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tastru nemovitostí (KN). První náhled
m žetezískatsami ihned a zdarma pies

Máte vyhlédnurybyt s obňíterasou' malebn1imlyhledem čiťržasnou
dispozicí?
Anebo teprve ten sv j vysněny hledáte?

internet, pokud znáte všechnynáležitéinform.ace(http ://nahlizenidokn. cuzk.czl) .

Aéužje to tak čitak, dejte si pozor, abyste se pii nákupu budoucího domova nenechali unéstvlastním nadšeníma emo.

obvykle k tomu u bytovéjednotky
budete potiebovat název a částobce,
kde se nemovitost nachází,číslostavby
(číslopopisné/evidenční)
a číslobyto-

cemi do té míry,žeby vás vševe vysledku
pŤišlona podstatně vícepeněz, nežjste
kdy očekávali.

véjednotky.
Nahlíženído katastru nemovitostíje tedy volně pĚístupné
pro všechnyuživatele

Jako dobry hospodáĚ a investor byste se
pii koupi bytu i domu měli zaměŤitpÍinejmenšímna tii, respektivečtyii oblasti _ totižna vlastníka'na nemovitost

Dtivěiui,
o|eprověiuiI

internetu, nevyzadqe žádnou registraci
jsou
a je bezplatné.Možnosti '41lstupťr

samotnou a na finance. Pokud nechcete
kupovat byt sami bez pomoci specialistri
a hodláte celou transakci provéstpÍes
realitníkancelái, je tieba si ohlídat

PÍidrjk|odné
prohlídcebyu
nezopomeřtetokéno společné
prostoryo neid |ežitěišíčÓsti
$ového domu.Rozhodněbystemě|i
ziis|it,v iokémstwu ie slŤecho,
|erosy,
fosÓdo, o|e i vnitÍní
o vněiší
rozvody
o sklepníči
gorÓŽovéprostory.
iodě se zoiímei|e
V neposlední
o to,
iok funguiezdeišíspo|ečenství
v|ostnkŮ,
v iokémstovumÓ
hospodoienío iokéisouv domě
ce|kověvŽohy. Zvožtenopik|od,
iest|ichcetebyd|etv domě, kde se
vě|šinobytŮpronoiímÓo moiite|é
byd|i1indenebo kde existuií
chroničtí
odmftoči
zotep|ení,
nep|ofiči
číšpotné
vztohyse sousedyz oko|ních
dom .

všakoproti placenémupňístupudo KN
omezené.Některé dalšílystupy aplikace
totižzdarma neumožĚuje,je tÍebasi za

i realitku.

V hlovníro|i moiitel
Pfedpoklád qme, žese již ucházíteo konkrétníbyt, ktery vám podle všechdis.
pozic i lokality pňijdepro vaširodinu
ideální. Pied jednáním o koupi byste se
nejpozději v takovémtookamžiku měli
zajímato to' kdo je skutečnymajitel.
Vyjednávat s někym jin,fm, kdo nemá
zmocnění k prodeji nemovitosti od pÍíméhovlastníka,je lysoce rizikové.Majitel ale samozĚejměmťrže
zplnomocnit
ke koupi realitníkanceláĚnebo člena
rodiny. V takovémpŤípaděpak musíte
ještězkontrolovat, zda p|ná moc skuteč-

protožes prodejem musí kvtili piedkup.
nímu právu souhlasit všichni.

ně pĚiplatit. oficiální v!,pisz KN, kterf zahrnuje i veškeréinformace o bytu
a všem,co k němu ná|ežívčetněvyměr
a společn1ichčástídomu, získáteza po.
platek piímo na katastrálním ťrÍaděnebo
na Czechpointech, a to na počkání.

Co sledovot no vfpisu
Na vypisu z KN si ověite nejen to, kdo
je vlastníkembytu. Všimněte si i všech
omezenívlastnickych práv a probíhajícíchÍízení,která se {,kají daného bytu
a bytovéhodomu. V souvislosti s majitelem je d ležitouinformací takéridaj
o tom' od kdy nemovitost vlastní.Jestližejizíska|v posledníchrydnech či mě-

ně obsahuje oprávnění k prodeji nemovitosti azda je na ní i ťriedněověÍen1i

Kde vše ziistíte

sícÍch,měli byste byt ve stiehu, proč má
zájem téměňobratem byt zaseprodat.
Z minulosti jsou známépĚípady,kdy

podpis majitele. Toto požadujtetaké
v piípadě, žeexistujevícemajitel '

Pro ověĚení,kdo byt vlastní,si zajistěte
aktuálnív!,pis z listu vlastnicwí, tj, zka-

podvodníci takto bez problém prodali
cizí nemovitost. Motivace maiitele bytu
www.cosopisdomov.cz

Polouinad,ornácruostí
u ncísulastruí
rodinny
d rn,pňtbllžruě
20 % lidí mlíulastníb!t,10 % d,rwžsteuní,
BydlímepŤeuážně
uesuérn,
by vás ostatně mě|a zajírnattak jako tak.
ohledně omezenívlastnickych práv si
dejte pozor na to, aby na nemovitost nebyIa naÍízenaexekuce čiaby u ní nebyla
věcná biemena čizástavnípráva, která
by vám komplikova|a užíváníbytu nebo
jeho dalšíprodej nebo pronájem v bu.
doucnu. S r,ysvětlenímdetailrj u těchto
kategoriíby vám měla pomocikaždá
solidní realitníkancelái nebo právník se
specializacína prode;.nemovitostí.

ně pod vlivem emocí.Praktické je,když
se domluvíte,žepÍi prohlídcese jeden
zvás zaměÍína všechny nevyhody bytu
a jeho okolí.Budete si pak moci lépe
sepsatvšechna
a proti..poÍízení
"pro
danéhobytu.

