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7 tajemství ostřílených
realitních makléřů

aneb

s nimiž se můžete seznámit a bez obav je
použít, abyste svůj dům nebo byt prodali 
s vyšším ziskem a bez rizika, že proděláte.

ZDE JSOU:



Obrňte se trpělivostí, buďte pevní 
a sebejistí. 

Cenu nenajdete „na esrealitách“ ...     
 a nebo ano?

Buďte fér, vyplatí se to...

Prezentace musí být profesionální,
i když ji dělá nadšený amatér

Prohlídka není o tom odemknout 
a pustit (každého) dovnitř

Smlouvy – „dvakrát měř a jednou
řež“

Dobrá rada - pozor na “dobré” rady
dobrých známých
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Dokážete si prodat
svou nemovitost sami?

Skoro všechno si dnes člověk
může udělat sám. Zlaté české
ručičky, říká se. Zvládnou
všechno. 

Upéct chleba. Sestavit švédskou
skříň či postel. Vyměnit žárovku
u své Octavie. Ale také prodat
svůj byt. Na poprvé. A hned
správně, bez chyb a za nejlepší
peníze.

Jenže - co když se něco
nepovede? Riziko je pak o dost
větší, než když spálíte chleba. 

Souhlasíte? 

Proto je dobře, že čtete tuto
příručku. Napsal   jsem   ji   pro 
 vás,  kdo uvažujete o tom, že
byste se i přes zmíněná rizika 
 do prodeje své nemovitosti
pustili na vlastní pěst. Nechte
si ode mě v pár věcech poradit. 

A kdybyste zjistili, že je toho
přece jenom moc, co byste
museli na poloprofesionální
úrovni zvládnout, jsem  vám k
dispozici. 

Ale nejdřív ze všeho … 



Proč vám zrovna jáProč vám zrovna já
můžu v tomto raditmůžu v tomto radit
aneb Prodávataneb Prodávat
nemovitostnemovitost
svépomocí jesvépomocí je
odpovědnost aodpovědnost a
téměř vždy i velkýtéměř vždy i velký
stresstres

Prošel jsem si tím taky. Svůj byt
jsem se kdysi dávno rozhodl
prodat sám v rámci akce „kulový
blesk“.

Ze začátku to byla vzrušující
zábava a byl jsem přesvědčený,
že všechno zvládnu perfektně.
Bavilo mě vymýšlet text inzerátu,
vyplňovat  kolonky a kategorie
na inzertním portále. 

Říkal jsem si, že to bude rychlá
akce s minimem zádrhelů.
Prostě vyberu nejlepšího
zájemce…
Tedy až mi přestanou volat lidi

z realitních kanceláří. 

A hned tady na začátku jsem se
trochu přepočítal. Ano tušíte
správně, jako soukromému
inzerentovi mi volali snad všichni
makléři na světě. 

Byl jsem přesvědčený, že to
zvládnu sám, a tak jsem odmítal
jsem jednoho po druhém.
Zpočátku jsem se na hodinky
nedíval, ale když se tentýž  scénář
opakoval i třetí den, už jsem si
dokázal přibližně spočítat, kolik
mě tato jalová telefonická
komunikace s makléři stojí času



Nakonec přece jen kadence
makléřských telefonátů začala
trochu slábnout a sem tam už se
začali ozývat i skuteční zájemci.
Měl jsem poměrně jasno, kdo by
měl po mně v bytě bydlet, a tak
jsem řešil další otázku – jak sdělit
těm, které v bytě nechci, že je
nechci ani na prohlídku. Někdo
nemá problém lhát, další volí
opatrné eufemismy, aby se
někoho nedotknul. Ještě jiný typ
majitele slibuje, že se ozve, a pak
zapomene. Někdy doopravdy,
někdy záměrně.

Já byl někde mezi tím opatrným a  
tím zapomnětlivým. Ale už 
v této fázi jsem si naplno
uvědomil, jaký je to tlak, pokud je  
člověk majitel nemovitosti 
a prodávající (pronajímatel) 
v jedné osobě. Postupně jsem se
musel naučit, že při tomto
jednání napřímo, musím být
pevný a sebejistý. 

Nakonec  vše dobře dopadlo,
ale součet monetizovaného
času a energie + skutečných
peněz, které jsem do tohoto
obchodu “bez RK” investoval se
nakonec příliš nelišil od sumy,
kterou bych za úspěšný prodej
zaplatil dobrému realitnímu
profesionálovi.

Jmenuji se Jakub Frydrych a už
6 let se intenzivně věnuji
prodeji a pronájmu
nemovitostí v Praze a okolí.
Když dám vedle sebe svou
zkušenost majitele - prodejce
nemovitosti a zkušenosti
realitního makléře, tak:

Můžu se stále dívat na prodej
vašima očima - očima majitele
prodejce - a zároveň vám můžu
prozradit 7 tajemství
ostřílených makléřů, které
vám na vaší cestě za úspěšným
prodejem budou dobrými
průvodci. *

Informace   uvedené   v tomto 
 e-Booku nelze chápat jako
právní nebo investiční rady.
Příklady vycházejí z reálných
situací, uvedená jména jsou
smyšlená.

*



Když to neuděláte velmi snadno
se stane, že si ostřílenější
kupující na Váš úkor vyjedná
výhodnější cenu a podmínky
nebo v lepším případě Vás
jednání s takovými lidmi bude
unavovat a vyčerpávat. Jaké jsou
Vaše schopnosti vyjednavače?
Jste připraveni alespoň na ty
nejčastější triky a techniky 
při vyjednávání? 

