Hledáte hezké a nové bydlení?
Chtěli byste si vybírat nemovitost
z veškeré nabídky, která je na trhu dostupná?

Vyhledávání nemovitostí
na míru (s) „bez-starostí“

Obsah
Nákup nemovitosti je velká životní událost, která je velmi časově náročná a přináší spoustu
radostí, ale i starostí. Většinou investujete své celoživotní úspory nebo se zadlužíte na velkou
část svého života. Je třeba si uvědomit jednu velice podstatnou věc – málokdy se Vám na trhu
podaří najít na 100% ideální bydlení, proto je důležité seřadit si priority a co nejvíce se přiblížit
představám. Je třeba neustále monitorovat trh, znát všechny aktuální trendy a díky tomu
zhodnotit všechny vlivy, okolnosti koupě a vybrat tak tu nejvhodnější nemovitost.
Rozhodnutí by, pokud možno, nemělo být unáhlené, ale na druhou stranu je třeba často
reagovat velmi svižně a pružně.
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Co zvažujeme?

Přemýšleli jste, co všechno musíte zvážit a zajistit,
aby nové bydlení, které si vyberete, bylo to nejlepší?

1. Aktuální potřeby
Chci byt, dům nebo pozemek? Jak velký? Která lokalita se mi líbí a která naopak ne? A nakonec,
do jaké lokality nechci za žádnou cenu?
2. Proč?
Jeden z nejdůležitějších faktorů (Proč chci dům? Nebude mi stačit větší byt? Proč zrovna v této
lokalitě?).
3. Výhody a nevýhody aktuálního bydlení
Co se mi na aktuálním bydlení líbí a co naopak ne? Co chci v novém bydlení zachovat?
4. Dlouhodobé plány
Pokud vím, že jsem na daném místě pouze přechodně, tak musím zohlednit i fakt dalšího
možného prodeje či pronájmu, abych pokud možno neudělal investiční chybu.
5. Finanční možnosti
Jaké můžou být mé měsíční náklady? Jaká mi zůstane rezerva?
6. Časové možnosti
Čas hraje při vyhledávání nového bydlení důležitou roli. Když jsem pod časovým tlakem (např.
musím se rychle přestěhovat, potřebuji rychle větší prostor k bydlení, …), tak udělám často
rozhodnutí, které bych jindy neudělal. Pokud mi to situace dovolí, měl bych začít hledat nové
bydlení v dostatečném předstihu, protože když mám čas, většinou zvolím lépe.
7. Chci nemovitost po rekonstrukci nebo v původním stavu?
Tato otázka souvisí i s předchozím bodem. Když jsem v časové tísni, jsem nucen hledat
a vybírat nemovitosti, které jsou ve stavu pro mě přijatelném. Opravdu chci přijatelný stav?
Spokojím se s tím? Nechci raději to nejlepší, co v danou chvíli můžu mít? Pokud mám čas, mám
daleko větší možnosti výběru a můžu si dovolit vybírat jak z rekonstruovaných nemovitostí, tak
z nemovitostí v původním stavu, které si poté případně přizpůsobím svému vkusu. Obě
z těchto variant mohou být jinak finančně náročné a je dobré je zhodnotit.
8. Dopravní dostupnost
Je místo, ve kterém se nachází mé nové bydlení, dobře dostupné? Jak daleko mám
do obchodu? Kolik času strávím cestou do práce? Je tady dostupná MHD? Pokud mám v plánu
mít děti, budou se na zastávku dostávat bezpečně? Nebo je budu do školy vozit? Jedná se
o další důležitý bod ke zhodnocení, protože pokud na něj nepomyslím, mohu se stát
doživotním otrokem svého rozhodnutí.

