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Nereálná prodejní cena

Prodejci ihned v prvopočátku chybují v nereálném 

stanovení prodejní ceny. I když si ti pečlivější 

udělají průzkum, za kolik se v jejich okolí inzerují 

obdobné nemovitosti, neuvědomují si, že inzerenti 

prezentují vždy nadsazené ceny nemovitostí, které 

jsou při uskutečnění prodeje ve skutečnosti nižší, 

než prodejní ceny, jež byly původně v inzerci 

uváděny.

Nedostatečné zviditelnění prodávané nemovitosti

Pokud je stanovena reálná cena, nesmíme 

zanedbat zviditelnění informace, že nemovitost 

prodáváme. Pokud není prodávaná nemovitost na 

lukrativním místě, rozhodně nestačí dát řádkový 

inzerát do místního tisku, nebo vytvořit na 

bezplatném realitním webu inzerát s pár 

základními údaji. Je třeba zkombinovat všechny 

dostupné možnosti od inzerování ve vývěskách 

obchodních domů, přes zmíněný místní tisk, využít 

všechny bezplatné weby a zpracovat na ně text 

inzerátu se všemi potřebnými údaji, které zájemce 

chce znát, než se rozhodne na inzerát reagovat. 

Samozřejmě je nejlepší inzerát podpořit cca 10 

fotografiemi uklizené nemovitosti hlavně 

z obytných místností a zvenku.



Podcenění představ kupce

Jakmile se nám ozve první zájemce, jsme nadšeni 

z prvního úspěchu a dopouštíme se další chyby. 

Zveme na prohlídku zájemce o koupi nemovitosti, 

o kterém Však nic nevíme. Zájemce sice má 

z inzerátu několik základních informací, případně 

i fotografie nemovitosti. My však nevíme nic 

o zájemci a o jeho představách. Vždy před 

domluvením prohlídky je dobré se zájemce zeptat 

na pár věcí, abychom si případně ušetřili vzájemně 

čas zbytečně strávený při prohlídce, ale hlavně 

abychom si ušetřili zklamání z následného 

nezájmu zájemce nemovitost koupit. Je tedy dobré 

se při domlouvání prohlídky zájemce zeptat na pár 

věcí o jeho představách o nemovitosti jakou hledá 

a jak by v případě zájmu nemovitost financoval, 

zda z vlastních prostředků či úvěrem a též jakou 

by měl představu o termínu pro uvolnění 

nemovitosti.

Podcenění prohlídky

Pokud jsme úspěšně došly až k prohlídce, je dobré 

dodržovat několik základních zásad. Světlo, 

příjemné teplo, vůně a čistota. Ideální je, aby na 



prohlídku bylo solidní počasí, hlavně pokud jde o 

pozemek, nebo domeček se zahradou. Není dobré 

dělat prohlídky ve večerních hodinách. Pokud je to 

možné, je dobré, aby se v nemovitosti dalo 

rozsvítit. I ve dne je lepší, když se v pokoji rozsvítí 

světlo, čímž vyniknou i neosvětlené kouty pokojů. 

Každý člověk se lépe cítí, má-li dostatek světla 

kolem sebe. Dále je důležité, aby byla nemovitost 

příjemně vytopená, nebylo v ní chladno ani 

úmorné horko. Ideální je nemovitost před 

prohlídkou vyvětrat, navonět prostorovými vůněmi 

a hlavně před prohlídkou uklidit tak, aby vnitřek 

působil uhlazeným dojmem. Samozřejmostí je 

mluvit o nemovitosti v kontextu celku a nevnucovat 

zájemci detaily o každém drobném nedostatku 

nemovitosti. Tím nechci říci, že by neměli být 

uvedeny zásadní nedostatky, avšak bombardovat 

zájemce, že tam teče kohoutek, tam je díra ve 

štuku apod., je nesmysl odrazující zájemce.

Dosledování zájemce

Po prohlídce je nutné si se zájemcem říci termín, 

kdy se spojíte ohledně jeho rozhodnutí o koupi. 