Tohle Vás může stát finance,
proto se mrkněte po nějaké
literatuře, například kniha
Nikdy nedělejte kompromis
od Ch. Vosse, bývalého
vyjednavač FBI, jistě v lecčems
poučí i pokročilé obchodníky. 

S tématem trpělivosti a pevnosti
v jednání ještě souvisí jedna věc,
kterou si na začátku majitel -
prodejce příliš neuvědomuje. Je
to nutnost vše důsledně
dotahovat do konce.

Jak na tom jste? Umíte si např.
vybrat advokáta? Nějakého

právníka  najdete skoro    
na každém rohu, o kvantitu nám
ale nejde. 

Velmi vám doporučuji vzít si
advokáta, kterému budete moct
věřit,    že    je    to   odborník  
 na   převody  nemovitostí = má
s nimi dostatek zkušeností. Těch
je už podstatně méně. Toto je
tak důležité téma, že mu budu
za chvíli věnovat pozornost
samostatně.

Na rovinu - položte si těchto
několik  otázek  a  upřímně si 
na ně odpovězte:

První tajemství ostřílených realitních makléřů:

1. Obrňte se trpělivostí, buďte pevní a sebejistí. 

Máte dostatečný rozpočet
na kvalitní reklamní
(inzertní) kampaň?
Máte čas organizovat a za
denního světla
absolvovat všechny
prohlídky a pak
“poprohlídková” jednání
se zájemci? 



Není žádná prohra, když si sami
pro  sebe  upřímně řeknete, 
že ve skutečnosti ne. Stejně jako
není ostuda, když dá člověk auto 
do servisu, místo aby si sám
navlékl montérky  a zkoušel
něco amatérsky opravit. 

Pokud se přesto pro prodej 
na vlastní pěst rozhodnete, 

počítejte předem se stresem, 
s překážkami a jejich
odstraňováním a s problémy 
a jejich řešením. 

Nebýt v tomto smyslu
překvapen a připravit se
psychicky na obtížné situace, je
totiž také výhodou. Grant
Cardone,   gigantický  obchodník 
s nemovitostmi a autor mnoha
knih o prodeji doporučuje
očekávat dokonce
desetinásobně více komplikací,
než si připouštíte. 

Jste dostatečně obrněni
nervy, trpělivostí a
schopností dotahovat
věci do konce? 



Jak paní Vašková výhodně
nakoupila
Paní Vašková hledala na inzertních
portálech byt už sedm měsíců, občas
byla na prohlídce, ale nic
neodpovídalo jejím představám.
Celou dobu narážela na byt, který se
jí líbil, ale byl příliš drahý. Po půl
roce se cena snížila z šesti milionů
korun na pro ni přijatelnou částku
5,4 milionu Kč. Přesto nereagovala
ihned, hlodaly v ní pochybnosti. Co
je to za nabídku, že se půl roku
nic nedělo, a teď najednou jde
cena  o více než půl milionu
dolů?  

A když potom nakonec zlevníte,
máte stejně problém – zájemci
jako paní Vašková z příkladu
budou váhat, protože Vaše
nemovitost je už „provařená“
nebo také „spálená“ nebo
prostě jen podezřelá. A když už
zavolají, jste  automaticky 
ve slabší vyjednávací pozici –
zájemci vědí nejen to, že se
zlevňovalo ale i pravděpodobně
to, jak dlouho je vaše nabídka
na trhu. 
A paní Vašková? Ta si takhle
nakonec vyjednala slevu dalších
osmdesát tisíc.) 

Tady je druhé tajemství ostřílených realitních makléřů:

2. Cenu nenajdete „na esrealitách“ … anebo ano?

A jsme u jedné z nejdůležitějších
věcí: Jak nastavit správně cenu?
Víte to? 

Ať už ji dáte moc nízko nebo
moc vysoko, v obou případech 
 proděláte. 

Příliš vysoká cena Vás připraví 
o spoustu  zájemců, z nichž 
s některými byste se nakonec
domluvili, ale ani se k sobě
nedostanete. Vaše nabídka je
odradí. 



Takto  zjednodušeně by to 
pro jednorázovou akci mohlo být
dostačující, většinou není třeba
nic instalovat, podepisovat ani
dlouze studovat. 

Na druhou stranu, žádná
aplikace z Vás oborníka neudělá.
Profesionální makléř si jen 
s programem nevystačí, nicméně
Vám to dá rámcovou představu
a několik příkladů podobných
nemovitostí v dané lokalitě. 

Tím se dostáváme k další
metodě – zjistěte si, co 
a za kolik se prodalo v místě, kde
prodáváte Vy. Ať už od známých,
sousedů nebo třeba 
od realitních makléřů. Skutečný
realitní profesionál nemá
problém s Vámi bezplatně
pohovořit a vykreslit Vám
cenové obrysy a tendence 
v dané lokalitě. 

Při odhadu ceny myslete také na
to, že nejde jen o plochu 
a dispozici, ale roli hrají další
faktory – výtah, vnitroblok, sklepy
a parkování. Napadlo Vás, jakou
roli hraje podlahová krytina? 

Jak to tedy udělat co nejlépe 
s odhadem správné tržní ceny
Vašeho bytu? 

Teoreticky je to jednoduché.
Nepotřebujete se přesně trefovat
do nějakého zázračného čísla.
Potřebujete najít tzv. sweet
spot. Cenu, která nebude tak
nízká, že by Vás to mrzelo, kdyby
se byt prodal za 14 dní, 
a zároveň nebude natolik vysoká,
aby odradila zájemce zvednout
telefon nebo napsat e-mail.  

