


Od doby, kdy pracuji v realitách jsem se mezi klienty setkal s mnoha předsudky, mylnými 
názory a rozdílnými pohledy na prodej nemovitosti. Proto jsem sepsal tento e-book, 
kde se pokusím v několika řádcích tyto mýty a mylné domněnky majitelů nemovitostí 
uvést na pravou míru. 

Prodej nemovitosti je velkým krokem, o to zásadnější a důležitější musí být přístup 
k realizaci, neboť pro většinu majitelů představuje celoživotní úspory a je nejvýznamnější 
majetkem. 

Je nutné si uvědomit, že každé špatné rozhodnutí může mít až fatální vliv na výsledek 
a je škoda prožít tuto zásadní životní událost jako „černou můru“, která navždy negativně 
ovlivní Váš další život. 

Dobrý den, 
Děkuji za stažení e-booku „JAK EFEKTIVNĚ PRODAT NEMOVITOST“. 
Jmenuji se Milan Zubaj a v realitách se pohybuji od roku 2009. 

Pokud uvažujete o prodeji, zamyslete se, prosím, nad 
následujícími řádky a pokuste se zmíněných chyb vyvarovat.



ZKUSÍM NEJPRVE INZEROVAT ZA VYSOKOU 
CENU, ZLEVNIT PŘECI MOHU KDYKOLI 

„Přeci neprodám svoji nemovitost pod cenou“ nebo „každá 
nemovitost má svého kupce“ 1

MÝTUS



1MÝTUS

Tyto úvahy majitelů jsou nejčastější a nejzásadnější chybou, které se majitelé dopouští 
hned v úvodu své snahy o prodej nemovitosti. 

Neuvědomí si však jak velmi důležitým prvkem při prodeji je punc jedinečnosti a tím i výjimečnosti, který ztratí nemovitost v očích potenciálních 
kupujících jenom tím, že je dlouhou dobu v inzerci a z té je patrné, že dochází k postupnému snižování ceny. I když se nabídková cena 
dostane na výši, kterou by byl i zájemce ochoten akceptovat, začne v něm působit psychologický proces nedůvěry a obav z takto prodávané 
nemovitosti. Začne se sám sebe ptát, proč to dosud nekoupil někdo jiný, když cena je již akceptovatelná, zcela jistě ji viděla řada zájemců, 
ale nikdo ji nechtěl. Je asi problém ve stavebně technickém stavu, je tam skytá právní či jiná vada, s majiteli se nedá reálně obchodovat nebo 
kde je potíž? 

Majitelé, kteří takto pojmou prodej své nemovitosti navíc vůbec neuvažují o lidské vlastnosti jakou je určitá vrozená přirozená ješitnost 
každého z nás. Kupující chce mít vždy vnitřní pocit radosti, že nemovitost, kterou si koupil pořídil dobře , může se jí pyšnit před okolím
a nebude u toho poslouchat reakce svých přátel, že koupil něco, co bylo na trhu vedeno jako neprodejné a nikým nechtěné...

Samozřejmě, že každá nemovitost se nakonec prodá, ale majiteli přeci nemůže být jedno za kolik to bude. 
Mnozí majitelé si vůbec neuvědomují, že o výši prodejní ceny nerozhoduje majitel, realitní makléř , ale právě  
a jenom solventní zájemce. 
Od roku 1989 zde funguje tržní hospodářství, které však prochází různými fázemi vývoje a situace na trhu nemovitostí se průběžně mění. 

ZLEVNIT PŘECI MOHU KDYKOLI ...
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Proto je nutné nedegradovat svoji nemovitost vysokou prodejní cenou jenom proto, že majitel má určitou potřebu získání výsledných 
finančních prostředků, ale vážit si své nemovitosti a potenciálního zájemce oslovit cenou rozumnou. Tu lze u většiny nemovitostí zcela přesně 
určit.. 

Pokud jste se již některé z výše uvedených chyb dopustili, doporučuji Vám 
okamžitě ukončit veškerou inzerci a to alespoň na měsíc! 

