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Bytů je v Plzni
málo a to nejen
nových!

Byt - lepší
prodat nebo
pronajmout?

SLUŽBY REALITNÍ KANCELÁŘE

Standardní služby Realitní kanceláře
Pubec zahrnuté v provizi
p ř i zpro s t ř e dkov á n í prod e j e č i pron á j m u n e m ov i to s t i

Zajištění právního
servisu

Profesionální
konzultace k obchodu

Disponujeme zkušeným právním oddělením, které
nejen zhotovuje všechny právní dokumenty potřebné
pro prodej či pronájem nemovitostí, ale kontroluje
podkladové listiny a upozorňuje či přímo řeší případná
věcná břemena, předkupy, výmazy, prohlášení vlastníka,
atd. Klienti mají dostatek času ke kontrole smluv, jejich
porozumění a k připomínkám. Je možná i spolupráce
s externími právníky klientů.

Ke každému klientovi a nemovitosti přistupujeme
individuálně. Dle konkrétní situace jsme schopni klientům
poradit ideální variantu řešení jejich obchodu, vysvětlit jeho
průběh a zodpovědět všechny dotazy.

Odborné posouzení
reálné tržní ceny

Bezpečná finanční
transakce

Vždy provádíme nezávislé posouzení ceny nemovitosti
dle aktuální situace na trhu a navrhujeme maximální
možnou částku vhodnou pro její prodej či nájem.

Poskytujeme zákonnou bankovní úschovu pro zajištění
bezpečné finanční transakce a na přání klienta i notářské
úschovy, apod.

Zajištění potřebných
podkladů
Zajištění všech potřebných listin (nabývacích, vlastnických,
listin pro zastupování,...), dokumentů (ze stavebního archivu,
ze stavebních úřadů, zákresy stávajících vedení inženýrských
sítí z příslušných institucí, ...) a dostupných informací
o nemovitosti (od majitelů, bytových družstev, obcí...) je
nejdůležitější částí přípravy zakázky pro úspěšný obchod a je
samozřejmostí. Někdy je potřeba i objednat energetický štítek.

%

Klientům (kupujícím) poskytujeme přímo v RK finanční
poradenství, zaměřující se na zjištění nejvýhodnějších
podmínek hypoték napříč bankovním trhem. Tato výhoda
je však nejen pro kupující, ale celkově významně pomáhá
právě prodejům nemovitostí.

Vytvoření kvalitní
prezentace nemovitosti

Spolupráce a jednání
s institucemi

Pořizujeme kvalitní fotografie, videa, 3D půdorysy,
připravujeme kompletní texty inzerce vhodné pro různá
média prezentace nemovitosti (realitní servery, sociální
sítě, ...). Jsme schopni zařídit i profifotografa, dron, apod.

Jednáme s úřady, katastrem nemovitostí, finančními
poradci klientů i bankovními ústavy a samozřejmě
vyřizujeme veškerou administrativu, kterou to obnáší.

Kompletní obchodní
řízení

Podklady k předání
nemovitosti

Oslovení zájemců z naší databanky, spustění inzerce
na předních realitních serverech, realizace prohlídek
nemovitosti, základní prověřování osob, dojednání
podmínek obchodu s oběma stranami a jeho zdárné
uzavření.
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Pubec
Hypotéka

Připravujeme všechny důležité podklady pro předání
nemovitosti. Jsou dobrým vodítkem pro poslední kroky
každého majitele či nájemce, aby dostali podepsaný
stav předání všech měřidel, klíčů, vybavení či kontaktů
důležitých pro budoucí užívání nemovitosti.

1

www.pubec.cz

ÚVODNÍK

Obsah

Mgr. Šárka Pubcová
ředitel společnosti

Vážení
čtenáři,

3

NOVOSTAVBY

Průvodce novostavbami
v Plzni 2021

jaro klepe na dveře, je tu březen, dny se prodlužují a jindy by se člověk těšil na hezké
počasí a na to, že někam vyrazí a zažije nové věci. Bohužel v dnešní době se není
na co těšit, na hezké počasí se můžeme dívat jen z okna a vyrazit můžeme maximálně
kolem domu. Každý den stejný jako druhý, žádná pestrost, žádné nové zážitky. Čas je
opravdu velmi relativní. Když pojedete někam na víkend a od rána do večera budete
mít nabitý program, máte pocit, že víkend byl dlouhý jak týden. Naopak, když je každý
den stejný, šedivý, bez nových vjemů, čas letí naprosto zběsile. A poslední rok opravdu
zběsilý byl.
Stejně tak nepředvídatelně a zběsile se choval a stále chová realitní trh. Po loňském
jarním lockdownu, kdy se trh s nemovitostmi téměř zastavil, nastala realitní zběsilost.
Potvrdit to mohou nejen realitní makléři, ale především ti, co hledají v podstatě jakoukoli nemovitost. V atraktivních lokalitách letí ceny nemovitostí stále nahoru. Jakmile
se zveřejní inzerát na prodej nemovitosti, strhne se mela. Lidé volají, píšou a předhání
se, kdo půjde na prohlídku dřív. Během chvíle je nemovitost prodaná a velmi často
za cenu vyšší, než byla cena inzerovaná. I my realitní profesionálové se nestačíme divit.
Ještě před rokem to fungovalo úplně jinak. Nemovitost se inzerovala i několik měsíců,
a pokud ji chtěl vlastník prodat, musel leckdy slevit.
A proč tomu tak je? Důvodů je několik. V první řadě je to nedostatkem nemovitostí
na trhu a naopak velkou poptávkou. Lidé stále touží pořizovat si vlastní bydlení.
Do kapes jim nahrávají nízké úrokové sazby hypoték. V současné nejisté době se také
lidé snaží své úspory někam vhodně a bezpečně uložit. Nechtějí mít peníze v bance
a čekat, co se s nimi stane. Proto nakupují nemovitosti, protože pro většinu lidí je
to nejbezpečnější, ale také nejjednodušší způsob, jak investovat své peníze. Přestože
někdy může dojít k přechodnému poklesu cen nemovitostí, z dlouhodobého hlediska
ceny nemovitostí stále rostou.
Náš březnový Bulletin je zaměřený na bytovou tématiku. Po roce a půl přináší přehled
aktuálních developerských projektů v Plzni. Dozvíte se, že bytů je opravdu málo,
a to nejen těch nových. Do prodeje připravujeme nový developerský projekt. Řekneme
Vám, jestli je v současné době lepší byt prodat nebo pronajmout, nebo komu se vyplatí
svěřit prodej nemovitosti do rukou odborníků.