Být příliš nízko je prodělečné
téměř vždy, pokud tedy nejdete
agresivně po minimálním čase
prodeje bez  ohledu na finance, 
o které se připravíte. Lépe je tedy
nabídnout za více, což si řekli
také všichni ti majitelé
šestiměsíčních inzertních
ležáků*, kteří přestřelili pod
vlivem mediální masáže, jak
všude ceny stoupají a budou
stoupat, i kdyby v pekle mrzlo. 

Klíčová otázka tedy je: Jak
nepřestřelit? Třeba si pořiďte
bezplatnou zkušební verzi
některého z programů na odhad
tržní hodnoty. 



Má smysl byt před prodejem
malovat? Co všechno vlastně
může ovlivnit cenu?

To by bylo na další e-knihu nebo
alespoň sérii článků, které 
pro Vás již připravuji. Prozatím
vězte, že cena na inzertních
portálech může být klidně o 25%
nastřelená, a že informace 
o prodejní ceně bytu lze najít 
i v katastru nemovitostí. 

Co je v realitním
světě "ležák" 

 

Nemovitost, která je
již dlouho na trhu,

většinou proto, že je
nějaká chyba 

v prezentaci nebo
požadované ceně.  

 
Často je příčinou

nezájmu trhu 
i skutečnost, 

že nemovitost je
inzerovaná několika

realitními
kancelářemi

najednou.  Zpravidla
s rozporuplným

popisem a nezřídka 
i s různou cenou.

 
Někdy se také říká,

že je nemovitost tzv.
spálená.

 

?

*



DALŠÍ PŘÍBĚH: Jak po prodeji
nemovitosti neskončit u
soudu

Pan Fidler kupoval hezký přízemní
byt 3+kk a vše proběhlo bez
zádrhelů a v pořádku. Proto jej
překvapilo, když se za tři měsíce
dozvěděl od  předsedy SVJ,  že 
v  domě  budou probíhat celkem  
náročné a nákladné stavební
úpravy plánované již dva roky kvůli
nevhodnému podloží domu. Ten
sice není ohrožen z hlediska statiky,
nicméně je v něm výrazně zhoršen
komfort užívání kvůli prasklinám,
které  se  několikrát  ročně  objevují 
ve všech bytech. Dále pan Fidler
zjistil, že v koupelně se na jaře
objevil nepříjemný zápach, jehož
původ se skrýval opět někde pod
zemí – z vysvětlení vyrozuměl, že by
se    musela     rozkopat     podlaha 
v koupelně, části bytu a na chodbě
domu.    SVJ     toto  prý    probíralo 
a existují zápisy ze schůzí. Pan
Fidler     se     obrátil   na  advokáta 
a rozhodl se požadovat odstoupení
od kupní smlouvy. Prodávající se
rozhodl bránit, a tak obchod, který
vypadal hladce a příjemně pro obě
strany, skončil u soudu. 

Nechci Vás podezírat z toho, že
byste chtěli kupujícího nějak tzv.
natáhnout. Toto doporučení
sem dávám z jiného důvodu. 

Jde tu o podceňovanou 
 tématiku vad nemovitosti.
Jako  majitel odpovídáte 
a kupující se může zpětně
domáhat svého práva, pokud
mu bylo něco zamlčeno, byť jen
opomenutím prodávajícího. 

Vady nemoviotostí jsou právní 
a faktické. V obou případech je
neetické a zároveň proti vašim
zájmům zatajit jejich existenci.
Pokud kupující prokáže, že majitel
o vadě věděl, může požadovat
kompenzaci nebo   odstoupení 
 od  smlouvy i více než po pěti
letech, což je lhůta, po kterou
lze reklamovat skryté vady,
které novému majiteli nebyly
známy. 
Soud může rozhodnout 
v neprospěch prodávajícího 
i v případě, že se objevila závada
vinou chybně zvoleného
technického postupu při stavbě
nebo rekonstrukci. 

A mám pro vás třetí tajemství ostřílených realitních makléřů

3. Buďte fér, vyplatí se to… 



Právní vady pak znamenají, že se
kupující dostal do právní situace,
která neodpovídá smlouvě, např.
se k nemovitosti vážou práva
třetích stran. 

Ve všech případech je tedy lepší
o čemkoliv problematickém
stran technického a právního
stavu informovat kupující ihned 
i za cenu dosažení nižší kupní
ceny než u nemovitosti
bezvadné. Samozřejmě, pokud je
vada zjevná, má se za to, že s ní
kupující počítá, i tak je ale lepší
výslovně jej upozornit. 

Pokud objevíte společně faktické
vady při předání, doporučuje se
je zapsat do předávacího
protokolu spolu s termínem 
a závazkem řešení. V tomto
případě pravděpodobně
nebudete posléze jako majitel
tahat za kratší konec, pokud by
kupující požadoval dodatečnou
slevu. 

Ideálním předpokladem pro
„čistotu“ nabídky je mít jako
majitel v pořádku všechny
dokumenty, které k bytu musíte
nebo byste měli mít. 



Pokud chcete prodávat byt
spadající pod jakoukoliv
památkovou ochranu, raději
se poraďte v Národním
památkovém ústavu, obzvláště
je-li jasné, že nový majitel bude
muset řešit rekonstrukci, např.
výměnu oken. 

Minulost nemovitosti z technicko
-stavebního hlediska Vám      
 pomohou  rozklíčovat 
v archivu stavebního úřadu. 

A katastr nemovitostí umožňuje
získat např. prohlášení vlastníka,
nemáte-li jej založený ve složce 
k bytu.

