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CENY NEMOVITOSTÍ V 
ROCE 2019

Poptávka po nemovitostech byla v předešlých letech enormní. 
Každý si mohl jednoduše vzít hypotéku, sazby byly nízké, 
podmínky splnitelné skoro pro každého. Vysoká poptávka 
zapříčinila nárust cen v Praze o 40% oproti roku 2014.
 
Další růst cen nadále ale neočekáváme. Již druhá polovina 
roku 2018 byla "chladnější" z pohledu počtu zájemců. S 
kolegy se shodujeme, že za vše může nižší poptávka 
zapříčiněná přísnějšími podmínkami pro získání hypoték a 
také často dosáhnutím cenového stropu, který jsou ochotni 
kupující ještě akceptovat. U nových, ale také starších bytů 
blíže centru, se ceny budou držet ve stejné výši. U bytů, 
zejména na okrajových panelových sídlištích, očekáváme 
mírný pokles cen a delší dobu prodeje. 
Ekonomice ČR se nadále daří, doba je stále příznivá a proto často 
zmiňovaný příchod tvrdé realitní recese v roce 2019 
neočekáváme. Cenového vrcholu jsme ale již dosáhli.
 

Lidé si zvykli na každoroční růst cen nemovitostí. 
Rok 2019 bude jiný. Obavy mít ale nemusíte.

SLOVO VAŠEHO 
MAKLÉŘE:
Vážený kliente,
držíte v ruce speciální vydání krátkého 
newsletteru z realitního trhu. Dvakrát 
do roka poskytnu svým klientům 
užitečné informace, díky kterým se 
budete lépe orientovat na trhu s 
nemovitosmi. Pokud byste chtěli vědět 
více, jsem zde pro Vás. Těším se na 
případnou spolupráci v roce 2019.
 
Bc. Jakub Švarc
realitní makléř z RE/MAX Alfa



4 NEJČASTĚJŠÍ 
CHYBY PŘI PRODEJI 
NEMOVITOSTI

1. Špatné nastavení ceny
Když nastavíte cenu nereálně vysoko, můžete se 
obrat o drahocenné období na záčátku prodeje. 
Právě v tento čas můžete nemovitost prodat za 
nejvíce peněz. Naopak příliš nízká cena má za 
následek hodně zájemců, ale většina klientů neví, jak 
si říct o více peněz, bez toho aby zájemce odradili.
 
2. Neefektivní a nedostatečná propagace
Vyfotit byt a dát inzerát na internet. To je často 
jediný způsob nabízení samoprodejců, ale také 
bohužel některých realitních makléřů. Zájemci se 
ale můžou vyskytovat všude. Zaměřte se na 
internet, své sousedy, známé, sociální sítě a 
poptávající.
 
3. Špatná příprava nemovitosti
Při prodeji nemovitostí platí jednoduché pravidlo. 
Hezčí a zajímavější nemovitosti se prodávají snáz a 
rychleji než ty nezajímavé a ošklivé. Vyplatí se 
zainvestovat do přípravy nemovitosti, vložená částka 
se Vám ve většině případů vrátí nebo na tom i 
vyděláte. Nevíte jak na to? Poraďte se s odborníkem.
 
3. Výběr makléře bez plánu prodeje
Vždy říkám klientům: "Nevybírejte si makléře, podle 
výše odměny, ale podle toho, jaké služby Vám 
nabízí." Dobrý makléř by Vám měl poskytnout 
ucelený plán prodeje, jehož výsledkem bude 
dosažení maximální možné ceny. Pokud si stále 
nejste jisti, vyzkoušejte si ho! Třeba jen na dva 
měsíce. V případě, že pro vás nedělá maximum, tak 
spolupráci jednoduše ukončíte. Někteří makléři jen 
naslibují, ale výsledek žádný.
 
 
 
 

Vybral jsem pro vás několik 
nejčastějších chyb, se kterými jsem se u  
svých klientů setkal v roce 2018.

CENY NÁJMU V 
PRAZE ROSTOU. 
MŮŽE ZA TO AIRBNB.

Hlavní důvodem pro nabízení Vašeho bytů 
turistům je jednoduchý. Průměrná cena za noc v 
Praze činila v roce 2018 více než 1740 Kč. Díky 
tomu může takový byt vydělat klidně i 2x tolik, co 
při dlouhodobém pronájmu. 
 
Právě kvůli tomu z pražského trhu s nájemním 
bydlením zmizelo několik tisíc bytů. To zapříčinilo 
růst nájmů o cca 25 % oproti roku 2015.  
 
Dle poslednách zpráv ale počet krákodobých 
pronájmů v Praze ubývá. Zejména v lokalitách dál 
od centra. Hlavními důvody jsou dodatečné 
kontroly z finančního úřadu, otazník nad regulací 
této služby stějně jako z ostatních evropských 
metropolích a v neposlední řadě také časová 
náročnost úklidu, potřeba vítání hostů atd.
 

