
vajících PENB v našem státě moc nepo-
vedla. Máme zbytečně mnoho energe-
tických tříd, oproti zvyklostem v jiných 
zemích EU. 

Do tříd A - C se vejdou prakticky pou-
ze zánovní nemovitosti a ostatní jsou 
„odsouzeny“ být v tř. D – G. Do takzva-
ného „Géčka“ se ovšem může nemo-
vitost dostat třeba už jen nevhodným, 
nebo starým kotlem ústředního topení, 
okny, či jinou snadno opravitelnou věcí. 
Osobně klientům moc nedoporučuji se 
při výběru kupované nemovitosti řídit 
právě tímto ukazatelem. Navíc je od 1. 
7. 2015 zřízena povinnost RK v inzer-
ci uvádět vždy energetickou třídu „G“ 
v případě, že majitel nemovitosti nemá 
PENB vyhotovený. Není tedy úplně 
dobré soudit na první podhled, ale mít i 
další informace, podle kterých se můžete 
rozhodnout, zda Vám nemovitost vyho-
vuje. 

Co když mi energetický štítek chybí, 
ujme se realitka prodeje?

Ano, RK se Vaší nemovitosti určitě 

ujme a bude ji muset inzerovat s nejhor-
ší energetickou třídou „G“. Drtivá větši-
na kupujících si nevybírá nemovitost dle 
jejich energetické náročnosti, ale podle 
svých fi nančních možností. 

Nevyznám se vůbec ve věcech 
kolem prodeje či koupě bytu. Mé 
otázky na makléře budou asi hloupé. 
Bude mít trpělivost mi vše vysvětlit?

Člověk, který tuto práci dělá svědomi-
tě a naplno, by měl být připravený a sou-
časně schopný trpělivě objasnit, i Vámi 
zmiňované „hloupé otázky“. V diskuzi se 
pak zjistí, že až tak hloupé a zbytečné ne-
jsou. Při dobrém vysvětlení se dají velmi 
rychle odstranit zbytečné předsudky i 
obavy prodávajících. Makléři kancelá-
ře Dumrealit.cz Žďár nad Sázavou jsou 
vedeni k tomu, aby každý náš klient, bez 
rozdílu, zda jde o prodávající nebo kup-
ce, byl plně informován o všech skuteč-
nostech, které mohou v průběhu prode-
je či koupě nemovitostí nastat.

Tak třeba daně z převodu či naby-
tí nemovitosti. Mluvilo se o změně 
zákona. Kdo co nově platí?

Daň je opět velmi trefně pojmeno-
vána jako daň z nabytí nemovité věci, 
ale stále ji platí prodávající, pokud se 
s kupujícím nedohodne jinak. K 1. 1. 
2014 byl dřívější zákon č. 357/1992 
Sb. řešící daň z převodu nemovitostí 
zrušen, resp. nahrazen zákonným opat-
řením Senátu č. 340.2013 Sb., jehož 
znění platí dosud. Daň se od toho-
to data začala nazývat Daň z nabytí 
nemovitých věcí. Sazba 4 % zůstala 
zachována, ale přibylo několik změn, 
díky nimž si může poplatník vybrat, s 
čím se bude sjednaná cena porovnávat. 
Jednou z nejdůležitějších změn nové 
zákonné úpravy je možnost, aby se v 
případě prodeje nebo směny strany 
dohodly, která z nich bude poplatní-
kem. Tato právní úprava platí dodnes.

Jak poznám dobrou a spolehlivou 
realitní kancelář?

V roli prodávajícího bych se zajímal 
o reference kanceláře nebo makléře. 
Mnohé Vám napoví i první rozhovor s 
člověkem, který bude chtít Vaši nemo-
vitost prodávat. Zda bude umět otázky, 
na které se budete ptát, vysvětlit jako 
odborník - nebo si sám spoustou věcí 
nebude jistý… Potom by to mohla být 
doložitelnost jeho inzertních možnos-
tí, osobní doporučení, aj. Mnohdy se 
ovšem prodávající rozhodují jen podle 
sympatií k určitému člověku (přede-
vším třeba hezkým dámám či pánům v 
oblecích)což ovšem zrovna nejobjek-
tivnější měřítko kvality kanceláře ani 
makléře není.
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