Hotovo? Kdyby ne, jsem
vám k dispozici. Pomohu
vám s tím.

prohlášení vlastníka, 
technická dokumentace,
stav hospodaření a
bezdlužnosti
společenstva vlastníků
jednotek, 
průkaz energetické
náročnosti,
provedené úpravy a
revize v bytě a
plánované opravy v
bytovém domě, 
evidenční list, 
vyúčtování energií,
záruční listy ke
spotřebičům či
instalovaným zařízením

K poslednímu bodu: Občas se
člověk setká i se saunou v bytě 
a vířivka také není zcela
ojedinělý jev - to již nejsou
běžné spotřebiče, ceny jsou
vyšší a výměna nebo nezáruční
oprava se mohou prodražit.

Před prodejem si připravte
tuto doporučenou
dokumentaci:



Tady končí legrace. Nechcte-li  
prodat “za každou cenu”,
musí být prezentace
špičková. A proto, pokud
nejste rozhodnuti zhotovit ji
špičkově, rovnou to se vší
úctou k vám vzdejte. 

Povězme si to upřímně - Jaký
smysl má dělat průměrnou 
 prezentaci a  chtít 
 nadstandardní  
výsledek? A pokud chcete
průměrný výsledek, proč se s
tím trápit, když to může za
vás udělat  průměrný makléř
odvedle? 

A pojďme ke čtvrtému tajemství ostřílených realitních makléřů

4. Prezentace musí být profesionální, i
když ji dělá nadšený amatér. 

PŘÍBĚH Č. 3: Jak pan Koláček za pár fotek ušetřil 
Pan Koláček se rozhodl nevyhazovat peníze za "zbytečnosti" a svůj byt na
prodej si nafotil sám. Fotky si upravil na svém PC. Díky tomu nemusel  dávat
několik tisíc profesionálovi, což se mu beztak zdálo přehnané za pár fotek. 

Uběhly dva měsíce a na byt se díky této úsporné prezentaci přišli podívat dva
zájemci. Panu Koláčkovi postupně začalo vrtat hlavou, co je s tou jeho
nabídkou v nepořádku. Že by vysoká cena? Nebo špatná doba na prodej?

A co myslíte vy? Hraje kvalita prezentace v té konkurenci nabídek nějakou roli?   



Téma č. 1 v tuto chvíli je, že
nechcete přijít  o statisíce 
při prodeji Vašeho bytu. Ty
rozdíly v řádu statisíců může
udělat  špatná - průměrná -
bezchybná prezentace. 

Fotografie z mobilu nebo 
z profesionální zrcadlovky
skutečně znamenají rozdíl ve
vnímání nabídky solventními
zájemci. Pokud to platí 
o fotografiích, pak o videích
dvojnásob. (Možná znáte ta
roztřesená videa, která si majitel
bytu   natáčí  sám  na mobil držící 
v ruce… ) Další věc - jaký rozdíl je
když je nemovitost prezentovaná
pouze na inzertních portálech
anebo když si dáte práci a své

nemovitosti vytvoříte nebo
necháte vytvořit pěknou
samostatnou webovou stránku?
A co  teprve tzv. 3D scan 
a půdorys, nebo natáčení 
z dronu? 

Toto už vlastními silami
pravděpodobně nezvládnete.
Když to budete chtít, budete si
muset tu službu objednat. Víte,
kde tyto odborníky hledat a na
koho je spoleh, pokud jde 
o  kvalitu  a  včasné  doručení?
A jak prezentovat nemovitost?
Zabydlenou nebo vyklizenou 
a prázdnou? 

Není to přehnané. Rozhodně
doporučuji alespoň částečný
home-staging.

Home-staging
Home-staging je pojem, který zahrnuje
přípravu nemovitosti na prodej a její
profesionální prezentaci na trhu.  
Patří k němu vybavení nemovitosti vhodným
nábytkem, barevné sladění doplňků a další
úpravy s cílem zprostředkovat zájemci
představu, jak by se zde dalo bydlet. V USA
vznikla tato aktivita v roce 1972, do Čech se
dostala až v roce 2010.



profi fotky, 
pečlivě sestavené informace
odpovídající realitě a 
to, jak byt působí, když
přijdete na prohlídku. 

Opět bychom  se dostali na
rozsah další příručky nebo
seriálu. 

Pokud bych měl vypíchnout tři
nejdůležitější věci, tak jsou to:

Prázdné místnosti působí
chladně a mlčenlivě, zatímco pár
hezkých kusů nábytku umí
vyprávět zájemci příběh o tom,
jak    se     mu  zde   bude  bydlet, 
a probudí emoce, které
prodávají. 

Na druhou stranu je lepší
nemovitost vyklizená než
zaplněná obří nábytkovou
stěnou z 80. let.

Ve většině případů je lepší
vymalovat, opravit drobnosti
(avšak nemaskovat vady, na to
pozor) a určitě uklidit. 

A kolik to dohromady stojí? 

Počítejte s tím, že profesionální
prezentace    může    stát   klidně
i (více než) padesát tisíc korun
podle toho, zda se rozhodnete

pro video, home-staging na celý 
 měsíc nebo samostatnou
stránku nemovitosti. 

Inzerovat můžete na placených
portálech, kdy inzerce samotná
není nákladná, více Vás bude stát
udržování nabídky na čelních
pozicích portálů. 

Samozřejmě si můžete vystačit
i s inzercí na Facebooku ve
skupinách nebo jen mezi přáteli.
Obzvlášť pokud máte hodně
kontaktů a okruh známých, kteří
spadají do cílové skupiny
zájemců o Váš byt, třeba se na
Vás usměje štěstí a prodáte
výhodně.