Potenciální zájemci, kteří ji již viděli na ni pozapomenou nebo si následně nebudou zcela jisti, zda již v nabídce byla. Jakmile obnovíte inzerci 
s novou, reálněji nastavenou cenou, oslovíte ty, kteří hledají v inzerci prvně, popř. je neoslovila původní cena či při nastavení limitu hledané 
ceny se jim nezobrazila.

ZLEVNIT PŘECI MOHU KDYKOLI ...



ČÍM VÍCE REALITEK SE NA PRODEJI PODÍLÍ, 
TÍM VĚTŠÍ ŠANCE NA VYŠŠÍ CENU A 
RYCHLEJŠÍ PRODEJ2

MÝTUS



Další z velkých mýtů a nejčastějších chyb, které bohužel nedělají jen majitelé nemovitostí, ale tomuto způsobu prodeje se zaprodají i mnozí 
realitní makléři. Ti majitele v jeho myšlence podporují, protože potřebují ve své firmě „vykázat „ aktivitu a nemovitost získanou do prodeje 
a doufají, že při prodeji budou mít právě oni štěstí a nemovitost zobchodují. Chápu, že z hlediska laického pohledu majitele se tato myšlenka 
zdá být logická, ale bohužel opak je pravdou! 

Prodej nemovitosti je ucelený proces, který zahrnuje nutné vstupní investice a ty nejsou zrovna zanedbatelné. Je pochopitelné, že makléři, 
kteří se společně podílejí na prodeji identické nemovitosti nebudou investovat více, než je nezbytně nutné. Tj. vyhotoví lepší či horší prezentaci 
( zpravidla se pak neshodují údaje o dispozici, patře, výměře nemovitosti, ploše pozemku atd., což na atraktivitě nemovitosti také nepřidá ), 
vyexportují ji na větší či menší počet inzertních serverů a tím, bohužel, většina z nich končí. Následně, ve snaze přilákat ke svojí inzerci více 
zájemců, začnou samovolně snižovat inzerovanou cenu a to bez souhlasu majitele! Ostatní makléři zaznamenají změnu, bohužel, většina  
z nich udělá totéž a navíc cenu ještě trochu sníží pod konkurenci. 

Tím nastoupí lavinový efekt snižování ceny, bez toho,
aby majitelé mohli v podstatě zakročit.

2 ČÍM VÍCE REALITEK ...MÝTUS



Ti se často „pyšní“ tím, že s realitními makléři přeci nesepsali žádnou smlouvu, tak se jim nemůže nic stát a k obrovskému neúspěchu či 
neštěstí je našlápnuto...

Je zřejmé, že pokud se cena nemovitosti objeví na serverech za danou 
nabídkovou cenu, již nikdy se nepodaří nemovitost zobchodovat za cenu vyšší 

- právě naopak, bude již pouze a jenom klesat.

Naopak v situaci, kdy si majitel vybere pro prodej své nemovitost jednoho realitního makléře, kterému svěří do prodeje svůj majetek a to na 
základě uzavřené smlouvy o výhradní spolupráci, je jasné, že makléř vynaloží všechny možné prodejní nástroje a vložní nemalé investice, 
protože ví, že dojde k úspěšné realizaci prodeje a jeho vložené prostředky a čas se mu zhodnotí. Kultivovaná spolupráce s jedním makléřem 
Vám navíc zajistí, že bude docházet k případné úpravě ceny pouze na základě Vašeho souhlasu a budete vědět, že realizovaná prodejní cena 
nemovitosti byla nejvyšší možná, které bylo za současné situace na trhu možné docílit. Že tedy nedošlo k nekorigovanému podhodnocení 
nemovitosti a prodeji za cenu, která byla mnohdy výrazně nižší než jaké by se bývalo dalo docílit za jiného pojetí celého procesu prodeje. 

Pokud se rozhodnete pro prodej ve spolupráci s realitním makléřem je vždy nejlepší reference a doporučení někoho, kdy již s vybraným makléřem 
spolupracoval. Navíc doporučení je pro každého makléře velkou radostí , oceněním jeho profesionality a věřte mi, že se vynasnaží, aby jste byli 
maximálně spokojeni i Vy !