Každopádně nespoléhejte na to, že se všichni 

ozvou a hlavně, že ti kteří při prohlídce nemovitost 

obdivují, ji také koupí. Proto přislibte rezervaci 



nemovitosti při prohlídce danému zájemci na pár 

dní, avšak provádějte další prohlídky pokud je 

zájem. Jakmile zájemce projeví o nemovitost 

vážný zájem, tak vyhledejte ekonomického 

konzultanta či právníka nebo notáře, abyste 

zahájili jednání o samotném prodeji. Hlavně buďte 

se zájemce často v kontaktu a co nejdříve 

přistupte k sepsání a podpisu dokumentů.

Podcenění úkonů nutných při vyřízení prodeje

Prodejce si často neuvědomuje, že internet není 

všemocný a myslí si, že ušetří, když z netu stáhne 

kupní smlouvu, tu se zájemcem podepíše, 

vzájemně se vyrovnají a je hotovo. To je fatální 

chyba, na kterou pak obě strany doplácí. 

Doporučuji oslovit zkušeného ekonomického 

konzultanta, právníka či notáře, aby dokumentaci 

navrhl, nebo alespoň zkontroloval její obsah. 

Každopádně platí dvě zásady. Když zájemce 

nemá vlastní prostředky, požadovat zálohu, tkz. 

složení blokovacího depozita na základě budoucí 

kupní smlouvy či smlouvy o složení blokovacího 

depozita za rezervaci nemovitosti. Když má vlastní 

prostředky okamžitě k použití, co nejdříve 

podepsat Kupní smlouvu a nechat zájemce složit 

kupní cenu do úschovy. Při volbě úschovy si 



zjistěte na jakou částku je advokát či notář pojištěn 

a vyžadujte sepsání dokumentu o úschově.

Dokončení prodeje a předání nemovitosti

Zde je důležité nezanedbat faktické předání 

nemovitosti, zapsat přesné stavy měřidel energií 

včetně čísel měřidel, nepodcenit předání všech 

klíčů a písemně či ústně domluvit převod služeb 

spojených s užíváním nemovitosti na nového 

majitele, jako např. vodné, elektřina, plyn apod. 

Dále nezapomenout na odhlášení trvalého pobytu 

a u bytových jednotek mít v kupní smlouvě či 

písemně ve zvláštní dohodě stanoveno, jak se 

vypořádají spotřebované služby ve chvíli, kdy bude 

známo jejich roční vyúčtování.

Závěr

Je mnoho dalších chyb, kterých se prodejci 

dopouští při prodeji nemovitostí a tyto chyby ústí 

do komplikací, jež nepříjemně celý proces prodeje 

protahují a mnohdy generují prodejcům následné 

problémy, díky nímž tratí nejen čas ale i peníze.



O autorovi

Jmenuji se Aleš Chejnovský a od roku 2007 se 

zabývám ekonomickým poradenstvím v oblasti 

prodeje, investic a realitního trhu. Zkušenosti, jež 

jsem při své praxi získal, chci předat dostupnou 

formou široké veřejnosti. Vystudoval jsem 

obchodní akademii, pracoval jsem na finančním 

oddělení ve fabrice, prošel jsem burzou cenných 

papírů, společnostmi poskytujícími investiční 

i finanční poradenství, realitní společností a 

dalšími společnostmi, kde jsem posbíral cenné 

zkušenosti při naslouchání více jak stovkám 

klientům ročně po dobu osmi let při řešení jejich 

ekonomických, finančních, investičních či realitních 

potřeb. A  o tyto mé zkušenosti se s Vámi chci 

podělit. Já  o  chybách při prodeji vím, avšak Vám 

mohu pomoci vyhnout se nepříjemným situacím.

S úctou Váš

Aleš Chejnovský - ekonomický konzultant

Email: alchej@seznam.cz,

mobil: +420 606 614 535
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