Také hodně  záleží na tom, jaká 
je situace na trhu, kolik chcete
utržit a zda je cena adekvátní
nemovitosti. 

Zkušený makléř vám prozradí, 
že někdy je potřeba desítky tísíců
shlédnutí nabídky, aby se našel
ten jeden jediný správný
zájemce. 

V každém případě, pokud
inzerujete bez RK, pamatujte na
úvod této příručky. Zvláště
reakce na sociálních sítích jsou
někdy jen pro silné povahy. 



Toto jste možná nevěděli - tak jako já, když jsem ještě nebyl
profeisonálem v oboru. Jdeme na páté tajemství ostřílených realitních
makléřů :

5. Prohlídka není o tom odemknout 
a pustit (každého) dovnitř 

Asi nás je dost, kteří zažili
prohlídku, při které nás
makléř, správce nebo
majitel pustili dovnitř a
jediné, co jsme slyšeli, bylo
přivítání a rozloučení.
Prohlídka nemovitosti je
přitom prodej v tom
nejčistším slova smyslu. 
A může to být krásná
symfonie, při které mají
obě strany skvělý pocit,
i když třeba k obchodu
nedojde…a nebo se
může cítit zájemce jako
nechtěný zákazník 
v nádražním bufetu, 
kde se má rychle
rozhodnout, co vlastně
chce a moc nezdržovat. 
Ale o tom už bylo
napsáno a řečeno hodně.
Chci vám říct jinou věc. 

Ještě před prohlídkou vám
doporučuji odvést jednu

důležitou práci – tedy
pokud není Vašim cílem 
potkat se s maximem lidí

bez ohledu na Váš čas.
 

Ano, řeč je o filtrování
zájemců a nakousl jsme

to už v 1. kapitole tohoto
eBooku.

 
 



V Čechách mají někteří zájemci
zvláštní  zvyk se „objednávat“ 
na prohlídku nemovitosti, jakoby
si rezervovali místo v restauraci -
tedy s pocitem, že jde 
o samozřejmost, kdy si jen
zamluví svůj vybraný čas a víc
informací než své jméno o sobě
nesdělí. I v restauraci se jich však
na pár věcí potřebují zeptat,
minimálně kolik lidí přijde,
případně     zda     chtějí      místo 
s  výhledem  do zahrady  nebo
na řeku.

Od potenciálních kupců je dobré
zjistit si toho už po telefonu více,
abyste vyhodnotili předem, zda
jsou  tito  klienti  pro Vás zajímaví 
a relevantní, případně jestli je
Vaše nemovitost vhodná pro ně
a jejich záměr. Pokud v tomto
udělá chybu makléř a absolvuje
pět zbytečných hodinových
schůzek, je to jeho problém, to
ovšem Vy předpokládám
nechcete. Vy potřebujete svůj
čas využívat efektivněji. 

Nebojte se tedy zeptat…a klidně
nechejte zájemce, ať se zeptají
nejprve oni. „Co by Vás zajímalo,j
ještě než se na byt společně
podíváme?“ Ať už otázky padnou
nebo ne, navázat můžete tím, 

že Vás by taky pár věcí zajímalo. 

Odborníci na komunikaci, a bylo
to i experimentálně ověřeno,
doporučují vždy vysvětlit,  proč
něco chcete, ať už je to
informace nebo předběhnout
někoho ve frontě na úřadě. Lidé
pak mají tendenci Vám spíše
vyhovět, zároveň Vy se zbavíte
případného divného pocitu.

Takže je naprosto v pořádku říct,
že potřebujete pár věcí probrat,
protože chcete ušetřit čas
klientů i svůj. A důvod? Máte
špatnou zkušenost nebo prostě
proto, že  chcete  vědět  víc 
o někom, koho pustíte k sobě
domů. 

Příklady komunikce před
sjednáním prohlídky:

„Je v pořádku, když se teď
zeptám na pár věcí? Rád bych,
abychom    si    byli  (všichni) jistí, 
že nepojedete zbytečně. “ 
nebo 
„Mám ve zvyku se vždy trochu
poznat po telefonu, než se
sejdeme,       mám      zkušenosti, 
že se pak obě strany cítí
příjemněji. Doufám, že Vás to
neobtěžuje.“ 



Ze zkušeností vím, že pokud
někomu vadí trochu povídání 
po telefonu, je velká
pravděpodobnost, že se jedná 
o „nemovitostního turistu“. Nebo
by to mohlo být i horší. Otázky
jsou proto i jakýmsi filtrem, který
dává šanci zbavit se včas
někoho, kdo Váš byt koupit
zájem nemá.  
Dalším smyslem otázek je
zjištění potřeb – základní
kámen prodeje. Chcete vědět,
co je pro Vaše klienty užitkem,
protože když to budete vědět,
snáze jim později budete moct
zdůraznit,  že to dostanou, když 
si váš byt koupí. Obchod je o
uspokojování  potřeb.  Třeba 
i těch, o kterých zatím klient neví.
Nebudeme  opět  zabíhat 
do detailů, protože nechceme
konkurovat tisícům knih 
o prodeji. Věřím, že spousta
otázek vás napadne zcela
přirozeně

Otázky je lepší dávat otevřené,
tedy aby se na ně nedalo
odpovědět ano/ne. Jednak se
více dozvíte, jednak přimějete
druhou stranu skutečně se
zamyslet, což Vám dává rovněž
možnost pozorovat reakce.

Odpovědi, které dostanete, Vám
pak pomohou s tím druhým
základním kamenem
prodeje, a tím jsou emoce. 