2 ČÍM VÍCE REALITEK ...MÝTUS



MÝTUS

PRODÁM SÁM BEZ REALITKY 
A UŠETŘÍM NA PROVIZI.3



Zvažujete prodej nemovitosti a rozhodujete se, jestli prodávat sám či za asistence realitní kanceláře? Pokud 
zvolíte první alternativu, tak pokud opominu desítky telefonátů denně, které budete mít v následujících 14 
dnech od realitních kanceláří nabízejících Vám své služby, tak je také vhodné zamyslet se nad přímými výdaji 
a celkovými náklady, které budete mít na svých bedrech sami. 

Samozřejmě , že po celou dobu prodeje a s tím rizikem, že se Vám prodej ani úspěšně podařit nemusí. Neméně důležitý faktor je čas, který 
budete muset vynaložit a věnovat prodeji své nemovitosti. Málokterý majitel si totiž umí uvědomit časovou náročnost celé záležitosti (příprava 
kvalitní prezentace s fotografiemi a popisem, tvorba půdorysů, organizování vlastních prohlídek, čas strávený koordinací průběhu prodeje  
s právníkem, popř. bankou atd.). 

V této fázi je tedy nutné zvážit, jestli pro Vás nakonec nebude ekonomičtější věnovat čas své 
profesi, získat v ní maximální finanční výnos a prodej nemovitosti přenechat makléři, který 
své práci rozumí. 

3 ...UŠETŘÍM NA PROVIZIMÝTUS



Náklady na inzerci se při dnešních cenách inzertních portálů mohou vyšplhat na spoustu peněz, každý inzerát je potřeba prezentovat na 
maximu serverů, protože nikdy nevíte, kde se právě může vyskytovat potenciální zájemce. Ani průběžná „péče“ o inzerci není zadarmo – je 
potřeba „topovat“ inzerát a to např. v lokalitách jako jsou větší města, významné lokality i několikrát týdně, aby se nestalo, že Váš inzerát 
skončí na posledních stránkách inzerce, kam už řada zájemců ani nenahlédne….. Buď si totiž najdou nemovitosti na předních stranách 
a jsou spokojeni nebo jsou znechuceni nekvalitou prezentovaných nemovitostí a stálým opakování se stejných nabídek , že hledání prostě 
ukončí...

Dále zcela pomíjím náklady na vytvoření prodejní plachty, která může být také vhodných prodejním nástrojem, náklady na vytvoření 
webových stránek nemovitosti atd. 

Dalším nákladem, který Vás čeká v situaci, kdy úspěšně najdete kupujícího je právní servis, úschova peněz tj. kupní ceny, náklady na 
poplatky katastru, dále zákonná povinnost prodávajícího uhradit daň z nabytí k čemuž je vhodné mít vyhotovený odhad nemovitosti, 
náklady na cesty, telefony atd. 

Zvážení, zda tohle vše stojí za to podstoupit a ušetřit na provizi realitní kanceláře, 
zcela nechávám na Vás. 

Pokud se rozhodnete prodávat sami, pak Vám přeji 
hodně štěstí a hlavně pevné nervy !

3 ...UŠETŘÍM NA PROVIZIMÝTUS



PRÁVNÍKA NEPOTŘEBUJI, 
MÁM SVÉHO4

MÝTUS



Tak to vám gratuluji! 

Možná jste ušetřili, ale také možná ne. 

Jste si jisti, že Váš známý je právníkem zkušeným i v realitní oblasti? Nebo Vám jen za domluvenou částku 
nabídne smlouvu běžné kvality, ke které Vám však může zkušenější právník druhé strany vést řadu oponentur?

Navíc může vzniknout další problém. Koho zájmy bude hájit právník? Ano, svého klienta. To znamená, že i tak připraví Kupní smlouvu, aby 
primárně hájil zájmy svého klienta. To je logické. Jenže stejně tak to bude mít i strana druhá. A v tento okamžik začíná kolotoč připomínek ke 
smlouvám, kdy každá strana chce prosadit své zájmy. To zní také logicky.