3

Vyhledávání nemovitostí
na míru (s) „bez-starostí“

Kde a jak tu Vaši nemovitost najdeme?
Spousta našich klientů si zpočátku myslí, že stačí sednout k internetu a sledovat nabídku
realitních serverů. Jedná se bezpochyby o dobrý začátek, ale ty nejzajímavější nabídky
většinou nacházíme jinak. Hlavně proto, že na komerčních serverech se často objevuje jen
cca 50% nemovitostí, které jsou v danou chvíli dostupné na celém realitním trhu.
Nemovitosti na těchto serverech jsou navíc často rezervované, prodané, neaktuální,
předražené či dokonce fiktivní. V tomto „zmatku“ je poměrně složité se vyznat, proto tuto
nabídku filtrujeme a dostávají se k Vám pouze nemovitosti, které jsou reálné a mají pro
Vás smysl.
Díky naší aktivní práci s online marketingem se k nám dostávají nemovitosti, které pro Vás
mohou být zajímavé. Jedná se o propagaci konkrétní poptávané nemovitosti, ale také o PPC
reklamy a SEO optimalizaci. Díky brandu bez-starostí se na nás také obrací majitelé
nemovitostí, kteří mají zájem na rychlém zobchodování jejich nemovitosti, nebo zkrátka
nechtějí veřejnou propagaci jejich prodeje.
Velice významným zdrojem jsou prodávající, kteří se rozhodli svou nemovitost prodat, jak se
říká, na vlastní pěst. Abychom se k takovým prodejcům dostali, je velice důležité trávit spoustu
času v lokalitách, které jste si vybrali jako svůj budoucí domov. Protože se na realitním trhu
pohybujeme dlouhodobě, máme již vytvořenou síť tipařů, kteří nás o nemovitostech,
chystajících se k prodeji, informují. Jsou to také prodávající, kteří vůbec nechtějí svou
nemovitost veřejně inzerovat. No a v neposlední řadě je naším významným zdrojem
nemovitostí týmová spolupráce s kolegy z Reality bez-starostí, od kterých se k nám dostávají
nemovitosti, které se teprve připravují k prodeji. Často také poptávající, kterým hledáme nové
bydlení, zároveň nějakou nemovitost prodávají.
Díky tomu, že se této práci s poptávajícími klienty zabýváme jako jediní na celém realitních trhu
ČR, těžíme z nadstandardních vztahů se „spřátelenými” realitními kancelářemi. I pro ně je
jednodušší udělat rychlý obchod než draze inzerovat.
Je nezbytné se dívat kolem sebe. Protože příležitost, kde můžeme najít nové bydlení, může
číhat doslova a do písmene na každém rohu (např. na nástěnce v supermarketu, na vývěskách,
…).

Vyhledávání nemovitosti napříč celým realitním trhem
Poté, co se nám podařilo seřadit priority, přichází na řadu
to nejdůležitější – najít nemovitost, která splňuje Vaše představy.
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Důkladné prohlídky nemovitostí
Výběr nového bydlení je často o stanovení kompromisů. Čím více prohlídek absolvujeme, tím
větší nadhled budeme mít. Nemá smysl trávit spoustu času nad fotkami z inzertních serverů
a neabsolvovat prohlídky, protože inzeráty mohou být často velmi klamavé (např. ilustrační
fotky, špatně určená podlahová plocha bytu, patro, orientace na světové strany, okolí domu,
nebo jeho skutečná poloha, …). Navíc prohlídka nemovitosti není úplně jednoduchá záležitost.
Při první prohlídce se zaměříme zejména na faktory, kterou jsou pevně dané
a nemůžeme je změnit. Pokud jsou tyto atributy akceptovatelné, má smysl se zabývat
nemovitostí více do hloubky. Důležitým aspektem je samozřejmě, jak se říká, poměr
cena/výkon. Dále nás zajímá skutečný stav bytu, jelikož řada fotografií je vylepšena tak, aby
nemovitost vypadala lépe než ve skutečnosti. Pokud jsme na prohlídce nemovitosti, která je
po rekonstrukci, je důležité prověřit detaily, abychom zjistili, jestli je rekonstrukce provedena
kvalitně.
Reálný stav nemovitosti samozřejmě nehodnotíme pouze u nemovitostí, které již prošly
rekonstrukcí, ale i u nemovitostí, které jsou v původním stavu. U těch se musíme na tento stav
zaměřit ještě podrobněji, protože rozsah případné rekonstrukce může značně ovlivňovat
hodnotu další nutné investice.

Technická inspekce nemovitosti je oficiální dokument,
který při správném vypracování chrání všechny strany
obchodu. Vás jako kupujícího připraví na možné vady
a případné náklady spojené s jejich odstraněním.
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Technická inspekce
Technická inspekce nemovitosti je oficiální dokument, který při správném
vypracování chrání všechny strany obchodu. Vás jako kupujícího připraví
na možné vady a případné náklady spojené s jejich odstraněním.

1. Reálný stav obálky budovy
Posuzuje kvalitu všech stavebních částí budovy. Jedná se o zdi, nosné i příčkové konstrukce.
Posuzuje kvalitu a kvantitu zateplení, tedy zda je dostatečně dimenzováno a samozřejmě řeší
i materiály, ze kterých je stavba realizovaná.
2. Všemi otvory v obálce budovy
Nejčastěji jde o dveře a okna. Posuzuje jejich kvalitu vzhledem k propustnosti tepla a jejich
odizolování. Určitě každý z nás už viděl vysráženou vodu na nových plastových oknech.
Nejedná se jen o špatné větrání, ale je potřeba zjistit i přesnou příčinu, protože do budoucna
by mohly začít vznikat například plísně.
3. Střechu a její izolaci
Posuzuje všechny její části, tedy krovy, krytinu a samozřejmě tepelnou izolaci i hydroizolaci.
4. Podlahy
Z jakých jsou materiálů, zda jsou ve stavu odpovídajícímu stáří stavby a opět jejich
termoizolaci.
5. Kompletní okolí budovy
Z hlediska pozemku, přímo náležícího k nemovitosti, jejího okolí, kdy řeší dopravní
infrastrukturu, ale i z hlediska možného oplocení pozemku.
6. Rozvody v nemovitosti (rozvody elektřiny, vody, odpadů a plynu)
Jejich kvalitu, dimenzaci a revize.
7. Revize
Jsou-li k dispozici, zabývá se i kompletními revizemi elektřiny, hromosvodu, komínu atd.
8. Přípojky energií jak a kdy byly připojeny
9. Celkově hodnotí všechny potenciální vady

