L

ČTVRTEK 16. KVĚTNA 20:3

—

A

DNES

Podievás
Při výběru jflmovitosti myslete na sebe aby vám byt, dům či
pozenselťjyhovoval a nemusely jste dělat velké kompromisy.
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» Pokračování ze str. 6
Rozdělen je do několika částí, V
Certíňkovaný inspektor se sta části „K naleznete informace o
vebním vzděláním a odpovída vlastníkovi. Zde se zaměřte na to,
jící praxí kontroluje až 200 pečli zda je majitel jeden, nebo jich je
vě vybraných položek. Jeho vice. S prodejem totiž musí sou
zpráva obsahuje podrobné vy hlasit všichni spolumajitelé.
hodnocení technického stavu, Vlastníkem může být i právnická
fotograřle závad, závěrečné shr osoba. ‚í když se to zdá banální,
nutí oprava kalkulaci částky po vždy si prověřte, zda nemovitost
třebné na jejich odstranění,‘ je opravdu toho, kdo vám ji pro
popisuje Tomáš Šimon, ředitel dává nebo zds k tomu má platné
společnosti ABCHI Home Px pověření. Případů, kdy byt pro
dal třeba nájemník nebo jen je
perts.
den z manželů, je spousta,“ varu
Pět tisíc za byt, deset za dům
je Jakub Vedral.
Inspekce menšího bytu se dá po
řídit za cenu již kolem pěti tisíc Není dům památkově
korun, u rodinných domků začí chráněný?
nají ceny od to tisíc. Zs jistotu, V části »B‘ najdete veškeré iden
že kupujete nemovitost v dekla tifikační inřormace o nemovitos
rovaném stsvu, tato investice ur ti. Mirno jiné zde zjistíte i to, jestčitě stojí. V případě zjištění vět lije vissmík budovy rovněž vlast
ších závad máte argument pro níkem pozemku pod nía okolo.
vyjednávání o odpovídající ceně U bytových domů jsouv této čás
a u těch opravdu zásadních vás ti rovněž údaje k bytovým jed
notkám,
před koupí varuje.
„Můžete tady vyčíst informa
Kromě „fyzického“ stavu ne
movitosti je neméně podstsmá ce o způsobu využiti, případné
také kontrola dokladů. Základem památkové ochraně nebo třeba
je výpis z katastru nemovitosti, příslušnosti k nějakému chráně-

• FAK
I nemovitost je
možné reklamovat
V případě, že kupujici dodatečně
zjisti, Je prodávaný dům či byt
má vady, ne které jej prodávající
neupozornil, má ze zákona nárok
na přiměřenou slevu z kupní
ceny odpovidsjici rozsahu
a povsze vady.
„Reklamovat lze v podslstě
všechny skrytě vady, které
neodpovídají stáři s obvyklému
opotřebení domu nebo bytu.
Pokud ide o vadu, která by činila
dům nebo byt
neupotřebitelným, má právo Od
kupní smlouvy odstoupit,“ říká
Jiří Lemberka, ředitel právního
oddéleni Msvims Reality.
„Vady musí být uplatněny
u prodávajícího bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do šesti
měsíců od převzetí domu/bytu,
nejlépe samozřejmě písemně,
doporučeným dopisem.“

Pozor na věcná břemena
Inforsnsce o případných omeze
ních vlastnického práva, tedy
zde je nemovitost zatížena zá
stavním čí podzástavním prá
vem, věcným břemenem, pří
padně předkupním právem, ob
sahuje část _C. Tato omezení
jsou spojena s vlastnictvím ne-