 V praxi se vám stane málokdy, že se Vám dva právníci shodnou, obzvláště když každý stojí na jiné straně barikády. Jak z toho ven? Každá strana 
musí udělat ústupky, jinak se nikdy nedohodnou. Jenže jediný, kdo na tomto tratí, jsou právě klienti, kterým se právní servis začíná prodražovat. 
Čas jsou peníze , jak zde již jednou zaznělo... Proto je zpravidla přínosnější, nechat vyhotovit smlouvy nestranným právníkem tak, aby 
byla akceptovatelná pro obě strany. Ano, právníci k této smlouvě jistě budou mít opět připomínky, ale již zde máte někoho, kdo bude celý 
proces korigovat.

4 PRÁVNÍKA NEPOTŘEBUJI, ...MÝTUS



UKLIDIT STAČÍ 
JEN TAK ZBĚŽNĚ5

MÝTUS



Velká chyba majitelů, se kterou se ve své praxi setkávám, bohužel, velmi často. Chápu sice a rozumím tomu, 
že se majitelům nechce do prodávané nemovitosti investovat peníze a ani čas, ale věřte, že je to často více než 
nezbytné. 

Vložené prostředky a čas se Vám zcela jistě vrátí.

Prodáváte-li např. vozidlo, také jej před prodejem umyjete, vyčistíte, naleštíte. Proč to děláte ? Přeci s cílem, aby se vozidlo líbilo potenciálnímu 
zájemci, rychleji a výhodněji se prodalo. Tato situace připadá majitelům zcela logická. I při prodeji nemovitosti je tato příprava velmi důležitým 
faktorem úspěšného prodeje, kterou však majitelé i řada realitních makléřů zcela podceňuje. 

Je zapotřebí nemovitost nejen uklidit, popř. vyklidit, odstranit osobní věci, fotografie, volně položené věci a často bývá vhodné vymalovat 
(doporučuji bílou barvou, díky které vynikne prostor a potenciál nemovitosti), dobře vyvětrat, popř. umístit příjemnou interiérovou vůni. 

Uvědomte si, že ne každý zájemce, který se přijde do nemovitosti podívat, má dobrou představivost a nedokáže si třeba představit budoucí 
stav nemovitosti. Je třeba mu pomoci, protože první dojmy a pocity často rozhodují, zda potenciální kupující vůbec bude zvažovat zájem o 
danou nemovitost. 

5 UKLIDIT STAČÍ JEN TAK ZBĚŽNĚMÝTUS



5 UKLIDIT STAČÍ JEN TAK ZBĚŽNĚMÝTUS

Pokud máte pocit, že není ve Vašich silách si s danou úpravou nemovitosti poradit , doporučuji se obrátit na specializované firmy, které 
provádí tzv. Home Staging tj. přípravu nemovitosti k prodeji. Ve Spojených státech tato služba funguje již desítky let a je prokázáno, že 
investice do této služby se vždy vrátí a to v několikanásobku vložené investice. 

 < Před Po >



TA FOTA BUDOU STAČIT6
MÝTUS



6  TY FOTKY BUDOU STAČITMÝTUS

Fotografie jsou jedním z hlavních motivačních kritérií, podle kterých se případný zájemce 
rozhoduje, jestli Váš inzerát vůbec otevře či nikoliv. 

I z luxusních nemovitostí Vám špatně pořízené fotografie mohou udělat zcela tuctovou a nezajímavou nabídku. 

Proto je fotografování zapotřebí věnovat velkou pozornost a úsilí. Doporučuji k fotografování využít příhodnou denní dobu (nevhodné je to 
např. za poledního slunce nebo za soumraku či večer), použít kvalitní fotoaparát se širokoúhlým objektivem a mít na to dostatek času a klidu. 
Kvalitu pořízených fotografií zvýšíte dodržováním několika zásad 

– v místnosti proti oknu foťte s využitím funkce „back light“, kterou mají všechny běžné digitální fotoaparáty. Samozřejmě, že příliš tmavé 
fotografie je možno upravit speciálním počítačovým programem, ale ani ten nevylepší zcela nepovedené. 