Opět bychom mohli odbočit na
pár set stránek k tomuto tématu,
nicméně prozatím musí stačit
informace, že logika s fakty jsou
až na  druhém  místě – slouží 
ke zdůvodnění, proč si chcete
něco koupit. Své finance totiž
nejraději dáte z ruky, když se 
na něco těšíte, když se radujete,
když Vás rozechvěje už jen
představa, že to vlastníte. Znáte
ten pocit, když jedete  pro nové
auto? Nebo když tyhle boty
prostě musíte mít?

Příklady vhodných otázek 

Proč vlastně kupujete byt?  
Jaký je váš záměr – investice
nebo bydlení?  
Podle čeho se rozhoduejte 
v případě investice?
Co je pro vás doma
nejdůležitější? 
Jaké máte dosud zkušenosti s
prohlídkami bytů? 
Jakou roli ve vašem případě
hraje lokalita? 



Když se ve své fantazii koupete jako v oceánu? Takhle nějak si musí
klient umět představit bydlení ve Vaší nemovitosti.  

„Tak co, jaké by to bylo tady vařit kávu a sledovat východ slunce?“ 
„Dovedete si představit, že po té zahradě běháte s dětmi?“ „Pokud
by toto byla hlavní ložnice, dali  byste postel sem  a nebo spíš na
druhou stranu?“ 
„Napadá mě, že pokud je pro vás lokalita 90 % jistoty, jaký byste
měl pocit z investice do tohoto bytu?“ 

A ještě rada, kterou jsem dostal od jednoho ostříleného realitního
mentora, pokud přijde (manželský) pár: 

Muže na prohlídce zaměstnejte logikou, abyste měli prostor
věnovat se emocím ženy, protože rozhodovat se bude
nejspíše podle ní. 



Předposlední tajemství ostřílených realitních makléřů je

6. Pokud jde o smlouvy – „dvakrát měř a
jednou řež“ 

Jeden z mých mentorů vysvětluje,Jeden z mých mentorů vysvětluje,
že chce-li být člověk úspěšný,že chce-li být člověk úspěšný,
nemá se ptát, co dělat, ale má senemá se ptát, co dělat, ale má se
ptát jak myslet. O realitníptát jak myslet. O realitní
transakci od začátku přemýšlejtetransakci od začátku přemýšlejte
jako o procesu, na jehož koncijako o procesu, na jehož konci
jedna strana chce mít penízejedna strana chce mít peníze
(vedené na bankovním účtu)(vedené na bankovním účtu)  
a druhá strana chce míta druhá strana chce mít
nemovitost (zapsanou v katastru).nemovitost (zapsanou v katastru).
A obě strany chtějí být dostatečněA obě strany chtějí být dostatečně
chráněny a mít jistotu, že o tuchráněny a mít jistotu, že o tu
svou hodnotu nepřijdou.svou hodnotu nepřijdou.  

Proto je obchod zvaný převodProto je obchod zvaný převod
nemovitosti ze zákona procesemnemovitosti ze zákona procesem
o několika krocícho několika krocích  
a uskutečňovaný za součinnostia uskutečňovaný za součinnosti
třetích stran. Bez nich to dnes jižtřetích stran. Bez nich to dnes již  
v podstatě ani nejde. O všemv podstatě ani nejde. O všem
tomtotomto    (mezikroky,(mezikroky,    podmínkypodmínky  
a všechno okolo) je potřeba míta všechno okolo) je potřeba mít
určitou sumu vědomostí a k tomuurčitou sumu vědomostí a k tomu
dobrý přehled o aktuální situacidobrý přehled o aktuální situaci
na trhu, a to i za protistranu.na trhu, a to i za protistranu.



Za protistranu třeba i proto, aby
se člověk mohl ujistit, že kupující
konzultuje hypotéku s finančním
poradcem, který je profesionálem,
a to jak po odborné, tak po etické
stránce. Nechcete se určitě dostat
do situace, kdy je složena
rezervační kauce, další dva
zájemci jsou odmítnuti, jen aby se
nakonec ukázalo, že váš kupec
hypotéku nedostane. 

Ano, možná dostanete rezervační
kauci ve formě smluvní pokuty –
ačkoliv i to bývá na žádost
kupujícího ve smlouvách omezeno
právě  pro případ neschválení
hypotečního úvěru – ovšem klidně
se může stát, že jeden 
z předchozích zájemců už si našel
něco jiného, a ten druhý chce
výraznou slevu, protože pochopil,
že jste v úzkých. 

A    nyní  už  k    otázce naznačané 
v nadpisu této části: Vyplatí se
šetřit na právníkovi? Vždyť
smlouvy lze stáhnou z internetu,
když si  dáte  práci najdete 
i kvalitní. Pro realitní makléře
existuje služba, kde si za několik
set korun stáhnou vzor jakékoliv
realitní smlouvy, Vy můžete klidně
udělat to samé. Makléři však 

mívají i tak advokáta, se kterým
ladí detaily, revidují smlouvy nebo   
jej   přizvou k jednání 
s klientem. Vy se určitě ujistěte,
že všemu ve smlouvě rozumíte,
případně si nechejte vše
potřebné od dobrého právníka
předem vysvětlit. 

Smyslem této části eBooku není
popsat celý proces od rezervační
smlouvy po předání nemovitosti,
spíše upozornit na některé body
a varovat, abyste podceněním  

rezervační smlouva
smlouva o smlouvě budoucí
smlouva o úschově
smlouva o věcém břemeni
kupní smlouva
návrh na vklad do katastru
nemovitostí, 
případně zástavní smlouva
úvěrová smlouva + "hora"
další bankovních
dokumentů, pokud máte na
prodávané nemovitosti
hypotéku nebo si úvěr bude
brát váš kupující

 
S jakými typy smluvních
dokumentů se při prodeji své
nemovitosti se setkáte nebo
můžete setkat:

 



rizik skutečně nepřišli o statisíce
nebo dokonce miliony. 

