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Na co se se mnou
můžete těšit? 

Dříve než se do něčeho pustíme, je potřeba si 
v klidu popovídat o vašich prioritách a před-
stavách a pokud jsme rozhodnutí to spolu 
rozjet a máme jasný plán tak se další body 
vyvíjí takto: 

1. Sepsání technického stavu, kontrola právního stavu – příjezdové cesty, černé stavby, břemena, AML 
dotazník (ukládá zákon proti praní špinavých peněz), podpis dohody o zprostředkování na 6 měsíců 
(ze zákona nesmí být déle, můžeme ale dodatkem prodloužit), s udáním ceny - pokud neprodám, nenáleží 
mi samozřejmě žádná odměna. Veškeré náklady spojené s prezentací a administrativou jsou v případě 
prodeje můj náklad. Pokud by došlo ke slevě, musíte mi slevu písemně potvrdit, jinak nemůžu slevit 
ani 1 Kč. 

2. Úklid, výmalba, sečení trávy, vyklízení, nafocení profesionálním fotografem, 3d SCAN – matterport, 
video prohlídka, půdorysy, dron, home staging, technická zpráva od odborníka…Dle uvážení, co bude 
nejvhodnější pro danou nemovitost a v jakém je stavu. 

3. Nabídka aktuálním poptávajícím, realitní servery, propagační jasně zacílená kampaň přes facebook 
a sociální  sítě, moje facebook stránka, kde mě sledují spousty poptávajících, interní databáze VIP kupují-
cích a podobně. 



4. Prohlídky s konkrétními zájemci, o kterých budu předem vědět, zda je to pro ně vhodné a mají na to 
peníze. V případě hypotéky je nechávám předem prověřit svou hypoteční nezávislou poradkyní, ať je 
jistota, že úvěr dostanou. Je nezávislá s praxí cca 20 let,  pracuje pro všechny banky, kope za klienta, vždy 
dostane ty nej podmínky.

5. Pravidelný report, s kým tam jdu a kdy a jaký byl výsledek - emailem, wotsapem, nebo jak budete chtít. 
U prohlídek být můžete a nemusíte, vše na naší dohodě - jak vy budete preferovat, předání klíčů oproti 
podpisu, beru zodpovědnost. Mám samozřejmě řádné pojištění odpovědnosti, možno doložit a pokud zde 
bydlíte, klíče nepotřebuji mít. 

6. Rezervace s vybraným zájemcem a složení zálohy. U rezervace můžete nebo nemusíte být. Pokud jste 
z místa, ideální když budete. Pokud jsou klienti i z dálky (mám i prodávající po světě různě) podepisujeme 
předem odsouhlasené dokumenty k rezervaci přes aplikaci na elektronické podepisování, kterou jsme pro 
tyto účely zakoupili  - signi.com. Podepisuje se smlouva o budoucí kupní a zájemci skládají zálohu. Do 
rezervace jdeme s lidmi, kde je jistota financování a výběr zájemce nechám na vás.

7. Příprava kupních smluv a zaslání oběma stranám ke kontrole a odsouhlasení. Lze řešit přes vlastního 
právníka i s úschovou a nebo tento právník jen kontroluje smlouvy naší právničky, což je ideální. Do 
podpisů je vždy dostatečný čas ke kontrole a odsouhlasení. Dále nechávám u bytů vyčíslit na správě domu 
bezdlužnost, že nejsou nedoplatky na správě – ze zákona povinné předat kupujícímu.

8. Objednávka PENB – energetického štítku budovy pokud není - u externího vyhotovitele, který má 
oprávnění štítky dělat. Je to zákonnou povinností prodávajících štítek předat kupujícím při podpisu 
kupních smluv. U bytu si zajistím na správě sama. 

9. Kupující načerpá kupní cenu do úschovy (zajištuji u naší advokátky i smlouvy - Mgr. Veronika Olšarová, 
opět výborná právnička, řádně pojištěná, na podpisy není nutno jezdit za ní, přijedeme k vám, jen je 
potřeba smlouvy ověřit na poště, matrice, či u notáře... ) 

10. Po přijetí kupní ceny do úschovy vezu smlouvy a návrhy na vklad do katastru, plus vše hradím, 
u družstevního bytu k přepisu na družstvu (dohoda předem kdo převod na družstvu hradí) 

11. Po přepisu na nového majitele Vám jdou ihned peníze na Vámi stanovený účet v kupní smlouvě/ 
smlouvě o převodu u družstevního podílu. Přepis na katastru trvá ze zákona minimálně 20 dní. 

12. Dohodneme termín oficiálního předání – součást splnění všech podmínek v kupní smlouvě.

13. Nachystám předávací protokol, kde zapisujeme stavy měřidel, co v nemovitosti dle dohody zůstává, 
či nezůstává a nemovitost kompletně projdeme a vysvětlíme funkčnost. 

14. Přepis všech energií zajišťuji (bytové družstvo, správa, vodovody a kanalizace, elektřina, plyn)

15. Pokud se prodá do ledna, nemusíte už platit daň z nemovitosti na další rok - vždy se podává do konce 
ledna – připomínám to všem svým klientům

16. Kupující již nehradí žádnou daň z nabytí, pozor na daň z příjmů pokud nevlastníte déle jak 5 let! (nyní 
už je 10 let) Daň z příjmů činí 15% ze zisku, mínus náklady spojené s prodejem. Jsou zde i vyjímky, kdy se 
daň neplatí, vždy řešíme individuálně. 