V místnosti fotografujte záběry, které vypovídají o dispozičním řešení, vyhněte se focení detailu vybavení, nábytku, který třeba ani není 
předmětem prodeje dané nemovitosti. 

Soustřeďte se na zachycení reality, malé prostory lze fotit trochu z výšky, u velkých místností doporučuji z mírného podřepu. 

Při vytvoření prezentace mějte na paměti, že    první tři fotografie jsou vždy rozhodující   , poněvadž na většině realitních serverů 
jsou tyto fotografie vidět jako tzv. náhledové. Jejich výběr je tedy zapotřebí pečlivě zvážit.



Úprava fotografie v profesionálním grafickém programu 
dokáže udělat divy.

 < Před Po >
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INZEROVAT JEN NA NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM 
SERVERU BUDE STAČIT… 7

MÝTUS



Nedávno jsem vyslechl historku mého známého, který se snažil prodat svoje auto a líčil mi situace, kterými si musel projít. Podal si inzerát 
na největší server zabývající se prodejem automobilů a čekal, že se mu ozve přímý zájemce. Opak byl však pravdou. Za první týden jej 
kontaktovalo více jak dvacet autobazarů, ale žádný kupující. Všichni mu nabízeli stejné služby a jejich hovory začínali být více či méně 
agresívní a samozřejmě mému známému již nepříjemné. Snažil se zanalyzovat důvod a usoudil, že bude vhodné inzerovat ještě na pár 
dalších serverech, ve snaze oslovit konečně přímého zájemce. Předchozí zkušenost se opakovala, nabrala však ještě několikanásobný rozměr, 
ale skutečný kupující stále nikde. Nakonec již nervově nevydržel, s vozidlem zajel do nejbližšího autobazaru a tam mu vozidlo během pár dnů 
prodali, protože jej nabídl za rozumnou cenu. Velmi se podivoval, kam že „svět spěje“.

Je to je přesně stejná chyba, jaké se dopouští řada majitelů svých nemovitostí. Proč se snažit o prodej, když 
je možné využít služeb odborníků. Zuby si přeci také nevrtáme sami, ale máme svého zubaře, kadeřníka, 
zahradníka, psychologa atd. 

Proč tento příběh zmiňuji? Je to zcela prosté. Stejně tak jako realitní makléř, tak i majitel, který se rozhodne prodávat si nemovitost sám, musí 
zainventovat do inzerce na všech dostupných serverech. Musí mít jistotu, že pro kvalitní a úspěšný prodej udělal maximum. 

S tím rozdílem, že pokud se majitel rozhodne pro spolupráci s realitním makléřem, veškeré 
náklady na inzerci po dobu prodeje nese na svých „bedrech“ makléř a majitele to nestojí 
vůbec nic. Nestojí to za úvahu?

7 STČÍ INZEROVAT NA NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM SERVERU MÝTUS



PROHLÍDKY MOHU DĚLAT KDYKOLI, 
STEJNĚ JSEM DOMA ...8

MÝTUS



8 PROHLÍDKY MOHU DĚLAT KDYKOLI, STEJNĚ JSEM DOMA ...MÝTUS

Skutečně si myslíte si, že je to vhodné a hlavně efektivní? 

Jestli jsem jako realitní makléř v něčem zkušený a mám velkou praxi a zkušenosti, tak je to
v motivaci poptávajících klientů. 

Proto se i mohu pyšnit velkou procentuální úspěšností prodeje hned v prvních dnech po zveřejnění nabídky v inzerci. V následujících řádcích 
se s vámi podělím o některé mé obchodní triky. 

Pokud začínáte prodávat nemovitost, tak využijte první vlny zájmu klientů. Pokud se vám ozve první klient, tak v žádném případě nekývejte 
na okamžitou prohlídku. Nenechte se unést tím, že se Vám ozval první zájemce. Zájemce ještě nemusí být kupec, ale jestli se jím stane, záleží 
na Vás a zvolené strategii. 
Nenechte si klientem diktovat termíny prohlídek, ty diktujte Vy. 