4

TÉMA

Bytů v Plzni je málo
a to nejen nových!
6

TÉMA

Byt - prodat nebo
pronajmout?
7

TÉMA

Komu se vyplatí svěřit
prodej nemovitosti
do rukou RK?
16

TÉMA

Přehled aktuálních
úrokových sazeb bank
22

TÉMA

Tržní ocenění
nemovitosti

Realitní magazín Bulletin, číslo 147
1. vydání půlročníku pro rok 2021
pravidelná vydání: březen a září | zdarma

Doufám, že i tentokrát se dozvíte užitečné informace.
Nakonec všem přeji pevné zdraví a pokud možno alespoň trochu optimismu.
Vaše Šárka Pubcová

Místo vydání a evidenční číslo
Plzeň | MK ČR E 23749
Vydavatel
REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., IČO 26331004
se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 30100 Plzeň
Tel.: +420 377 22 67 67 | info@pubec.cz
Objednávky pravidelného odběru
tel.: 377 22 67 67 | info@pubec.cz | v sídle společnosti

Navštivte nás online na
www.pubec.cz

Grafická úprava a zlom
Red Peppers | www.red-peppers.cz
Toto vydání vychází 31. 3. 2021 | Příští vydání 30. 9. 2021
© REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

Realitní kancelář Pubec

2

www.pubec.cz

NOVOSTAVBY

- BD Křimice, Vochovská

- BD Nové Skvrňany
- BD Pecháčkova (na str. 11 a 12)
- BD Skvrňany, Křimická
- BD Unicity (na str. 13)
- BD Nová Valcha, K zelené louce
- BD Kalikova
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- BD Bolevecká

Připravujeme do prodeje nový
bytový projekt. Kontaktujte
makléře a zajistěte si přednostní
informace...

- BD Oáza Žlutická

Více na straně 14

- BD Svornost
- obytná lokalita Újezd–jih
- BD Sluneční Vyhlídka

Bytů na prodej je málo
a to nejen nových!
Bc. Zdeněk Helma
realitní makléř

Situace na plzeňském trhu bytů určených k prodeji
je v současné době doslova alarmující!
Již několik měsíců pociťujeme vysokou poptávku
po koupi nejen u nových bytů ve výstavbě, ale
i u tzv. second hand bytů (ve starší zástavbě). Na jaře
2020 snad všichni v souvislosti s šířením čínského
viru očekávali propad cen. Vývoj je však přesně
opačný!
Investoři, zaměřující se na koupi bytů k následnému
pronájmu, mají obavy o své úspory a ukládají tak
své rezervy do nemovitostí. A klienti, kteří tolik
našetřeno nemají, ale řeší bytovou potřebu, zase
využívají příznivých úroků u hypotečních úvěrů.
To vše, ruku v ruce s nedostatečnou nabídkou,
směřuje poptávku po bytech a růst jejich cen do
astronomických částek, které byly ještě donedávna
pro většinu lidí jako z říše snů.

- BD Jetelová
- BD U Ježíška, Slovanská
- BD Světovar, Brojova

Nové byty v téměř všech rozestavěných projektech
jsou prakticky vyprodané, k dispozici zbývá vždy
pouze několik málo kusů. Například v projektu
Rezidence Pecháčkova jich zůstalo už jen něco
kolem 15 kusů. Tak neváhejte!

Realitní kancelář Pubec
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Nemovitost
k rekonstrukci
nebo novostavbu?
Zvažujete pořízení nové nemovitosti a rozhodujete se, zda si
koupit nemovitost k rekonstrukci nebo sáhnout hlouběji do kapsy
a investovat do novostavby? Jedná se často o rozhodnutí na celý
život a obě varianty mají svoje kouzlo.

Petra Lehká
realitní makléř

poj ď m e s e prakt i ck y pod í vat na to , kt e r á n e m ov i to s t j e vhodn á
pr á v ě pro V á s a s rovnat v ý hod y a n e v ý hod y :

Výhody novostavby:

Výhody starší nemovitosti:

Stěhujete se do nového.

Větší výběr lokality, kde se nemovitost
nachází.

Nižší náklady na provoz (u bytu fond
oprav, vytápění atd.).

Nižší pořizovací cena oproti novostavbě.

Většinou je již řešeno k nemovitosti
parkovací místo.

Nemovitost má svoji historii a často
i zajímavé provedení.

Moderní vzhled.

Větší výměra místností.

Nevýhody novostavby:

Nevýhody starší nemovitosti:

Nemůžete zásadně ovlivnit vzhled.

Často je potřeba rekonstrukce, která
Vás stojí čas i peníze.

Vybíráte ze standardu provedení a
za každou úpravu si musíte připlatit.

Větší možnost skrytých vad.
Vyšší náklady na provoz nemovitosti
(u bytu fond oprav, vytápění,…).

Kupujete často během výstavby, takže si
nemůžete danou nemovitost prohlédnout
a musíte si na ni nějaký čas počkat.

Může být problém s parkováním
– při výstavbě nebylo počítáno s tak
velkým množstvím aut.

Vyšší pořizovací cena.

Realitní magazín Bulletin
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Co s prázdným bytem? Čemu přeje doba, prodeji nebo pronájmu…?
Možná i Vy teď držíte v ruce klíče od prázdného bytu a pokládáte
si filosofickou otázku: ,,Co s ním?“ Byt už má něco za sebou.
Škrábance na podlaze, fotografie na stěnách či zvadlé květiny
na oknech by mohly vyprávět... A vy stojíte před nejasným
rozhodnutím - pustit se do pronájmu bytu a s tím spojených
investic nebo byt prodat?

Ještě před pár roky bych vám dala jasnou radu - určitě opravit a
pronajmout! Máme ale za sebou hodně specifický rok 2020. A i
když ze zpráv pravidelně vyskakovaly informace, že má být krize,
tak naše realitní kancelář zaznamenala enormní zájem o nákup
realit a také pomohla s prodejem značného počtu nemovitostí
za výrazně vyšší ceny než v předchozích letech.

Jak je to možné?
Na růstu cen nemovitostí se podílelo několik zásadních faktorů:
• výhodné podmínky pro hypoteční úvěry
• zrušení daně z nabytí
• aktuální stav ekonomiky, který vedl k potřebě lidí
ukládat peníze do nemovitostí

Petra Lehká
realitní makléř

Pojďme se na celou situaci podívat
podrobně. A začneme situací spojené
s pronájmem bytů v Plzni.

Jaká je situace s pronájmem
bytů v březnu 2021?

A jak si stojí v březnu 2021
prodeje bytů?

V roce 2018 byla poptávka po nájmu bytů nesrovnatelně vyšší
než nyní. Volný byt byl většinou během několika dnů obsazen
novým nájemce. Proto bylo v předchozích letech prodáno celkem
značné množství bytů za účelem dalšího nájmu, tzv. na investici.
Ekonomika byla příznivá a úrokové sazby lákavé. V ČR bylo
využíváno nájmu bytů ze strany nejen zahraničních pracovníků,
ale i studentů, kteří potřebovali bydlet v místě svých škol.

Zatím jsme stále v situaci, kdy poptávka převyšuje nabídku.
Bytová potřeba populace roste a byty jsou neustále vyhledávanou
nemovitostí. I přes často přetřásané téma finanční krize během
roku 2020 vyskočila cena bytů do závratné výše. V Plzni to byl
nárůst cen bytů v průměru o 14 %! Průměrná cena za m2 běžného
bytu se v lednu 2020 pohybovala na úrovni zhruba 39 tisíc
Kč/m2 a v prosinci již atakovala hranici 48 tis. Kč/m2!!! A to stále
mluvíme o běžných bytech, ne novostavbách! Kupující často rádi
sáhnou po starším bytě, který si upraví dle svých představ.

