


ZÁKONNÉ POVINNOSTI 
PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI

aneb co musí splnit majitel a prodejce nemovitosti

V České republice se neustále mění zákony, které se týkají domů, bytů nebo 
pozemků, jejich prodeje, pronájmu, vztahů mezi vlastníky, dědictví a dalších 
problémů, které nemovitosti přinášejí. 

Touto brožurou Vám chci poradit a představit Vám důležité zákonné povinnosti, 
které máte jako majitel.

Poradím Vám, co všechno musíte udělat v případě, že si budete svou 
nemovitost inzerovat sám bez realitky. 

A také Vám představím, jak by mohla vypadat
prezentace, kdyby jste měli zájem spolupracovat se
mnou.

Neberte to na lehkou váhu, sankce jsou vysoké!



POVINNOSTI, JAKÉ MÁ MAJITEL A PRODEJCE
jak si sám, rychle a lépe prodat svou nemovitost a na nic nezapomenout

1. Musíte uvést všechny informace o právním stavu nemovitosti, jako jsou 
omezení  vlastnických  práv,  věcná  břemena,  nájemní  smlouvy,  
předkupní práva, práva cest, přístup, exekuce, insolvence, a jiné.

2. Musíte uvést všechny informace o faktickém stavu nemovitosti, jeho  
stavební a statické vady, doložit veškerou dokumentaci jak prodejci, tak
rovněž zájemci o koupi, požádá-li o ni, sdělit důležité informace, které 
by mohly vést k anulování kupní smlouvy.

3.     Majitel budovy nebo společenství vlastníků musí od 1. 7. 2015 zajistit 
zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji budovy 
nebo její ucelené části(například bytu).  Při  pronájmu  pak  tato  
povinnost platí od 1. 1. 2016. S účinností od 25.1.2020 schválili novelu
tohoto zákona, avšak nebyla ještě vyhlášena  oficiálně.  Tento  průkaz  
musí být předložen kupujícímu nejpozději  při  podpisu  kupní  
smlouvy. Sankce za nesplnění mohou jít až do 100.000,- Kč u  
fyzických osob.
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4. Musíte dobře nastavit správnou prodejní cenu. Cena by měla být nastavena
s rozvahou, tj. tak, abyste neprodávali příliš lacino, ale zároveň aby Vaše
cena byla reálná, a tedy pro potenciální kupce zajímavá. Je totiž obrovský
rozdíl  něco  prodávat  nebo skutečně prodat!  Se stanovením takové ceny
vám velmi  ráda pomohu.  Hlavní  slovo  ale  máte  vždy vy!  Nabízím vám
nezávaznou bezplatnou konzultaci, kterou je možné provést i na vámi
vybraném  místě.  Konzultace  se  bude  týkat  skutečné  tržní  ceny vaší
nemovitosti,  tj.  kolik  je  možné  při  případném  prodeji  za  nemovitost
inkasovat. 

5. Nemovitost se lépe prodává, uděláte-li  motivující a hřejivé fotografie.
Umíte  si  udělat  sami  nebo  máte  někoho,  kdo  vám  pomůže  s
videoprohlídkou? Vždycky je to plus, zvláště pak s příjemnou hudbou. A
neměli  byste  zapomenout  nemovitost  před  focením  nebo  natáčením
připravit,  uklidit  a  pokud  již  není  používaná  třeba  i  vymalovat  a
naaranžovat.  Mělo  by  to  působit  jako  příjemný  domov,  kam  se  bude
zájemce rád z práce vracet a užívat si rodinnou pohodu.
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6. Dobře sepsat  popis nemovitosti,  tak  abyste  zaujali  zájemce,  a  přitom
splnili všechny povinnosti, které ukládá zákon, není vždy jednoduché. Už
popisek může hodně říct o dané nemovitosti a o jeho majiteli. Informace
ohledně PENB musí být uvedeny již v inzerci. Pokud tento průkaz nemáte
před nabídnutím,  musíte uvést energetickou třídu G  – nehospodárná.
Inzerovat můžete na všech inzertních serverech jako realitní makléři. Na
každý server budete inzerát vkládat ručně, zaplatíte si každý inzerát dle
podmínek. Jako první Vás budou kontaktovat realitní makléři, to je 100%
jistota.

7. Prohlídka se zájemcem by měla probíhat v klidu a bez zbytečného hluku,
aby si zájemce mohl při prohlídce sám představit, co kde bude mít, zda se
mu  tam  vejde  současné  vybavení,  nebo  bude  muset  koupit  nové.  Je
potřeba mu ukázat všechny vady, o kterých na nemovitosti víte, že jsou. V
opačném případě se může tato  skrytá vada obrátit proti Vám. Nejen, že
bude kupující  požadovat vrácení  části  kupní  ceny,  ale dokonce může od
kupní  ceny  v  zákonné  lhůtě  odstoupit  a  požadovat  pokutu  a  náhradu
nákladů.
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8. Máte-li štěstí, a po prohlídkách má o Vaši nemovitost někdo zájem, musíte
s ním sepsat Rezervační smlouvu, nebo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě.
V této části bych opravdu neradila šetřit. Špatná smlouva Vás může
připravit nejen o peníze, ale někdy i o nemovitost. Najděte si proto raději
na internetu dobrého právníka,  který se zabývá nemovitostmi.  Ten Vám
připraví kvalitní oboustranně výhodnou kupní smlouvu a zajistí Vám právní
servis a advokátní úschovu kupní ceny. Tu si můžete domluvit i v bance,
která  poskytuje  kupujícímu  úvěr.  Nezapomeňte  kupujícímu předložit
PENB.