Skryté vady nemovitosti jsou tradičním problémem při pořízení nového bydlení. Mohou být
kritickým činitelem v nákladnosti nového bydlení, a proto je potřeba se chránit. Ačkoliv
informační povinnost má ze zákona prodávající, díky čemuž je kupující „chráněn“ po dobu 5 let
od koupě, je ale dobré předejít zbytečným problémům spojených s nedostatečným
prověřením nemovitosti.
Ne každý má dostatečné znalosti k tomu, aby technický stav nemovitosti posoudil sám. Díky
tomu, že jsme certifikovaní specialisté na posouzení technického stavu nemovitosti,
Vám můžeme vypracovat oficiální posudek, který konkrétně popisuje stav dané nemovitosti.
Tento dokument nám následně může sloužit jako pomůcka při vyjednávání optimální ceny.
Jeho součástí může také být návrh pro využití dotačních programů.
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Vyjednání optimální ceny
Je potřeba si uvědomit, že cenu vždy určuje trh. Ceny nabídek v komerční inzerci, které pro nás
nejsou rozhodující, často bývají ovlivněny mnoha faktory. Tyto nemovitosti mohou často
zkreslovat reálnou cenu, protože jejich cena je uměle navyšována. Abychom dokázali cenu
co nejpřesněji stanovit, musíme znát již zmíněný stav nemovitosti a aktuální situaci
na realitním trhu. K tomu nám pomohou různé nástroje, jako jsou třeba odhad znalce,
analýza aktuálních nemovitostí v nabídce, nebo cenové mapy. V těch se dozvíme
informace o reálně zobchodovaných nemovitostech, za kolik a kdy byly prodány. Díky našim
zkušenostem a znalosti trhu pak dokážeme vyjednat optimální cenu.

Prověření právního stavu
Tento bod už nemá velký vliv na cenu, ale je naprosto zásadní. Právní vady mohou mít
fatální následky, kvůli kterým můžete dokonce přijít o své peníze. S nástrahami
a podvodnými praktikami se na realitním trhu setkáváme běžně a podle statistik stále dochází
ke zcizení nemovitosti na katastrálním úřadu velmi často. Různé články v médiích na toto téma
jistě nezůstávají v paměti jen nám.

Jedná se o zjištění všech možných právních vad.
Zpravidla se většinou jedná o:
exekuce

insolvenci

zástavy

břemena

různá omezení užívání

Dále je důležité prověřit historii dané nemovitosti, například nabývacím titulem, její
současný stav a také případné hrozby, které ještě nevyplavaly na povrch (např. vydaná,
ale ještě na listu vlastnictví nezapsaná exekuce). Určitě ale není nutné mít obavy takovou
nemovitost koupit, jen je důležité s těmito riziky počítat, nastavit podle nich smlouvy a celý
proces koupě tak, aby investice byla co nejlépe zabezpečena. Pokud tohle všechno zajistíme,
pak se může objevit skvělá příležitost tam, kde všichni ostatní berou, jak se lidově říká, nohy
na ramena.
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Zajištění vyvážené a kvalitní smluvní dokumentace
V momentě, kdy společně vybereme tu pravou nemovitost, je nezbytné zajistit kvalitní
a vyvážené smlouvy, které pro nás vždy zajišťuje prověřená advokátní kancelář. Díky tomu
získáváte jistotu, že vše proběhne bez-starostí. Upozorňujeme, že vzorová smlouva stažená
z internetu Vaši investici zcela jistě nedokáže dostatečně ochránit. Každá transakce
je naprosto ojedinělá a individuální. Ne vždy pro tu konkrétní situaci musí vhodný vzor vůbec
existovat, proto spolupracujeme pouze s prověřenými advokáty na profesionální úrovni,
se zaměřením na realitní právo, za kterými stojí dlouhodobé reference. Smlouvy tedy
necháme vypracovat na míru přímo pro Váš obchod. S tím samozřejmě souvisí i nastavení
bezpečného toku peněz.
Doba, kdy si lidé předávali peníze „z ruky do ruky”, je již dávno pryč. Z těchto důvodů se dnes
využívají 4 nejčastější typy úschov finančních prostředků - bankovní, notářská, advokátní
a bohužel z našeho pohledu nesmyslná realitní úschova peněz, kdy se celá kupní cena odesílá
na účet realitní kanceláře. My využíváme velmi bezpečnou advokátní úschovu, s již
zmíněným prověřeným advokátem.