Ovšem poslední rok a půl byl ve znamení ochlazení poptávky
po nájmech bytů. Důvod je logický – méně zahraničních
pracujících, méně studentů - zákaz denního studia, ztráta příjmu
= schopnosti platit nájem, apod. Což vede nutně k velkému
množství prázdných nepronajatých bytů a pronajímatele
ke snižování cen za nájem, aby byt v tak široké nabídce dokázali
obsadit.
Je potřeba počítat s tím, že na solidního a dlouhodobého
nájemníka budete chvilku čekat. Zároveň jsou často nájemníky
při výběru upřednostňovány byty v lepším technickém stavu.
Přeci jen v bytech nyní tráví více času, a tudíž kladou při jejich
výběru větší důraz na vzhled.

Realitní kancelář Pubec

Takže pokud již nějakou dobu prodej bytu zvažujete a
přemýšlíte, co s prázdným bytem, tak teď je ten správný čas
se pustit do prodeje!
Na co je ovšem potřeba si při prodeji dát pozor, je vhodný výběr
kupujících a reálnost dosažení hypotečního úvěru. S tím Vám však
dokážeme pomoci, je to náš denní chléb ;-)
Pokud se chcete poradit a bezpečně a výhodně prodat nemovitost,
tak nás neváhejte kontaktovat.
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Komu se vyplatí
svěřit nemovitost
do rukou realitní
kanceláře?
Mgr. Šárka Pubcová
ředitel firmy

Pokud přemýšlíte o prodeji nemovitosti
a podíváte se na internet, ze všech stran
se na nás valí marketingové hlášky
typu „Odhad nemovitosti zdarma“,
„Inzerujte si nemovitost zdarma sami
bez realitky“ či „Ušetříte provizi“.
Zní to lákavě a vypadá to jednoduše.
Ale je prodej nemovitosti vlastními silami
tou správnou cestou? Pokud jste protřelý
obchodník, znáte trh s nemovitostmi
a ceny, vyznáte se v právní problematice
prodeje nemovitostí, tak pak možná ano.
Ale i v tomto případě zní otázka: „A máte
na to čas?“
Spousta lidí si myslí, že makléřina
je „chození na prohlídky nemovitosti“,

Realitní magazín Bulletin

ale není tomu tak. Zprostředkování prodeje
nemovitosti je vysoce odborná a časově
náročná práce, vyžadující patřičné znalosti
a zkušenosti v oboru. A pokud chcete
mít jistotu, že svoji nemovitost prodáte
bezpečně, bez starostí a stresu a bez
právních problémů, určitě se vyplatí jít
za kvalitním odborníkem.
I já, přestože jsem právnička, využívám
služeb jiných právníků. Mám mnohaletou
praxi v oboru právní problematiky
nemovitostí, ale jsou obory práva,
ve kterých zkušenosti nemám (trestní
právo, správní právo, finanční právo,
apod.). Mohu samozřejmě ušetřit, najít
si a právně vyložit příslušné paragrafy
zákona, ale to bohužel nestačí. Ne vše

se z paragrafů dá vyčíst. Je nutné vědět,
jak to funguje v praxi. Proto i já raději
svůj „případný problém“ svěřím do rukou
jiného právníka, který má praktické
zkušenosti v potřebném oboru práva.
Ušetřím tak spoustu starostí a času a mám
jistotu, že můj problém bude kvalitně
vyřešen a já si svojí neznalostí nezpůsobím
problémy další.

Mám nemovitost prodat nebo raději
pronajmout? Mám ji prodat teď nebo
je lepší počkat? Mohu prodat nemovitost
se zástavním právem? Můžu prodat, i když
vlastním pouze část nemovitosti? Budu
platit nějaké daně? Je spousta otázek, které
je třeba ještě před rozhodnutím o prodeji
nemovitosti zodpovědět a na základě nich
se pak rozhodnout. Kvalitní makléř
se pozná podle toho, že mu nejde v první
řadě o provizi a za každou cenu o uzavření
zprostředkovatelné smlouvy, ale snaží se

klientovi doporučit ideální variantu
a upozornit ho na veškerá rizika. Proto
je vhodné se s makléřem nejprve osobně
sejít v jeho kanceláři a probrat s ním
veškeré podrobnosti. I to, jak vypadají
prostory realitní kanceláře a jak na Vás
osobně působí realitní makléř a ostatní
personál, může leccos o kvalitě realitky
vypovědět. Makléř by Vám vždy měl
podrobně vysvětlit rozsah služeb, které
Vám poskytne v rámci sjednané provize.
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A stejné je to i u prodeje nemovitostí.
Mohu ušetřit a nemovitost si prodat sám,
ale také mohu tvrdě narazit a přijít
i o peníze. Co Vás tedy může při prodeji
nemovitosti potkat a čemu se můžete při
spolupráci s kvalitní realitní kanceláří
vyvarovat?

www.pubec.cz
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Stačí Vám na určení
ceny cenová kalkulačka?
Klient koupil údajně
stavební pozemek, na
kterém chtěl vybudovat
rodinný dům, má však
pozemek, kde může
pěstovat leda zeleninu.

Realitní kancelář Pubec

Můžete si říci, že si cenu zjistíte sami
na „S-kách“ nebo si ji na internetu zadáte
do různých kalkulaček a tudíž odborníka
nepotřebujete. Je otázka, co vám z těchto
informací vypadne. Nezapomeňte,
že na realitních serverech jsou uvedeny
ceny nabídkové a od těch skutečně
realizovaných se mohou dost lišit (a ty
už tam uvedeny nejsou). Cenové kalkulačky
sice někdy vycházejí z dat z katastru
nemovitostí, ale už se z nich nedozvíte,
jak v nich byly zohledněny faktory, které
na cenu nemovitosti mají opravdu zásadní
vliv (stav nemovitosti, sítě, právní vady,
apod.). Toto může při stanovení tržní ceny
nemovitosti zohlednit pouze odborník,
který se na prohlídce podrobně seznámil
se stavem nemovitosti a se všemi ostatními
okolnostmi s přihlédnutím k aktuální situaci
na trhu. Je například velký rozdíl mezi
cenami stavebních a ostatních pozemků.
A jak z inzerátu poznáte, že jde opravdu
o stavební pozemek? To zjistíte až
na základě skutečně doložených informací
od příslušných úřadů, které by vám vlastník
nebo makléř měl předložit, tj. zda je dle
územního plánu možné na pozemku stavět
a především co a za jakých podmínek, zda
je v místě nějaký stavební regulativ, zda
a kde je možné se napojit na jaké inženýrské
sítě, zda se jedná o povodňové pásmo,
či je oblast památkově chráněna, apod.
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To vše určuje cenu pozemku. A příklad
z praxe: Klient koupil pozemek, kde stála
poměrně velká chata. Aniž by si dopředu
zjistil informace, chatu zboural s tím,
že si místo ní postaví dům. Bohužel stavební
úřad stavbu domu, ale ani jakékoli jiné
stavby znovu nepovolil, protože jde
o povodňové pásmo a k pozemku nevede
přístupová cesta.
Klient tak koupil pozemek, který považoval
za stavební, má však pozemek, kde může
maximálně pěstovat zeleninu a tudíž jeho
hodnota je zcela jiná. Setkáváme se i s tím,
že si lidé realitního makléře vybírají podle
toho, který z nich jim nabídne nejnižší
provizi a nejvyšší cenu nemovitosti,
a ještě nejlépe rovnou do telefonu. Věřte,
že vybírat realitku podle těchto parametrů,
je nejhorší, co můžete udělat. Žádný kvalitní
makléř Vám nesdělí cenu nemovitosti
po telefonu, aniž by se na ni jel podívat
a především si zjistil veškeré potřebné
informace. Jsou makléři, kteří si cenu
„vykouzlí“ jak potřebují, jen aby získali
zakázku. A co bývá podezřele levné, nebývá
kvalitní. Vždy se u realitky zajímejte o její
dobré jméno, zkušenosti, kvalitu a rozsah
služeb. Neprodáváte skříň po babičce,
ale nemovitost, která má podstatně větší
hodnotu.