9. Sazby  správních  poplatků  podle  zákona  č. 634/2004  Sb.,  o správních
poplatcích, v platném znění najdete na stránkách CÚZK. Pro nás je důležitá
položka 120a) Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do
katastru nemovitostí, ta je zpoplatněna částkou 2000,- Kč. 
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10. V  České  republice  jsou  zákonná  opatření  proti  legalizaci  výnosů  z  
trestné činnosti a financování terorismu upravena domácí a evropskou 
legislativou.  Základním  prvkem  tuzemské  legislativy  je  zákon  č.  
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu (neboli tzv. AML zákon). Již více než 10
let  upravuje  práva  a  povinnosti  fyzických  a  právnických  osob  při  
uplatňování opatření proti praní špinavých peněz. Více o tomto zákoně 
najdete na mých webových stránkách nebo na internetu.  Je hodně  
realitních kanceláří, které o tomto zákoně nemají zdání. Sankce hrozí 
všem prodejců, tedy i Vám.

11. Peníze máte v úschově, právník již informoval obě strany. Musíte se  
vystěhovat, vyklidit  a předat kupující  straně prodávané nemovitosti.  
Domluvte  termín  předání.  Připravte  si  Předávací  protokol, opište  
stavy jednotlivých energií, napište v jakém stavu nemovitost předáváte,
uveďte všechny faktické vady, o kterých jste kupující stranu informoval.
Obě strany podepište a předejte si  klíče od domu. Tento předávací  
protokol pošlete advokátovi. Ten Vám po předložení tohoto dokumentu 
většinou obratem pošle peníze.
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12. Nezapoměňte na  Daň z příjmu fyzických osob. Jste-li  vlastníkem  
nemovitostí  dobu kratší  než  5  let,  musíte přiznat  peníze z  prodeje  
těchto nemovitostí.  Daň  činí  15%  z  prodejní  ceny. I  v  těchto  
případech jsou vyjímky.  Jednou  z  nich  je  fakt,  když  jste  v  dané  
nemovitosti bydlel a měl trvalé bydliště alespoň 2 roky. Tím jste  
od daně osvobozen. Daňové přiznání ale podat musíte! A pokud jste 
TP neměl, můžete si při výpočtu daně  započítat  nákup  nové  
nemovitosti  na  bydlení,  nebo  náklady  na  rekonstrukci  či  ocenění  
nemovitosti, a jiné. Ráda Vám pomohu, budete-li mít tento problém.

 



Jak by mohla vypadat prezentace Vaší
nemovitosti se mnou

1. Připravíme Vaši nemovitost před nafocením
2.       Videoprohlídka ve 3D, včetně půdorysu:

      https://my.matterport.com/show/?m=3PsLEVjw1Sw 
3. Profesionální fotografie
4. Zajištění Průkazu energetické náročnosti budovy
5. Vlastní webová stránka nemovitosti
6. Určení správné prodejní ceny
7. Nabídnutí zájemcům o Vaší lokalitu a v cenové relaci z databáze
8. Inzerce na ccá 50 realitních serverech a sociálních sítích
9. Zajištění ocenění nemovitosti pro kupujícího k úvěru
10. Zajištění komplexního právního servisu včetně úschovy kupní ceny
11. Předání nemovitosti kupující straně
12. Pomoc s podáním Přiznání k dani z nabytí nemovitosti kupujícímu



Z vlastní dlouholeté praxe vím, že prodej nemovitosti může přijít lidem jako 
velmi lehké, že to zvládnou sami, alebohužel znám příklady poškozených 
prodávajících ukazují opak. Rozhodnutí je na Vás.

Budu velmi ráda, když mi dáte zpětnou vazbu na to, jak Vám byla tato brožura 
užitečná, a co dalšího by jste potřebovali ještě vědět.

Budete-li potřebovat s čímkoliv pomoci, určitě se na mě můžete obrátit. 
Ráda si s Vámi sednu a nezávazně probereme všechny 

Vaše požadavky a problémy.

Těším se na Vaše zavolání nebo e-mail. Brzy nahledanou



Zdroje:
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií  (PENB)
Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML 
zákon)
Zákon č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování 
Zákon č. 340/2013 Sb. zákonné opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon č. 256/2013 Sb. katastrální zákon 
a další