17. Pak se hezky rozloučíme a budeme v kontaktu, kdyby něco někdy bylo potřeba :) 
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dotazník (ukládá zákon proti praní špinavých peněz), podpis dohody o zprostředkování na 6 měsíců 
(ze zákona nesmí být déle, můžeme ale dodatkem prodloužit), s udáním ceny - pokud neprodám, nenáleží 
mi samozřejmě žádná odměna. Veškeré náklady spojené s prezentací a administrativou jsou v případě 
prodeje můj náklad. Pokud by došlo ke slevě, musíte mi slevu písemně potvrdit, jinak nemůžu slevit 
ani 1 Kč. 

2. Úklid, výmalba, sečení trávy, vyklízení, nafocení profesionálním fotografem, 3d SCAN – matterport, 
video prohlídka, půdorysy, dron, home staging, technická zpráva od odborníka…Dle uvážení, co bude 
nejvhodnější pro danou nemovitost a v jakém je stavu. 

3. Nabídka aktuálním poptávajícím, realitní servery, propagační jasně zacílená kampaň přes facebook 
a sociální  sítě, moje facebook stránka, kde mě sledují spousty poptávajících, interní databáze VIP kupují-
cích a podobně. 

Co nemovitosti potřebuji mít:
- Občanské průkazy majitelů – k identifikaci
- Půdorysy či projekt, pokud je
- Měsíční náklady – elektřina, plyn, voda, fond oprav atd..(roční vyúčtování, poslední faktury) 
- Revize, pokud jsou
- List vlastnictví
- Nabývací titul – jak jste nemovitost nabyli, potřebuji jen pro sebe – pro právničku, není 
  třeba ho hledat pokud nedohledáte, stáhnu si ho z katastru 
- U bytů - Potvrzení o bezdlužnosti na jednotku- nechám si vyjet z družstva před podpisem KS 
 - Potvrzení o možnosti převodu do OV a splacení anuity – také si nechám vyjet, někdy 
   je zapotřebí aby zažádal majitel. 



Já si uvědomuji, že na každou 
službu existuje odborník a proto 
chci být i já tím pravým člověkem 
pro vás v této realitní džungli, 
na kterého se můžete s důvěrou 
obrátit! 

Informace o provizi:
Jen předem na objasnění – provize není moje výplata! :)

Provize je budget na kvalitní prodej, který by měl zajistit prodej za co nejvyšší cenu, v co nejlepším 
čase, kvalitnímu a prověřenému kupci, se splněním všech zákonných povinností pro krytí 
prodávajícího do budoucna.  

V mé provizi (budgetu) ve výši 5% (již včetně 21%DPH) z kupní ceny je hrazeno komplet vše, tak ať vám 
čistá částka, kterou si pro vás určíme při realizaci nabídky, vám dojde na účet. Cenu i provizi si 
samozřejmě určíme před realizací v dohodě o zprostředkování, ať každý víme, co dostaneme 

Co není hrazeno z provize? 
Energetický štítek budovy - PENB – je to zákonná povinnost prodávajících, u DV a OV bytu si stáhnu 
z družstva. 
- Poplatek na katastru za výmaz vaší hypotéky, pokud ji na nemovitosti máte. Některé banky si 
poplatek odečítají ve vyčíslení a výmazy posílají na katastr samy, některé pošlou výmazy prodávajícím 
a vy musíte podat výmaz na KN sami – většinou si to od vás pak vezmu a vezu na katastr sama ať je to 
v pořádku, tento výmaz – kolek – 2000Kč. - U převodu druž. podílu se předem určuje kdo hradí 
poplatek za převod, bývá to kolem 8 000,- Kč, zda prodávající či kupující, dle dohody. 

Kdy mám nárok na provizi? 
Až prodám. Až prodám, teprve se mi vrátí mé náklady na marketing, právní služby, dopravu a vše 
spojené s prodejem. Standartně investuji do zakázky cca 30% z provize na startu. Pokud nemovitost 
neprodám, je to můj náklad, moje mínus. Pokud prodám, po uhrazení DPH a veškerých nákladů na 
zakázku teprve zbyde výplata ... :)

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA! 
V 90% případů na nemovitosti vázne hypotéka a kupující také chtějí na koupi nějakou vzít. 
V tomto případě, je potřeba počítat s prodloužením celého procesu o min. 1 měsíc a jednou tolik administrativy 
kvůli zástavním a úvěrovým smlouvám! Musí proběhnout odhad z banky na nemovitosti a banka chce ke 
schválení a následně čerpání hypotéky veškeré dokumenty k nemovitosti, rozměry, fotky, návrhy kupních 
smluv ke schválení atd.. Banka si může vyžádat další a další dokumenty, či úpravy smluv. Kontroluje zda nejsou 
černé stavby, vlhkosti a další..
Pokud i vy na nemovitosti máte hypotéku, je potřeba dohlídat kdy banka kupujících bude čerpat a k tomuto 
datu nechat vystavit vyčíslení  z vaší banky . Zde se musí dohlídat hlavně termíny,aby se některý neprošvihnul 
aale naopak ani nenatáhnul zbytečně, neboť to má vliv na výmaz z listu vlastnictví a výplatu kupní ceny z 
advokátní úschovy! Maji na to ze zákona až 30 dní, proto je důležité správně zadat termíny do vyčíslení banky.
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Těším se na spolupráci 
Vaše Helena Žejdlíková 