www.pubec.cz
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Jako prodávající jste povinni informovat
kupujícího o všech skutečnostech jak
faktických, tak právních, týkajících
se nemovitosti. A víte, které skutečnosti
to jsou? Případně co z nich pro vás
vyplývá? O pozemku jsem se zmiňovala
již výše. Víte, že pokud neupozorníte
kupujícího na vady, o kterých víte, a on
je zjistí až po koupi nemovitosti, může
se domáhat slevy na kupní ceně? Víte,
kdy jako vlastník musíte svoji nemovitost
přednostně nabídnout jiné osobě z důvodu
existence předkupního práva?
A co se stane, když tak neučiníte? Víte,
co znamená, když chcete prodat nemovitost,
na které vázne exekuce? To vše jsou
příklady otázek, na které nemusíte znát
odpověď a můžou Vás tak při prodeji
nemovitosti dostat do problému. Při
spolupráci s kvalitní RK za Vás všechny
tyto problémy RK vyřeší.

Příklad z praxe: Klientka kupovala
od svého známého byt. Na všem byli
domluveni a za mnou přišla s tím, jestli
bychom jí vyhotovili kupní smlouvu
a zajistili převod na katastru. Zmínila
se o tom, že prodávající jí řekl, že má
na byt nějakou půjčku, kterou musí
zaplatit, ale že to není žádný problém.
Dohodli se, že uzavřou kupní smlouvu,
ona mu dá peníze, ze kterých prodávající
půjčku zaplatí. Když jsme obstarali výpis
z katastru nemovitostí, zjistili jsme,
že na bytě vázne exekuce, což by pro
ní znamenalo, že by uzavřela neplatnou
kupní smlouvu, byt by nebyl převeden
a své peníze by z prodávajícího jen těžko
dostávala zpět. Po tomto zjištění byla
šťastná, že se rozhodla na nás obrátit a my
jí tak ušetřili velké starosti. Navrhli jsme
bezpečný postup a byt nakonec přece jen
koupila.

V dnešní době kvalitních mobilů asi není
pro většinu lidí problém si nemovitost
nafotit sami. Přesto je však na první pohled
vidět, kdy nemovitost fotí profesionál
a kdy amatér. Není to jen o kvalitě fotek,
ale také o tom, že profesionál ví, co má
fotit, či co by na záběrech být nemělo.
Samozřejmostí u kvalitních RK jsou dnes
i tzv. 3D půdorysy nemovitosti. Potenciální
zájemci si tak mohou již z obrázku
představit, jak jsou v dané nemovitosti
uspořádané místnosti. RK je schopna

zajistit i videoprohlídky nemovitosti
či záběry z dronu.

I pověšení inzerátu o prodeji nemovitosti
na internet nemusí být pro leckoho
problém. Renomovaná realitní kancelář
má však více možností prezentace
prodeje nemovitosti. V první řadě využívá
svých kontaktů na potenciální zájemce
vedených ve své databázi. Díky svým
zkušenostem ví o lidech, kteří poptávají
určitý druh nemovitostí a je schopna jim
tak nemovitost nabídnout přímo a hned.

Leckdy se prodej nemovitosti nabízí
pouze tzv. neveřejnou formou, tzn. vlastník
nemovitosti si z nějakého důvodu nepřeje,
aby inzerát visel veřejně na internetu.
Realitní kancelář spolupracuje s mnoha
významnými realitními servery, kde
prezentuje nemovitosti. Naše kancelář
některé významné či specifické
nemovitosti prezentuje i ve svém realitním
časopise Bulletin.
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I zde si můžete říci: „Dron mám doma,
můžu si to natočit sám.“ Ale otázka zní:
Máte ke vzletu všechna potřebná povolení
(pilotní zkoušky, povolení leteckého úřadu,
majitelů okolních nemovitostí, pojištění,
apod.)? Znáte legislativu? Jste připraveni
nést následky případné nehody? Víte, kde
můžete či nemůžete lítat a co točit?

www.pubec.cz
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Nemáte čas chodit na prohlídky se zástupy
zájemců, a to v kteroukoli denní hodinu?
Nevíte, co byste jim měli říci a co naopak
z hlediska obchodního jednání není vhodné
na prohlídce hned sdělovat? Prohlídka
není jen výlet a odemknutí nemovitosti.
Realitní makléř prohlídky realizuje po celý
den, někdy i o víkendech. Na základě
zkušeností přesně ví, jak zájemce zaujmout
a jaké důležité informace mu sdělit,
případně co doporučit. Ví, co vše je nutné

dohodnout mezi prodávajícím a kupujícím,
aby do budoucna nedošlo ke sporu. Makléř
je nestranným prostředníkem mezi oběma
stranami. Dokáže účastníky ušetřit leckdy
nepříjemné komunikace při dojednávání
podmínek obchodu. Věřte, že tato část
je tou nejdůležitější a také nejnáročnější
fází obchodu a mít při vyjednávání po ruce
nestranného zprostředkovatele, je velká
výhoda.

Stáhnout si smlouvu z internetu není nic
těžkého. Ale víte, jestli daný vzor smlouvy
odpovídá aktuálním zákonům? Umíte
přesně dle požadavků zákona specifikovat
nemovitost tak, aby katastrální úřad
převod nemovitosti zapsal? Víte, jaké
všechny náležitosti musí smlouva mít?
Víte, jak ochránit finanční transakci tak,
aby se nestalo, že nemovitost převedete,
ale peníze od kupujícího nedostanete?
Umíte správně vyplnit elektronický

formulář návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí? To vše
Vám je schopna renomovaná realitní
kancelář bezpečně zajistit. Vyhotoví
potřebné dokumenty, předloží Vám je
předem k odsouhlasení a Vy jen přijdete,
podepíšete a s kupujícím si podáte ruku.
Po převodu na katastru je řádně vyplacena
kupní cena prodávajícímu a nemovitost
předána kupujícímu. Ke spokojenosti
všech.

Věřte, že svěřit prodej nemovitosti do rukou
renomované realitní kanceláře s dlouholetými
zkušenostmi má velké výhody. Ušetříte spoustu času,
stresu a starostí a vyhnete se mnohým problémům!
Naše kancelář na trhu působí již více jak 30 let.
Našim cílem je poskytovat kvalitní služby lidem,
kteří se na nás s důvěrou obrátí, ocení naši
odbornost, nestrannost a etické chování a odchází
od nás spokojení a s úsměvem.