Například rezervaci nemovitosti,
tedy závazek prodávajícího, že ji
nebude nabízet dalším
zájemcům, považujte za platnou
až tehdy, jsou-li peníze
převedeny do úschovy. 

Každý zkušený makléř potvrdí, 
že se setkal s klientem, který
vypadal dobře, vystupoval na
úrovni, choval se přesvědčivě 
a podepsal rezervační smlouvu,
načež se po něm slehla zem.
Mezitím byli odmítnuti jiní
zájemci, kteří byli pomalejší nebo
méně působiví,  zato však reální 
a bonitní. 

Co se týče úschovy, věnujte jí
bedlivou pozornost, Jste to vy,
komu budou finance vyplaceny.
Naštěstí jen z doslechu znám
případy, kdy to majitel nechal 
na kupujícím, který se dobrácky
nabídl, že vše zařídí a zaplatí,
resp. že to zařídí jeho advokát. 

Většinou tyto příběhy jsou mírně
šokující nebo smutné. Ujistěte se
o tom, kde budou peníze
uloženy a odmítněte cokoliv
nestandardního, tedy požadujte 

úschovu u notáře nebo
advokáta, který splňuje
podmínky pro poskytování
takových služeb. 

Kupní smlouva má své
náležitosti, dejte pozor, abyste
měli dost kopií pro všechny a dvě
navíc, zejména tu pro katastr
případně pro banku. Jedna kopie
jde na katastrální úřad notářsky
(nebo Czechpointem) ověřená.
Podpisy na Návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru
nemovitostí už úředně ověřeny
být nemusí. 

Počítejte   také   s tím,   že   návrh 
na vklad zástavního práva musí
na katastrálním úřadě počkat
minimálně 21 dní, až poté je
zapsán (1-10 dní) a vy dostanete
své peníze a předáte byt
novému majiteli. Samozřejmě
jsou i jiné varianty, ovšem tato je
pro obě strany nejbezpečnější. 



A jsme ve finále - sedmé tajemství ostřílených realitních
makléřů je:

7. Dobrá rada - pozor na “dobré” rady
dobrých známých
Na úvod této části zkušenost z mé praxe:

Příběh č. 4: Dva podobné byty na prodej opodál  

Pan Souček přemýšlel, co se svým
bytem u Stromovky. Rekonstrukce
proběhla nedávno na radu
známého, kterému se svěřil, že by
asi rád byt pronajal nebo prodal 
a odstěhoval se na venkov. 

Se známým se vídal často, ten
působil jako moudrý člověk, rozuměl
skoro všemu, fotbalu, bankám,
autům,  často kritizoval to či ono 
a varoval před různými šejdíři. I s tou
rekonstrukcí pomohl. Měl známého,
který to udělal levně. Taky se uměl
zeptat u svých známých, zda by
nechtěli byt koupit. 

„Hlavně si neber realitku, to jsou
vyhozený prachy!“ 

Pan Souček se podle  toho zařídil 
a skutečně mu byl doporučen jeden
kupující. Začalo smlouvání, 
při kterém se ukázalo, že
rekonstrukce byla provedena v nízké
kvalitě a pan Souček musel jít 

s cenou dolů o půl milionu, aby byt
prodal. Vůbec si neuvědomil, že
nemusí vyhovět prvnímu člověku,  
 který se objeví. 

Mezitím se o kus dál prodával
podobný byt, který měl jedinou
nevýhodu – byl v přízemí. I tak se ale        
povedlo jej prodat za 8.500.000 Kč, 
i když původní návrh byl 8.100.000
Kč. Realitní makléř po jednání s
vícero zájemci doporučil majiteli
úpravy, které stály dohromady
150.000 korun, ale prodejní cenu
bytu zvedly o 400.000, takže byl
prodávající v plusu 250.000 Kč. 

Kdyby to samé udělal pan Souček, a
třeba počkal na dalšího zájemce,
mohl ušetřit půl milionu slevu, a
čtvrt milionu mohl vydělat navíc.
Rozdíl by byl tedy 750.000 Kč, což je
docela pěkná částka, když o ni
nepřijdete vinou chybných
rozhodnutí. 



Lidé rádi radí. To není žádná
novinka. Horší je, že často jsou to
rady "knížecí", kdy známý,
kamarád nebo třeba švagr
nenesou žádnou zodpovědnost
za to, co Vám řeknou, takže
často jen něco plácnou, aby
vypadali chytřejší. Nebo dokonce
medvědí služby, když prostě jen
chtějí upřímně pomoci, jenže
tomu moc nerozumí. 

Nechali byste si od švagra radit,
jak na operaci kolene, pokud to
není ortoped? Pokud ne,
nenechte si od něj radit ani 
v tom, co máte dělat s financemi,
smlouvami či s prodejem bytu.
Znáte to – sotva se v hospodě
pustí fotbal, na hřišti je hned
tucet rozhodčích a dvakrát tolik
trenérů. 

Univerzální rada  nejen 
pro oblast nemovitostí je tato:
Nechte si radit jen od lidí, kteří
jsou tam, kde chcete být vy,
respektive dosáhli toho, oč
usilujete vy. A vůbec nejlepší je
přijímat    doporučení    od  toho, 
kdo je na Vašem úspěchu
finančně  zainteresovaný, tedy  

od toho, komu platíte. Není to
sice  záruka 100% výsledku, ale
pravděpodobně dopadnete lépe
než pan Souček z příběhu výše.

