
Záložka Costa Blanca

Něco málo o nás:
V této oblasti spolupracuji s manželi Doleželovými, 
kteří se zabývají převážně novostavbami a s paní 
Catharinou, která Vám najde dokonalou nemovitost z 
druhé ruky tzv. resale. Již dlouhá léta žijí v této oblasti 
Costa Blanca v jedné z 5 nejzdravějších oblastí na 
světě! Tak to alespoň tvrdí Světová zdravotnická 
organizace (WHO) a vysvětluje to speciálním 
mikroklimatem s vysokým obsahem jódu v ovzduší.
Já osobně k této oblasti mám velmi blízko, protože již 
dlouhá léta sem jezdím za rodinou, která se 
přestěhovala také kvůli svému zdraví a místnímu 
klimatu. 
Na své si zde přijdou i milovníci golfu pro nespočet 
kvalitních golfových hřišť. Španělské tapas a vína také 
patří neodmyslitelně k této nádherné zemi, a nesmím 
opomenout pravou španělskou Fiestu, ta vám velmi 
příjemně zpestří váš pobyt u moře.
A teď chceme spolu s nimi dopřát totéž i Vám...

Costa Blanca, Costa Cálida



Záložka Costa Blanca

Něco málo o nás:
V této oblasti spolupracuji s paní Klárou 
Kratochvílovou. Je velmi ochotná a ráda Vám se vším 
pomůže. Ona sama tvrdí, že za její optimistickou a 
milou náladu může zdejší španělské podnebí a lidé 
okolo. Tady totiž Vaše veškeré starosti odvane teplý 
slaný větřík.
Starobylý svět Malagy vás okouzlí svou tajemnou 
atmosférou, fascinující historií a jejich dech beroucí 
pláže musíte vidět. Celá oblast je rájem pro sportovce, 
příznivce vodních sportů, golfu i tenisu. Ne nadarmo 
název tohoto letoviska znamená bohatství, lesk, 
mezinárodní smetánku a je cílem těch nejrůznějších 
světových filmových hvězd, aristokratů, ropných šejků 
a dalších VIP z celého světa. 
Já se jim vůbec nedivím, protože zde si to prostě 
zamilujete!

Marbella, Malaga



Nákupní
proces

Letenku a ubytování si zájemce uhradí
sám, my Vám však můžeme být
nápomocni při jejich výběru a 
zabezpečení.

Ubytovat se můžete v některé námi
doporučené nemovitosti k pronájmu, a 
takto si přímo vyzkoušet, jaké by to 
bylo mít svůj vlastní byt nebo domek u 
moře. Druhá alternativa je ubytování
na některém z hotelů v místě našeho
působení. 



Pokud nežijete trvale v této nádherné a přívětivé
zemi, není pro Vás jednoduché pohybovat se v 
tomto labyrintu zákonů a pravidel. Velmi důležitou
skutečností je, že ve Španělsku neexistují žádná
pevná pravidla týkající se nákupu nemovitostí. 
Realitní kanceláře nemusí mít žádné oprávnění a 
nejsou právně odpovědné za uskutečněný prodej.

Trochu nepochopitelné pro nás je, že veškeré
dluhy, daně a poplatky spojené s nemovitostí jsou
vázány na nemovitost, nikoli na prodávajícího!

Proto je velmi důležité najít renomovaného
obchodního partnera s kvalitním právním
servisem, abyste dokonale zabezpečili svou
investici. My Vám však můžeme nabídnout
kompletní právní servis potřebný při koupi
nemovitosti ve Španělsku, a to v českém nebo
anglickém jazyce, dle vaší preference. Tento servis
obnáší kontrolu legálnosti stavby, všechna
potřebná jednání na úřadech, notáře, zápis do 
katastru atp.



Pro koupi nemovitosti je třeba mít založené NIE - Vaše
osobní daňové identifikační číslo, se kterým lze
nakupovat nemovitosti. To Vám pomůžeme zařídit spolu
s právníkem i s otevřením učtu u španělské banky zde, 
což je také podmínkou pro koupi, protože peníze musí
jít přes Váš španělský účet.

Pokud kupujete nemovitost ve Španělsku, vždy ceny, 
které vidíte v ceníku, či na webu nebo jakýchkoliv
portálech NEJSOU konečné. K ceně je třeba přidat 10% 
DPH při koupi nového projektu od developera, nebo
10% daň z prodeje (z nabytí) v případě koupě z druhé
ruky.

Dále bude ještě nutno připočítat cca 3%-4% z kupní
ceny na registrační daň, právníka, notáře a poplatky s 
tím spojené, protože veškerý proces koupě zde je ve
španělštině a za vše odpovídá notář.

V případě nových projektů od developera provizi hradí
většinou developer. U resale, neboli nemovitostí z 
druhé ruky, tomu tak bohužel není a zde je nutné
připočítat 3-4 % provize, dle nemovitosti. 



Teď ke koupi, ideální na investici jsou nové
projekty off plan nebo under costruction, kde
platební proces je zhruba tento:

Vyberete vhodný apartmán a zaplatíte zálohu -
deposit a to většinou 6.000 - 10.000€, tím Vám
daný apartmán developer bookuje a více
nenabízí. Deposit lze poslat ze svého českého
soukromého účtu.

Po získání building licence podepisujeme
compraventu - smlouvu o smlouvě budoucí a 
platíte 30% z ceny nemovitosti. V tuto chvíli
získáváte bankovní garanci, tedy nemusíte se 
bát, že o peníze přijdete. Těchto 30% lze také
poslat ze svého soukromého účtu.

Zbytek ceny bytu platíte při podpisu kupní
smlouvy - při předání klíčů od bytu. Tato částka
již musí být složena na Váš španělský účet a z 
něj poté formou šeku vyplacen byt - tento
proces budeme celý dělat s vámi - respektive
námi doporučený právník nebo Váš vlastní. 



Pokud budete s námi kupovat nemovitost, 
můžeme Vám také pomoci i v jiných 
oblastech, kdy Vám umíme zprostředkovat:

• Zajištění hypotečního úvěru ve Španělské 
bance (až do 70% hodnoty nemovitosti)

• Nabytí čísla N.I.E. (identifikační číslo 
cizince)

• Pojištění nemovitosti a domácnosti
• Kompletní předělání a zařízení 

nemovitosti dle přání a vkusu zákazníka
• Přihlášení všech energií a služeb
• Konzultace v daňové a finanční oblasti
• Správa nemovitostí, tzv. Keyholding
• Úklid, údržba bazénu a zahrady, běžná 

údržba
• Krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem 

vaší nemovitosti
• Pronájem, případně koupě auta a 

doporučení celoročního parkování
• Přeprava z letiště a zpět a jiné



Pro investory