Realitní kancelář Pubec
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Zahájení výstavby:
Jaro 2020
Předpokládaný termín
kolaudace: Léto 2022

Nabídka
bytů
Byt 1+kk s terasou
3.235.400 Kč

Byt 2+kk s balkónem
3.118.998 Kč

Byt 2+kk s terasou
3.847.135 Kč

Byt 3+kk s balkónem
3.822.417 Kč

Byt 3+kk s terasou
4.529.860 Kč

Investor:
INVIZIO s.r.o.
Generální zhotovitel:
Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

Kontakt

Kontakt na makléře:
Bc. Zdeněk Helma
(+420) 734 754 067

Projekt Rezidence Pecháčkova se nachází v klidné bytové zástavbě v západní části
Plzně, v ulici Pecháčkova. Tvoří jej dvojice bytových domů A a B z nichž každý
má 2 "věže" (východní a západní), propojené suterénem.

Vzniká zde aktuálně 108 nových bytových
jednotek. Ke každému bytu náleží zděný sklep,
téměř všechny byty budou mít balkón nebo
terasu. Tento moderní projekt s byty 1+kk
až 3+kk v klidné části Skvrňan disponuje
veškerou občanskou vybaveností, MHD
i přírodou na dosah ruky.

Výstavba je
v plném proudu!

Detail projektu na:
www.rezidence-pechackova.cz
Číslo inzerátu: PL11300ZH

Realitní magazín Bulletin
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V nabídce máme ještě několik posledních
volných bytů s prostornými terasami!
Máte chuť trávit jarní dny pod modrou
oblohou?
Chcete si užívat grilování s rodinou či přáteli?
Rádi si vychutnáváte ranní kávu nebo večerní
sklenku vína venku na terase?

Pubec
Hypotéka
Úrokové
sazby jsou
stále výhodné.
Nechcete bydlet celý život v nájmu?

Sníte o tom, mít venkovní meditační koutek
nebo minifitness?

Ideální doba na koupi vlastního bytu!
Myslíte na budoucnost a chcete
zhodnotit tak své finance tím nejlepším
způsobem? Nezmeškejte poslední

Potřebujete občas vypnout a jen relaxovat?

šanci koupit investiční byt!

Splňte si sny a realizujte Vaše nápady v bytě

Více informací na

s prostornou terasou!

tel.: 773 638 180

V nabídce je několik posledních bytů!

Realitní kancelář Pubec
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Zahájení stavby:
Květen 2019
Předpokládané dokončení:
Jaro 2021
První a druhá etapa:
Zkoulaudováno a prodáno
Třetí etapa:
Zkoulaudováno
Předání bytů v dubnu 2021
Počet bytů v nabídce:
celkem 102 jednotek
Nabízené dispozice:
1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk

Investor: DARAMIS
Generální dodavatel: Metrostav

Kontakt

Hotové, zkolaudované byty v Plzni,
připravené k nastěhování.
Unicity 3. etapa nabízí celkem 102 bytových
jednotek ve třech budovách B1, B2 a B3. Byty
o velikostech 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk disponují
buď balkónem, terasou nebo předzahrádkou.
Ke každému bytu je nutné přikoupit garážové
parkovací stání (230.000 Kč vč. DPH) a sklepní
kóji (17.250 Kč/m2 vč. DPH).

Aktuálně probíhá na projektu
rozdělení těchto posledních 3 budov
na jednotlivé bytové jednotky
a v dubnu 2021 již investor předá
zakoupené byty novým vlastníkům.

„Univerzitní městečko“, jak se na Borech
u ZČU říká souboru bytových domů se zeleným
vnitroblokem, s hřišti a relaxačními zónami,
bylo definitivně dostavěno na konci roku 2020
a v lednu 2021 proběhla kolaudace poslední,
3. etapy, kterou představují 3 bytové domy
- B1, B2 a B3.

B1

B2

B3

Poslední příležitost
pro nové bydlení.
Kontakt na makléře:
Petra Lehká
(+420) 731 150 344
lehka@pubec.cz
Více na webu:
www.pubec-novostavby.cz
Číslo inzerátu: PL9600PL

Realitní magazín Bulletin

Tento unikátní bytový komplex je dokonce
jedním z „pouhých“ 15 bytových projektů, které
v současnosti nabízí v Plzni ještě volné byty
ke koupi. Z celkových 542 bytů v celém komplexu
jich zbývá k prodeji jen kolem dvaceti!
Například v roce 2019 se stavělo a prodávalo
v Plzni 34 novostaveb. V roce 2018 jich bylo
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také 34. Není tedy divu, že cena zbývajících bytů
na trhu stoupá, když je jich v nabídce tak žalostně
málo. Doporučujeme zajet se do lokality podívat!
Příjemně Vás překvapí příjemným a moderním
prostředím. Pokud uvažujete o koupi bytu,
neváhejte a využijte možnost si vybrat, dokud
je ještě z čeho. ;-)

www.pubec.cz
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Realitní kancelář Pubec

Po úspěšné realizaci prvních dvou etap
výstavby pro Vás připravujeme nabídku
třetí a poslední etapy prodeje bytů v rámci
bytového domu – ByTy PODěBRADKA iii.

Bude se jednat o malometrážní byty
s dispozicí 1+kk, 2+kk s výměrami
35 – 58 m2. Téměř všechny byty budou mít
buď prostorný balkón nebo lodžii.

Předpokládané zahájení
výstavby: jaro/léto 2021

Předpokládané dokončení
výstavby: zima 2022/jaro 2023

Investor: eXTRA muLTi COLORe a.s.

Číslo zakázky: PL11900JK

byty 1+kk

byty 2+kk

aktuální informace již brzy na

od 2.450.000 Kč

od 3.050.000 Kč

www.pubec-novostavby.cz
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Jak to tak bývá, každá doba
si nese své pro a proti, a i když
aktuální situace pro náš národ
není úplně příznivá, trhu
s hypotékami se daří.
Velkým aktuálním trendem jsou
nejenom hypotéky na koupi investičních
nemovitostí, ale také refinancování
stávajících hypoték. Reﬁnancovat, tedy
zajistit si lepší úrokovou sazbu pro příští
úrokové období, se klienti rozhodují
především díky příznivým úrokovým
sazbám. Klienti se v současné době také
rozhodují pro delší ﬁxace úrokové
sazby, aby si udrželi příznivý úrok po co
nejdelší možnou dobu. V mých číslech se
nejčastěji objevuje fixace na 8 nebo 10 let.

Koronavirová pandemie stlačila sazby
na hypotékách velmi nízko. Aktuální
sazby jsou příznivé a drží se pod úrovní
2% při 80% LTV. Zvýšení zájmu
o koupi nemovitosti také pomohlo zrušení
daně z nabytí nemovitosti, pro představu
- při koupi rodinného domu za 4 mil. Kč,
ušetří kupující na této dani 160.000,- Kč.
Současná doba může do problémů
při žádosti o úvěr přivést klienty
z rizikových oblastí pracovního odvětví,

jako jsou například podnikatelé
a zaměstnanci v gastronomii a hotelnictví,
cestovním ruchu, aj. Pro banky se tito
klienti stávají rizikovými při posuzování
příjmů. Věřím tomu, že až pandemie
skončí, budou mít zájemci o hypotéku,
pracující v rizikových sektorech opět
možnost žádat o úvěr bez větších
problémů. Aktuálním problémem
při posuzování příjmů, může být též
klient na nemocenské nebo klient
aktuálně pobírající ošetřovné na dítě.