Zajištění nejvhodnější varianty financování
Nejčastěji při koupi nemovitosti mohu využít tyto typy financování:

Hypotéka
Úvěr ze stavebního spoření
Americká hypotéka
Refinancování
Spotřebitelský úvěr
Nebankovní půjčka
Pokud nefinancujete novou nemovitost hotovostí, můžete
se do vyřizování financování pustit sami a „oběhnout“
si všechny instituce pro zajištění co nejvýhodnějších
podmínek a to není vůbec jednoduchý proces.
Anebo víte co? Můžete to nechat na nás a nejen, že to
budete mít bez-starostí, ale díky tomu, že spolupracujeme
s profesionály v daném oboru, kteří mají přehled a silné
vztahy ve zmíněných institucích, získáte nejvýhodnější
podmínky. Navíc díky tomu máme kompletní přehled
o průběhu obchodu a dokážeme tak naprosto přesně
stanovovat termíny související s obchodem.
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Úspěšné převzetí nemovitosti
Po dokončení obchodu zbývá nemovitost ještě oficiálně převzít. Při převzetí kontrolujeme:
Stav nemovitosti
Vybavení nemovitosti
Zápis energií
Kompletní sadu klíčů
Tento krok nesmíme podcenit, protože Vám ušetří spoustu starostí. Nejedná se jenom o stavy
energií, které se při převzetí nemovitosti zapisují (pomohou Vám řešit případné nedoplatky
nebo doplatky). Je potřeba také zkontrolovat, zda nemovitost je opravdu v tom stavu,
ve kterém jste ji zakoupil. Jedná se samozřejmě i o její vybavení. Na převzetí nemovitosti lze
v případech, kdy to má význam, vázat výplatu části kupní ceny z úschovy.

Rekonstrukce
Mnoho lidí se orientuje pouze na nemovitosti, které již prošly
nějakou rekonstrukcí, a to většinou z toho důvodu, že mají strach,
s kým by rekonstrukci řešili, nemají čas se starat o to,
jak rekonstrukce probíhá a tak podobně. Z našeho pohledu
se ale ochuzují o tu krásu vybrat si nemovitost v původním stavu
a upravit si ji k obrazu svému. Pak se nemusíte podřizovat vkusu
někoho, kdo rekonstruoval nemovitost před Vámi.
To, že rekonstrukce není Vaším „šálkem kávy” nikdo v ceně
nezohlední. V hodnotě nemovitosti však rekonstrukci jako
takovou zohlední skoro vždy. No a pokud se s předchozí
rekonstrukcí nespokojíte, dojde k tomu, že rekonstrukci zaplatíte
v podstatě 2×. Navíc, pokud někdo udělal rekonstrukci „na kšeft”,
je pravděpodobně udělaná jen na oko, a ne v dostatečné kvalitě a
rozsahu. Samozřejmě, velkou roli ve Vašem rozhodování hraje
čas, pokud je ho nedostatek, rekonstrukci řešit pravděpodobně
nebudete.
Rekonstrukce Vám může velmi pomoci v rozšíření obzoru
zajímavých nemovitostí. Nemusíte dělat kompromisy
ve výběru nového bydlení, minimálně co se vkusu týká.
Při rekonstrukci si styl určíte vy. Navíc pak na 100 % víte,
v jakém rozsahu a v jaké kvalitě byla rekonstrukce provedena.
V dnešní době si je čím dál méně lidí schopno si nejen zajistit
rekonstrukci vlastní prací, ale mnohdy ani neví, kam se v rámci
rekonstrukce obrátit. I s tímto problémem Vám dokážeme
pomoci. Ne, že bychom ji prováděli přímo my – to by asi úplně
n e d o p a d l o – a l e s p o l u p ra c u j e m e s p rov ě ře n ý m i
společnostmi, které provedou rekonstrukci na klíč, přesně
podle Vašich představ a za výhodnějších podmínek, než je
běžné.
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+420 770 778 773
budte@bez-starosti.cz
www.bez-starosti.cz
facebook.com/budtebezstarosti
instagram.com/bez_starosti
Neptejte se nás co umíme, ale spíš co neumíme.
Tuto službu můžete nevyužít pouze na vlastní nebezpečí :-)