Praha je mezi turisty velmi oblíbená. V 
roce 2018 bylo v Praze registrováno 
více než 6300 hostitelů, kteří své byty 
nabízí turistům a tím snižují nabídku 
bytů k dlouhodobému pronájmu. 

Při prodeji nemovitostí používám 
svůj 34 plán prodeje. Ten vám zajistí 
nejvyšší kupní cenu a Vy dopředu 
víte, co pro vás vše udělám.

Víte, že?



CÍLE MAKLÉŘŮ PRO 
ROK 2019
HÁJIT ZÁJMY KLIENTŮ 
A SPOLUPRACOVAT S 
KONKURENCÍ

Makléř by měl mít vždy jasně dané, koho zájmy hájí. 
Pokud máte pochybosti, vyměňte ho! Zárukou 
loajality je zprostředkovatelská smlouva, která jasně 
popisuje závazky a povinnosti obou stran. Věřím, že v 
roce 2019 bude ještě více makléřů připraveno  při 
realizaci zakázky spolupracovat. Nebudou tak odmítat 
potenciolnální zájemce, ikdyž přicházejí od kolegy 
makléře z jiné kanceláře. 
 

Zájmy mého klienta jsou vždy na prvním místě. 
Pokud budou makléři spolupracovat, budou si 
moci říct "Dělám maximum pro svého klienta".

Dva důležité principy, které oddělují 
dobré realitní makléře od těch 
průměrných.

DOČKÁME SE ZÁKONU 
O REGULACI REALITNÍCH 
MAKLÉŘŮ?

Možná se to tak nezdá, ale drtivá většina realitních 
kanceláří tento zákon již netrpělivě vyhlíží. Slibují si od 
něj, že pomůže zlepšit kvalitu poskytovaných služeb, a 
tím zvýší počet spokojených zákazníků. Zákon definuje 
profesi realitního makléře a určí, kdo ji může vykonávat.  
Tuto profesi bude moci dělat kazdý, kdo splňuje nároky 
na vzdělání a prokáže znalosti dané problematiky. 
 
Zákon tedy určí jasná pravdila pro všechny. Budou 
stanoveny podmínky úschovy peněz, povinné pojištení 
odpovědnosti a další důležité věci. Dle informací by mohl 
zákon začít platit na jaře roku 2020. Věříme, že zákon 
bude připravován společně s odbornou veřejností.

V česku je více než 14 500 realitních 
makléřů. To je nejvíce na počet obyvatel 
z celé Evropy. Zapříčiní dlouho vyhlížený 
zákon zvýšení kvality služeb?

Zákon o realitních makléřích pomůže 
zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, 
a tím zvýší počet spokojených 
zákazníku.

NENECHTE SE 
NACHYTAT NA LACINÉ 
REKLAMNÍ TAHÁKY

RK nabízí prodej bez provize
Prodej za nejvyšší cenu a zároveň prodej zdarma k 
sobě prostě nesedí. Zadarmo nikdo nepracuje a 
makléř bude vždy hájit zájmy toho, kdo mu zaplatí.
 
Vaši nemovitost prodáme do 2 měsíců nebo Vám 
zaplatíme XY Kč.
Takový makléř podřídí vše tomu, aby nemovitost 
prodal včas. Vystavujete se velkému riziku 
nastavení zbytečně nízké ceny a tlaku na její 
snížení v průběhu prodeje

Nenechte se napálit líbívými větami. 
Vybral jsem pro vás 2 nejhorší.



SOCIÁLNÍ SÍTĚ DNES 
POMÁHAJÍ S 
PRODEJEM, ALE I S 
VÝBĚREM MAKLÉŘE

Čím více lidí Vaše nabídka zaujme, tím lépe ji 
prodáte. S možností snadného cílení na určité 
okruhy uživatelů je prezentace nemovitosti na 
sociálních sítích velice efektivní způsob prodeje.
V dnešní době se proto nevyplatí vynechat tuto 
část propagace.
 
Sociální sítě Vám dnes pomohou také při 
hledání informací o realitním makléři. V případě, 
že se bude jednat o aktivního makléře, tak na 
jeho profilu najdete užitečný a zajímavý obsah 
např. recenze, fotografie, videa atd. To vše vám 
pomůže se správným výběrem vašeho makléře. 

Sociální sítě jsou fenoménem dnešní 
doby. Jejich důležitost se v roce 2019 
ještě zvýší. 

Licensed real estate brokers 
can professionally and 
efficiently do the job - 
including pesky paperwork.
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Bc.Jakub Švarc
Váš realitní makléř
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