Tereza Košnařová
hypoteční makléř

Jaké jsou výhledy
do budoucna?
Tuto otázku mi pokládáte velmi často. Odborníci předpokládají,
že se úrokové sazby budou zvyšovat, nicméně je velmi těžké to přesněji
určit, protože vývoj úrokové sazby ovlivňuje několik proměnných.
Mezi ty nejdůležitější patří nastavení základních úrokových sazeb
v ekonomice. V současné době se tato základní sazba drží při 0,25%
ze strany České národní banky a velmi pravděpodobně se v nízkých
číslech bude držet i nadále. Vývoj ekonomiky bude velmi ovlivňovat
úspěšnost boje s pandemií koronaviru v ČR. Pokud se bankám zvýší
počet problémových či nesplacených hypoték, mohou přitvrdit. Také
se předpokládá, že v letošním roce klesnou objemy poskytnutých
hypoték oproti roku loňskému. Aktuální čísla ukazují, že v loňském
roce si polovina kupujících pořídila nemovitost pomocí hypotéky.
Pokud váháte, zda při koupi nemovitosti využít hypoteční úvěr, mohl
by Vám při rozhodování pomoci fakt, že úrokové sazby se aktuálně
drží níže až o 1% oproti inﬂaci. O tom, jak inﬂace a úroky fungují
v praxi se s Vámi velmi ráda pobavím třeba na osobní schůzce v naší
Realitní kanceláři Pubec.

Realitní magazín Bulletin
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V roce 2020 jsme se stali
exkluzivními partnery
České spořitelny.
V roce 2020 jsme společně dosáhli velkého
úspěchu a stali jsme se exkluzivními
partnery české spořitelny, což je ocenění
pro nejlepší poradce v české republice.
Po celý rok Vám tedy můžeme nabídnout
velké výhody našeho partnerství a to
například odhady zdarma, výhodnější
úrokové sazby a individuální přístup pro
naše klienty.

www.pubec.cz
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Přinášíme Vám přehled aktuálních úrokových sazeb platných k 1. březnu 2021.
Máme informace, že banky budou úrokové sazby navyšovat, proto doporučujeme
s případným dojednáním hypotéky neotálet.

Hypotéka od České Spořitelny (pro developery)

Hypotéka od České Spořitelny

5 FIX

8 FIX

10 FIX

HUF 80 %

1,89 %

1,89 %

1,99 %

HUF 80 % PPI

1,79 %

1,79 %

1,89 %

HUF 90 %

2,09 %

2,09 %

2,19 %

HUF 90 % PPI

1,99 %

1,99 %

2,09 %

5 FIX

8 FIX

10 FIX

HUF 80 % PPI

1,94 %

1,94 %

2,04 %

HUF 80 %

1,84 %

1,84 %

1,94 %

2,14 %

2,14 %

2,24 %

HUF 90 % PPI

prvobydlení

nad 4 mil je o 0,1 nižší

Hypotéka od Hypoteční banky

Hypotéka od Hypoteční banky (pro developery)

1 FIX

3 FIX

5 FIX

7 FIX

10 FIX

15 FIX

HUF 80 %

1,99 %

1,99 %

2,09 %

2,19 %

2,69 %

3,19 %

HUF 90 %

2,69 %

2,69 %

2,79 %

2,89 %

3,39 %

3,89 %

Hypotéka od Komerční banky

BEZ PPI

HUF 80 %

1,89 %

1,99 %

HUF 90 %

2,09 %

Hypotéka od UniCredit Bank

3-5 FIX

6-8 FIX

9-10 FIX

15 FIX

HUF 80 %

1,89 %

1,99 %

2,09 %

2,19 %

HUF 90 %

2,29 %

2,39 %

2,49 %

2,59 %

Hypotéka od mBank

3 FIX

5 FIX

7 FIX

10 FIX

HUF 80 % PPI

1,79 %

1,89 %

2,09 %

2,29 %

HUF 80 %

2,09 %

2,19 %

2,39 %

2,59 %

Hypotéka od MONETA Money Bank

5 FIX

7 FIX

HUF 80 %

1,99 %

2,19 %

HUF 80 % PPI

1,74 %

HUF 90 %
HUF 90 % PPI

Realitní kancelář Pubec

S PPI

Použité zkratky:

1,3,5 FIX

7 FIX

10 FIX

HUF 80 %

2,09 %

2,34 %

2,44 %

1,94 %

HUF 80 % PPI

1,89 %

2,14 %

2,24 %

2,44 %

2,59 %

HUF 90 %

2,69 %

2,94 %

3,04 %

2,19 %

2,34 %

HUF 90 % PPI

2,49 %

2,74 %

2,84 %
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Nejbezpečnější způsob, jak nabýt nemovitost
Nejeden klient (zájemce o koupi) při zjištění, že prodej
nemovitosti je realizován v rámci insolvenčního řízení,
má jisté obavy a nedůvěru v tento obchod. S ohledem
na naše znalosti a bohaté zkušenosti s tímto typem
prodeje Vám však mohu s klidným svědomím sdělit,
že z pohledu majetkoprávních vztahů se paradoxně
jedná o nejbezpečnější způsob, jak nabýt nemovitost.
Hlavním specifikem prodeje nemovitosti v insolvenčním
řízení je to, že na straně prodávající figuruje
insolvenční správce, který je jako jediný oprávněn
nakládat s majetkem dlužníka. Veškeré dokumenty
tedy podepisuje insolvenční správce, dlužník
(vlastník nemovitosti) k tomu již nemá oprávnění.
Osobu insolvenčního správce určuje vždy na začátku
insolvenčního řízení soud, ten také společně
se zajištěnými věřiteli či věřitelským výborem průběžně
dohlíží na činnost insolvenčního správce. Průběh
insolvenčního řízení se řídí insolvenčním zákonem.
Insolvence je zvláštní soudní řízení, jehož předmětem
je vypořádání závazků dlužníka tak, aby došlo
k uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů
v co nejvyšší možné míře. Do insolvence vstupují
zpravidla subjekty, které mívají jednoho či více věřitelů
a své závazky již nejsou schopny delší dobu splácet,
nachází se v úpadku. Po zahájení insolvenčního řízení
(buď na návrh samotného dlužníka či jeho věřitele)
rozhodne soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku,
a to nejčastěji oddlužením nebo konkurzem, přičemž
u obou způsobů může dojít ke zpeněžení majetku dlužníka.
Prodej nemovitostí v insolvenčním řízení zajišťuje
pro insolvenčního správce většinou renomovaná realitní
kancelář, a to buď formou přímého prodeje