Na další stránce najdete nabídku
na nezávaznou schůzku se mnou
v rámci níž vám rady a
doporučení z tohoto e-Booku
přizpůsobím na míru Vaší
nemovitosti. Bude pak na vás,
jestli se rozhodnete využít své
služby nebo si budete prodávat
sami.



Mgr. Jakub Frydrych 
www.frydrych-reality.cz 

Děkuji za pozornost.

Jsem rád, že jste můj e-Book dočetli až sem. 

Patříte mezi cca 15 % lidí, kteří to udělají. A ještě raději budu,
pokud v praxi zjistíte, že vám byl něčím užitečný. 

Samozřejmě v něm není všechno, nemůže být. Svět realit je
mnohotvárný a někdy nevyzpytatelný, protože je tvořen lidmi. 
A ti lidé mají mnohdy protichůdné zájmy. 

Dal  jsem vám zde základy a několik hodnotných postřehů 
z praxe. Samotné informace vám ale při prodeji vaší
nemovitosti nepomohou. Je třeba jít do akce. A ta může začít
tím, že si pohovoříme osobně. Teprve roky zkušeností a stovky
až tisíce jednání a schůzek přibližují  člověka k jistotě 
a schopnosti najít vždy to správné řešení. Z tohoto důvodu
vám mohu pomoci víc, pokud se sejdeme a promluvíme
si o vaší konkrétní situaci. 

Naše schůzka se může odehrát i on-line, ačkoliv raději mám
setkání naživo. Může se týkat bezplatné analýzy tržní hodnoty
Vaší nemovitosti s tím, že se pak už neuvidíme. Můžeme si jen
popovídat a Vy si pak stejně prodáte sami. Anebo možná
budete znát někoho, komu mě doporučíte.

V každém případě je dobré začít alespoň krátkým telefonátem.
Ozvěte se mi na tel. 603 425 961, nebo mailem. Najdete ho 
na mém webu.

P.S. Na poslední stránce najdete ještě jednou všechna tajemství ostřílených
makléřů pohromadě. Vytiskněte si tento list a dejte si ho na viditelné místo.
Dokud neprodáte, budou se vám tak stále připomínat a možná vám v pravou
chvíli pomůžou, abyste se zachovali správně. 

https://www.frydrych-reality.cz/
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7 tajemství ostřílených realitních makléřů

1. Obrňte se trpělivostí, buďte pevní a sebejistí.  
Proč? Když prodáváte svou nemovitost sami, chtě nechtě se jako laik ocitáte v prostředí, které
přitahuje profesionály a rádoby-profesionály z oboru. A i když narazíte na zájemce, kteří budou
jako vy laikové, je šance, že budou o něco poučenější a zkušenější než vy. Nastudujte si
vyjednávací techniky, mějte pevné nervy a postoj, že nepotřebujete prodat za každou cenu..
Nenechte se zmást obchodními taktikami a ostrými lokty. Nenechte se nachytat a buďte 
ve střehu.

2. Cenu nenajdete „na esrealitách“ ... anebo ano?
Potřebujete najít tzv. sweet spot. Tedy nabídkovou cenu, která není ani podstřelená ani výrazně
přestřelená. Bez kvalitních a důvěryhodných informací z relevantních zdrojů se při tom
neobejdete. 

3. Buďte fér, vyplatí se to… 
Ve vlastním zájmu se ujistěte, že víte o všech faktických i právních vadách vámi prodávané
nemovitosti. A když si tím budete jisti, otevřeně o nich mluvte se všemi vážnými zájemci. Může se
vám stát jen málo horších věcí než, že výhodně prodáte a třeba po třech letech vám soud nařídí,
abyste vrátili podstatnou část kupní ceny, protože jste opomněli nového majitele upozornit na …

4. Prezentace musí být profesionální, i když ji dělá nadšený amatér
Na reklamní / inzertní prezentaci vámi prodávané nemovitosti nechtějte ušetřit. Mohlo by to
znamenat, že ve finále díky tomu přijdete o statisíce a nebo budete čekat o několik měsíců déle
na kupujícího.
 

5. Prohlídka není o tom odemknout a pustit (každého) dovnitř
Ještě než si se zájemcem domluvíte prohlídku vaší nemovitosti, snažte se prodloužit telefonický
hovor a předem od něj zjistit několik věcí. Např. jaká je jeho motivace ke koupi nebo z jakých
zdrojů    by     případný    nákup    financoval.   Na základě  odpovědí selektujte zájemce. Nezvěte 
na prohlídku každého, nebojte se říct zájemci, že prohlída by byla ztrátou času pro obě strany.

6. Smlouvy – „dvakrát měř a jednou řež“
I kdybyste si na prodeji své nemovitosti chtěli všechno udělat sami, udělejte jednu výjimku.
Najděte si zkušeného advokáta v oboru realit a minimálně s ním všechny majetkoprávní kroky
konzultujte.

7. Dobrá rada - pozor na “dobré” rady dobrých známých
Knížecí rady a medvědí služby do oboru nemovitostí nepatří ani omylem. Neraďte se o své
nemovitosti (a o svém majetku obecně) s příbuznými, kamarády ani sousedy, pokud nejsou sami
v daném oboru na slovo vzatými odborníky. Nenechte si ale radit ani realitními profesionály,
pokud vám svou erudici nedokáží nijak prokázat. 

Mgr. Jakub Frydrych
certifikovaný realitní makléř
T: +420 603 425 961
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