Skrytévody se prodroží
Jestližev bytě zaregistrujetenějakétech.
nickézávady nebo si nejstejisti, zda tu
jsou, zajistětesi, aby si nemovitost Pro.
hlédli expert. Dnes užexistu,ieiada
firem, kterése na odhalovánískryrych

Nemovitost prověÍte
ze všechstron

vad nemovitostíspecializujía mohou

V pĚípadě,žeprověĚenívlastníkabytu je
v poiádku a lokalita vám takévyhovuje,
a to i do budoucna, soustňeďtese nyní
na nemovitost samu. První prohlídku,
která vás pro nemovitost tak nadchla,
jste možná absolvovali sami. Na další
a dťrkladnější
byste již a|eurčitěměli jít
s někym dalším.Pomriževám to ',stát
nohama na zemi.. a snížittím pravděpodobnost, žese budete rozhodovat hlav-

vám ke stavu prodávanéhobytu vydat
odbornéstanovisko stavebníhoinspektora. To samoziejmě něco stojí.Díky
tomu ale mrižetemnohem snázevyjednávat o snížení
ceny nebo o nápravě
některych věcíčipiípadně od koupě
zcela odstoupit. Lze se takto vyhnout
poÍízeníbytu, do kteréhobyste v bIízké
budoucnosti museli kv li vadám neplánovaně investovatdalšívelkésumy.

Koupit,
nebosi pronoimout
byt?
+ PRO KOUPI
* mÓtes|ušnou
finonční
rezervu
+ mÓte trvo|edostočuiící
pŤr1em
o provideln'fl
+ touŽíte
se usodit
+ chcete mítpocit z reÓ|ného
domovo,ne z piechodnéstonice
+ p|Ónuieteděti se so|idním
portnerem
+ isteochotnio pŤiprovenise
do
budoucnoo byt storoto mí1t
finonční
rezeNu no oprovy
o rekonstrukce
+ mÓte dobroubonituv bonce ti.velkouprovděpodobnost,
Že
vÓm schvÓ|íÚvěr čihypotéku
Zdroi:CEH (Centrol
Europe
Holding)

WWW.cosopísdomov.cz

PRO NAJEM
+ mÓtespíše
spí ni=keprq'y
* mÓte více
víc ÚvěrŮ,kreditekel p pe( kteréie
provide|ně
problemoti,
hrodit
cb|emotické
+ provděpodobnost,
provděp
Že získÓtedo|srei vetsr
Úvěr
ěr no byd|ení,
byr
ie n2kÓ
+ nechcete
nechcek se ieštěusodit
* nechcete
nechcek čineumíte
se storoto Údržbu
nemovitosfi
movítos|i
nebo bysteno to nemě|ionipen2e
+ mÓte pouze
po
sezonnínebo neprovide|né

delky
vydělky
+ mÓte prÓciien
prČ
no dobu určitou

* nemÓtespo|ehliveho
l
o solidního
životnÍho
portnero
rrtnero
+ chceteb'/t
b flexibi|ní
o stěhovotse d|e prÓce,
srn/ch
prefe
čirodinnésituoce
ich preferencí

Bytooytrhv ČR
. Bytovyfh u nds ie no zočÓtkuroku
2OlÓ stobilní,
netrpíme
v ŽÓdném
regionunedostotky,
o|e oni nemÓme
prÓzdnÓ sr.dliste
no okroiíchměst.
o Po odstronění
deformocev oodobě
regulocenÓimŮo téměiukončené
privotizoceobecníchbytŮie nÓš
by"uv trhve vyvÓženémstovu.
nemoií
o Ceny oni počtytronsokcí
dromotické
kdo h|ed0bydleni
uykyuy',
mÓ re|otivně
dostotekmožností.
NÓ1myniiokv/rozně nestoup|y,
spíše
|etechk|es|y.
Ceny byŮ
v pos|edních
se měnív iÓdu procentročně,což
z nÓs oni nemÓ možnost
vě|šino
reÓ|něrozpoznot.
o Novíc koždÓ nemovitost
ie
iedinečnÓo ieiícenorn/v/voi vŮbec
nemusí
tomuobecnému,
odpoví.dot
pr měrnému
čipublikovonému'
Zdroi:liííPÓco|,CEH o Asociocepro
rozloi trhu nemovitostí

Smlouvy o pÍevodPeněz

ZaměÍte se takéna právní a finanční
detaily celétransakce.Kupní smlouvu
si podrobně pročtětei v situaci, kdy za
vás jedná realitníkancelái. Nejsou vzácnépÍípady'kdy realitnímakléÍrenomovanérealitky kopíroval smlouvy
klientri, a v dokumentu pak byla Ěada
nesrovnalostí.Vyhnout se tomu m žete
jedině drikladnym prostudováním kup.
ní smlouvy anebo tím,žesi na základě
doporučeníspolehlivych lidí najmete
advokáta, ktery má zkušenostis nákupem realit. Smlouvu byste si měli ale
vždy pĚečíst
i sami.
JeštěpÍedfinálním podpisem smlouvy
mějte takéjasno,jak bude probíhatpievod peněz, abystenepňišlio svépeníze
a pĚípadněve vysledkti i o nemovitost.
je ríschovapeněz,
Elegantním Ěešením
a to buď prostĚednicwímslužebadvokátťr,notái , nebo pies specializované
bankovní ríčty.V neposledníňaděnezapomeĚte takézap|atit daĚ z nabytí
nemovitych věcí,která je sice stále čryÍi
procenta,ale ocl 1. dubna 2016 bude
|ežetjižjen na bedrech kupujícího.
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