Realitní magazín Bulletin

(tj. na základě kupní smlouvy), nebo ve veřejné dražbě.
Realitní kancelář Pubec zvládá s přehledem oba způsoby
zpeněžení, dražby realizujeme dle zákona 26/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Zpeněžením majetku dlužníka dochází k zániku
veškerých právních vad (zástavní práva a exekuce,
vyjma případných věcných břemen) zapsaných
na listu vlastnictví. Na nového vlastníka tedy nikdy
žádné finanční závazky původního majitele nepřecházejí.
Startovací cenu pro nabídkové řízení určuje obvykle
znalecký posudek. Není však výjimkou, že výsledná
prodejní cena mnohdy bývá jiná než je původní
nabídková cena – někdy bývá vyšší a někdy naopak
zase nižší, záleží především na poptávce veřejnosti
v místě a čase. Zde pak hrají důležitou roli zkušenosti
a také obchodní cit realitního makléře. Neméně důležitá
je komunikace a vzájemná důvěra realitního makléře
a insolvenčního správce, který dále prezentuje soudu
a zajištěnému věřiteli či věřitelskému výboru průběh
obchodu a doporučení realitní kanceláře.
Koupi nemovitosti v insolvenčním řízení lze financovat
i prostřednictvím banky. Nutno podotknout, že obchodní
případy podobného typu umí dobře realizovat spíš silné
banky s dlouholetou tradicí na českém trhu a téměř vždy
se jedná o tzv. předhypoteční úvěr – tj. úvěr, který
je nezajištěný, tedy čerpán pouze na podepsanou kupní
smlouvu či smlouvu budoucí kupní. Teprve
až po převedení vlastnického práva na kupujícího
a výmazu právních vad z listu vlastnictví si banka
zřídí na předmětné nemovitosti zástavní právo
ve svůj prospěch. Většinou totiž není vůle na straně
insolvenčního správce jakkoli zatěžovat předmět prodeje.
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Abychom byli fér, zmíním dvě možné nevýhody
prodeje nemovitosti v insolvenčním řízení:
V době prodeje může v nemovitosti stále bydlet dlužník.
Hrozí tak, že nemovitost před sjednaným termínem předání
nevyklidí. I v takové případě insolvenční správce nenese
zodpovědnost za tuto případnou nepříjemnost. Řešením
takové situace pro nového vlastníka je pak podání žaloby
na vyklizení a provedení exekuce vyklizením, a to na
vlastní náklady. Nutno podotknout, že za dobu 10 let praxe
v Realitní kanceláři Pubec jsem tuto záležitost zažil pouze
jednou. Díky pohotovému zásahu insolvenčního správce
se vše nakonec vyřešilo velmi rychle a ke spokojenosti
všech, žaloba na vyklizení ani nebyla podána.

Stavebně technický stav nemovitosti.
Insolvenční správce prodává
nemovitost v aktuálním technickém
stavu a nenese zodpovědnost
za případné skryté či jiné stavebně
technické vady, ustanovení v tomto
smyslu je uvedeno i ve smluvní
dokumentaci. Vždy doporučuji
zájemcům o koupi důkladně si prověřit
stavebně technický stav nemovitosti,
nejlépe stavebním odborníkem.

Bc. Zdeněk Helma
realitní makléř

že není žádný důvod se při koupi nemovitosti v insolvenčním řízení čehokoli bát. Jedná se o bezpečný
obchod, který se řídí insolvenčním zákonem a má jasná pravidla. Realitní kancelář Pubec tento způsob prodeje
bez jakýchkoli problémů zvládá, ať už přímým prodejem či dražbou. Stejně jako u všech ostatních typů
zakázek dbáme především na vysokou odbornost, perfektní komunikaci a fair play jednání, prostě kvalitu.

Referenční zakázky:
40 bytů ve Starém Plzenci
(přímý prodej)

byt v Nepomuku
(přímý prodej)

rodinný dům s autodílnou
v Plzni-Valcha (přímý prodej)

polnosti v Křenicích
u Prahy (dražba)

rodinný dům v obci Struhaře
(přímý prodej)

rodinný dům ve Zruči
(přímý prodej)

rodinný dům v obci Podsedice
(okr. Litoměřice) (dražba)

polnosti v k.ú. Útvina
(přímý prodej)

byt v Dobřanech
(přímý prodej)

rodinný dům v obci Konětopy (okr.
Louny) (dražba)

rodinný dům v Chrástu
(přímý prodej)

rodinný dům v obci Poděvousy
(přímý prodej)

rodinný dům v obci Skočice
(přímý prodej)

byt v Sokolově
(dražba)

byt v Chebu
(přímý prodej)

byt v Plzni, Bzenecká ul.
(dražba)

rodinný dům v Hroznětíně
(přímý prodej)

rodinný dům v obci Kraslice
(přímý prodej)

byt v Plzni, Spolková ul.
(dražba)

byt v Plzni, Manětínská ul.
(přímý prodej)

garáž v obci Potůčky
(přímý prodej)

skladová hala + showroom
v Karlových Varech (přímý prodej)

byt v Plzni, Tachovská ul.
(přímý prodej)

byt v Ostrově
(přímý prodej)

podíl na rodinném domě
v Karlových Varech (přímý prodej)

rodinný dům ve Starém Sedlišti
(přímý prodej)

RD v obci Nahošice
(přímý prodej)

byt v Chodově
(přímý prodej)

rodinný dům v Žerovicích
(přímý prodej)

pozemek v k.ú. Studánka
(přímý prodej)

Realitní kancelář Pubec
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NOVINKY REALITNÍ KANCELÁŘE

Změny
a novinky
jed no, d ruhé, t řet í ..

Naší makléřce Denise
Ženíškové se narodila
17. prosince 2020 roztomilá
holčička Viktorka.

Asistentce Veronice
Linhartové se 25. ledna 2021
narodila krásná holčička
Elinka.

Naše makléřka Mgr. Alena
Kohoutová se stala 21. ledna
2021 potřetí babičkou. Má
krásně vlasatou vnučku Editku.

2 900 g a 50 cm

3 210 g a 50 cm

3 500 g a 51 cm

Holčičkám přejeme do života hodně zdraví a radosti!

Realitní magazín Bulletin
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NOVINKY REALITNÍ KANCELÁŘE

Naše markeťačka Kristýna Vyčítalová Soukupová a Vojtěch Plachý
se konečně vzali a nyní jsou "Plaší" :-D ;-).
13. února 2021 v 11:30 hod. v Plzni.

www.FILIPFOTOGRAF.cz

"Plašanům" přejeme šťastnou a veselou společnou cestu životem!

Vážení klienti,
ráda bych Vám tímto prostřednictvím poděkovala za důvěru,
spolupráci a přízeň. Moje působení v této firmě po 18 letech končí
odchodem do důchodu. Nebojte se, nebudou následovat žádné
veselé historky, nerada se totiž ohlížím. Ne, že by nebylo za čím.
Přes tisíc prodaných nemovitostí spoustu veselých historek
přineslo, ale raději se dívám dopředu. A tam vidím tři nádherná
vnoučátka, kterým chci věnovat svůj čas, dokud o něj stojí.

Drazí kolegové, bylo mi ctí s Vámi spolupracovat!
Milý Pavle a Šárko, děkuji za důvěru, příležitost
a pěkný kus života. ;-)

Mgr. Alena Kohoutová
realitní makléř

V dubnu končí svoji dlouholetou působnost v naší firmě makléřka Alena Kohoutová. Bude tak 4. dlouholetým
zaměstnancem, který to v naší firmě dotáhl až do zaslouženého důchodu. Milá, usměvavá, pohodová, nic
pro ni nikdy nebyl problém, vždy byla připravená zaučovat nováčky a předávat jim své zkušenosti.
Moc nás to mrzí, ale přejeme jí, aby si po letech psychicky i časově
náročné práce užívala důchod ve zdraví se vším všudy.