Za prvé podle toho poznáte, jestli se jedná o vážného zájemce a nebo o „realitního turistu“ 
a za další, v klientech již vyvoláte určitý zájem. 
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Budou mít možnost do smluvené prohlídky se více zaměřit na Vaši nemovitost a již dopředu si budou hledat pozitiva, která by normálně 
nehledali. Jedná se o novou nabídku, takže nemohou vědět a předpokládat, jak se rychle prodá.

Proto se snažte první klienty nasměrovat na pozdější termín, řádově několika dní, abyste měli možnost odchytit další klienty a domluvit si 
termíny prohlídek hned po sobě.

Což již dopředu vždy avizujte v telefonu. „Prohlídka je možná v pátek v 16 hodin, nezapomenu zmínit, že půl hodiny před tím tam již mám 
jedny klienty a půl hodiny po Vás přijdou další.“ Věřte tomu, že skuteční klienti si na ten čas a volno udělají, i kdyby to pro klienty nebyl ideální 
termín. Nebudou si chtít nechat utéci nemovitost , o kterou má zájem i někdo jiný. 

Klienti se nejlépe musí potkávat ve dveřích. Musí vidět, že nejsou jediní, kteří o nemovitost 
projevili zájem.

„Pohádkám“ o jiném zájemci klienti již nevěří, proto to musí vidět ve skutečnosti. Zde psychologie skutečně funguje. V klientech vyvoláte větší 
zájem o Vaši nemovitost. Pokud se stane, že se již do té doby nikdo neozve, tak si nenechte vzít „vítr z plachet“ a klientům neberte motivaci. 
Jedni to odložili na zítra a ti druzí přijdou později. 



NOVÉ BYDLENÍ ZAČNU HLEDAT, 
AŽ BUDU MÍT KUPCE ...9

MÝTUS
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Prodáváte svoji nemovitost, protože potřebujete větší? Chcete prodat byt a koupit domeček? Ano, to slyším velice často a také hned následuje 
oznámení, že nové bydlení začnou hledat, až když budou mít kupce na svoji nemovitost tj. jistotu realizovaného obchodu. V dané situaci jste 
to ale Vy, kteří určují pravidla obchodu a Vy se je můžete nastavit tak, aby Vám maximálně vyhovovala. Také ne vždy znamená, že z prodané 
nemovitosti se musíte okamžitě stěhovat. Stačí, když budete potenciálního zájemce informovat o časových možnostech a svých plánech a 
věřte, že není až takový problém najít oboustranně vhodné řešení. 

Stejně to slýchávám i opačně. Mívám zájemce o prohlídku, kteří chtějí koupit nové bydlení, ale ještě nezačali ani tu svoji nabízet. 

A jak je to správně? Přesně to mezitím. 

Začněte nabízet svoji nemovitost a mezi tím sledujte vhodné nemovitosti. Mapujte terén, 
sledujte pohyby cen a jak se chová trh. Buďte připraveni na situaci, že naleznete své vysněné 
bydlení. V ten okamžik budete muset jednat rychle. 

Předpokládejte, že pokud se nemovitost bude líbit vám, tak s největší pravděpodobností nebudete sami. Na druhou stranu, pokud budete 
mít zájemce na svoji nemovitost a nebudete mít přehled o nemovitostech, můžete se poté v časové tísni rozhodnout unáhleně. Proto celé 
své životní rozhodnutí důkladně zvažte a promyslete do posledního detailu. 



Doufám, že mé řádky pro Vás byly alespoň z části užitečné, a že si nějaké rady a tipy odnášíte. 
Pokud prodáváte a nebo zatím jen přemýšlíte nad prodejem nemovitosti, držím Vám palce a přeji mnoho štěstí a šťastnou ruku jak při 

výběru realitní kanceláře, tak zároveň i při výběru případného zájemce, protože ani to nebývá občas jednoduché. 

Neváhejte se na mě kdykoliv obrátit s prosbou o radu či pomoc, rád se Vám budu věnovat. 
S přáním mnoha úspěchů

Milan Zubaj
tel. 774 032 169   |   www.milanzubaj.cz