nému území,“ říká Vladimíre movitosti a přecházejí tedy na
Knoblochová z advokátní ksnce nového vlastníka. „Pokud tako
vé zstižení nemovitosti zjistíte,
láře DBK Partners.
Pozornost věnujte také části je třeba být velmi obezřetný,“
»E“, kde nejdete informace o říká Knoblochová. Může jít
nabývectm titulu, tedy jak sou o běžné věcí jako třeba zajištění
časný majitel nemovitost kou přístupu na vedlejší pozemek
pil, dostal derem či zdědil, „Je nebo k zařízení, ale také o exeku
dobré vyžádat si kopii nabýva ci vedenou proti současnému
cího titulu e nechat jej prověřit vlastníkovi. „Ta mu v praxi zne
právníkem, abyste měli jistotu, možňuje s nemovitostí jakkoliv
že vlastník nabyl nemovitost le nakládat, a veškeré uzavřené
gálně. Tím se vyhnete případ smlouvy jsou tedy nepIetně,“ vy
nému překvapenív podobě ža světiuje Vedral,
Neopek se nemusíte bát kou
loby na určení vlastnictví, Po
kud by totiž bývalý majitel u pě bytu či domku zstiženého hy
soudu uspěl, mohlo by to zne potečním úvěrem, „Prodej ne
platnit i všechny následné movitosti s hypotékou je dnes
smlouvy o převodu,“ upozor již zcela běžný. V takovém příps
dě ale bude nutný souhlas ban
ňuje Vedral.
ky, ve prospěch které je zástavní
právo zapsané, s předčasným
splacením úvěru a vzdání se zá
stavního práva. A nijak to kupují
címu nebrání ani v získání hypo
téky ns koupi této nemovitosti,“
popisuje hypoteční poradce
Aleš Martinek z Rehypo.cz.
Dana Jakešová
Autorka je spoluprstovnicí redakce

Koupě nemovitosti Pečlivě prostudujte hlavně výpis z katastru
U bytů se ptejte na výši záloh na energie i na

Inspekce nemovitosti
Pak už je jen na vás, zda koupí
te dům v horším stavu a inves
tuje do rekonstrukce, nebo si
vyberete dražší dům bez nut
nosti oprav. „V obou přípa
dech bych však všem kupují
cím doporučil před finálnísn
rozhodnutím o koupi pozvat si
svého stavebního specialistu,
který stav nemovitosti odbor
ně zhodnotí,“ radí realitní mak
léř Jakub Vedral ze společnosti
CZ Reality.
Na inspekci nemovitostí dnes
existují i specializované firmy.
Na našem trhu je tato služba
nová, takže ji kupující zatím vyu
žívají jen na doporučení realit
ních makléřů nebo finančních
poradců. Jejím hlavním úkolem
je chránit kupující.
» Pokračování na str. 7

všechny nebo aspoň valnou část
těchto oprav za sebou,“ doplňu
je Čemík. Zajímejte se také o ře
šení protihlukové izolace bytu.
Není nic horšího, než když slyií
te od sousedů každé slovo.
„ti rodinných domů by vás
měl makléř na prohlídce upo
zornit na případné staveb
ně-konstrukční ‚vady‘, jako je
statika domu, problémy s vlh
kostí a stav střechy,“ upozorňu
je David Černík, Důležité je vě
novat pozornosti vnitřním roz
vodům elektřiny a vody. Zaměř
te se také na praskliny. V tomto
případě dejte pozor na evident
ní rychlé „kosmetické“ opravy
těsně před prodejem.

poplatek do fondu oprav, ale i na již hotové a
plánované opravy. Je dům již zateplený? Jsou
vyměněné stupačky? Jak vypadá střecha?

U

jasnili jste si, jaký byt a
kde přibližně chcete.
Začnete hledat v inzerá
tech, kde se vám jich pár pozdá
vá. Domluvíte si a realitním mak
léřem prohlídku. Na co se ptát?
„Ještě než se vypravíte na pro
hlídku, je dobré si od makléře
zjistit věci, které nemůžete změ
nit nebo ovlivnit, například ori
entace bytu, výhled z oken, pa
tro, výtah v domě, sklep nebo
komora či balkon. A také vyba
vení lokality,“ říká David Čer
ník, právní převodce Maxima
Reality.

Všem kupujícím bych
doporučil před finálním
rozhodnutím o koupi
pozvat si svého
stavebního specialistu.

—

Přímo na prohlídce by vás
měl zkušený realitní makléř
vždy upozornit na stav bytu a
domu jako takového. ti byto
vých domů jsou důležité infor
mace o měsíčních nákladech
na bydlení měsíčních poplat
cích na zálohy a do fondu
oprav. Dovědět byste se měli i
o případných plánovaných
opravách domu, jako je výmě
na stoupaček, renovace elektři
ny, oprava střechy, tepelná izo
lace domu, výměna oken či pří
padné zaskleni lodžií nebo pa
vlačí.
»Je však nutné podotknout, že
většina starších domů má již