Realitní kancelář Pubec
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PRÁVNÍ PORADNA

Pokud prodáváte svoji nemovitost, je
dobré si před prodejem zjistit, zda nemáte
povinnost z takového prodeje uhradit
daň z příjmu. Od začátku roku 2021
navíc vyšla v platnost nová pravidla
ohledně daní z příjmů. Konkrétně se mění
pravidla pro osvobození od daně z příjmu
při prodeji nemovitosti, a to novelou
zákona o dani z příjmů. Pro určení,
zda budete mít povinnost uhradit daň
z příjmu, je důležitý datum prodeje
z nabytí nemovitosti. Tento datum však
není pro laickou veřejnost tak úplně jasný.

Nejedná se o den podpisu kupní smlouvy,
ani den, kdy bylo na katastru nemovitostí
převedeno vlastnické právo na nového
vlastníka, ale o den, kdy byl na katastr
nemovitostí doručen návrh na vklad
vlastnického práva spolu s vkladovou
listinou. V Pokynu generálního finančního
ředitelství ze dne 06. 02. 2015 a
v občanském zákoníku se jedná o „datum
právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí“. Jedná
se tedy jednoduše o den, kdy jedna
ze stran obchodu donese na podatelnu

katastrálního úřadu návrh
na změnu vlastnického práva spolu
s kupní smlouvou, na základě které bude
provedena změna vlastníka. Od tohoto dne
se pak kupující bere jako nový vlastník
nemovitosti (zpětně). V případě, že tento
den, kdy se kupující zpětně stal novým
vlastníkem nemovitosti, nastal až po roce
2020, tedy od 01. 01. 2021, bude se
vypočítání daně z příjmu řídit již novými
pravidly. Pokud jste nemovitost vlastnili
již v roce 2020 a dříve, budou pro vás
platit stále stará pravidla.

A jak to vypadalo s osvobozením od daně z příjmu při prodeji
nemovitosti v roce 2020 a jaká nová pravidla platí od nového roku?

Daň z příjmu jste nemuseli
platit v těchto případech:

Mgr. Eva Berková
právník RK Pubec

Daň z příjmu nyní nemusíte
platit v těchto případech:

pokud jste byli vlastníkem jakékoliv
nemovitosti více než 5 let,

pokud vlastníte jakoukoliv nemovitost
více než 10 let,

pokud jste vlastnili byt nebo rodinný dům
méně než 5 let, ale minimálně 2 roky jste
v tomto konkrétním druhu nemovitosti fakticky
bydleli* (a to bezprostředně před prodejem),

pokud jste vlastnili byt nebo rodinný dům méně
než 10 let, ale minimálně 2 roky jste v tomto
konkrétním druhu nemovitosti fakticky bydleli*
(a to bezprostředně před prodejem),

pokud byly zároveň splněny všechny
následující podmínky:

pokud prodáváte jakoukoliv nemovitost dříve než
po 10 letech od nabytí vlastnictví, ale finance získané
z prodeje budou použity na další vlastní bydlení.

prodávali jste byt nebo dům
vlastnili jste tyto nemovitosti
sice méně než 5 let

Pořídit si vlastní bydlení je
nyní mnohem výhodnější.

bydleli* jste v těchto nemovitostech
sice méně než 2 roky
finance získané z prodeje těchto
nemovitostí (bytu nebo domu) byly
použity na další vlastní bydlení.

Nová legislativa pro osvobození od daně z příjmu výrazně
zvýhodnila pořízení vlastního bydlení, jelikož finance získané
z prodeje jakékoliv nemovitosti lze použít na pořízení bydlení
bez povinnosti zaplatit daň a zároveň ztížila podmínky
pro spekulanty a investory obchodující s nemovitostmi díky
prodloužení doby, po kterou musí nemovitost vlastnit, aby byli
od daně z příjmu osvobozeni.

* Pojmem bydlení je ve výše uvedených případech myšleno opravdu
faktické bydlení, ne trvalé bydliště. Trvalé bydliště slouží pouze jako výkaz
pro evidenci obyvatel a často bývá odlišné od místa, kde opravdu bydlíte.
Abyste tedy mohli být osvobozeni od daně z příjmu dle výše uvedených
podmínek, je nutné v prodávané nemovitosti skutečně bydlet, trvalé
bydliště pak můžete mít nahlášené kdekoliv jinde.
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Tržní ocenění
nemovitosti
Hodně klientů se na nás obrací s tím, že při dědickém řízení je notář poslal
do realitní kanceláře, aby si nechali vyhotovit tržní cenu nemovitostí, které
jsou předmětem dědictví. Většinou si lidé myslí, že jim vystavíme „nějaký
papír“, dáme razítko a je hotovo. Ale tak jednoduché to opravdu není.

Co tedy vlastně tržní ocenění
nemovitosti znamená a k čemu
může sloužit?

Mgr. Šárka Pubcová
ředitel firmy

Tržní ocenění je stanovení maximální kupní ceny nemovitosti,
za kterou je možné v daný okamžik, s přihlédnutím ke všem
okolnostem, danou nemovitost na trhu zpeněžit, tzn. stanoví,
jakou má nemovitost skutečnou hodnotu.

A co jsou všechny okolnosti?

K čemu tržní
ocenění slouží?

Jsou to všechny faktory, které mohou mít na cenu nemovitosti
vliv. Zejména: poloha nemovitosti, technický stav, velikost,
možnost jejího využití, napojení na inženýrské sítě, případné
právní zatížení nemovitosti (např. věcné břemeno, zástavní
právo, apod.), ale také aktuální poptávka po daném typu
nemovitosti na trhu.

Notáři toto ocenění potřebují pro výpočet své odměny
za dědické řízení. Může ale také sloužit jako podklad
pro majetkové vypořádání mezi dědici, tzn. v případě, kdy třeba
někteří chtějí přenechat za úplatu svůj podíl na nemovitosti
jinému dědici. Na základě tohoto tržního ocenění je stanovena
cena daného podílu.

Pokud máme kvalifikovaně stanovit tržní cenu nemovitosti,
musíme v první řadě provést její prohlídku, zhodnotit
její technický stav a následně pak zajistit u příslušných
úřadů vyjádření k možnosti využití nemovitosti, napojení
na inženýrské sítě a zjistit všechny ostatní okolnosti, které
na cenu mohou mít vliv. Na základě těchto informací a svých
znalostí aktuální situace na trhu pak stanovíme reálnou tržní
cenu nemovitosti.

Může se hodit i do budoucna, kdy budete chtít nemovitost
prodat a budete potřebovat vědět, zda zaplatíte daň z příjmu.
Ta se vypočítává z rozdílu cen, za kterou jste nemovitost nabyli
(při dědictví tuto cenu určuje právě tržní ocenění nemovitosti)
a za kterou prodali. Dále se hodí i pro případné spory v rodině
ohledně majetku, apod.
Doporučuji nechat si vypracovat odhad tržní ceny nemovitosti
vždy odborníkem a stanovit opravdu skutečnou cenu
nemovitosti. Zajistit si jen „nějaký papír“ s co možná nejnižší
cenou pro notáře, abyste ušetřili na poplatcích, vám může
způsobit značné problémy. Potřebujeteli kvalifikovaný odhad
tržní ceny Vaší nemovitosti, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Nejde tedy pouze o napsání „nějaké ceny“,
ale jedná se o odbornou práci vyžadující
určité úkony a zkušenosti.
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