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Firma SDK-reality vznikla v roce
2001; je ryze ãeskou spoleãností.
Bûhem svého pÛsobení na trhu
dokázala vyrÛst mezi nejvût‰í rea-
litní kanceláfie; od svého poãátku
má na kontû více neÏ 8 tisíc zrea-
lizovan˘ch obchodních pfiípadÛ.
V souãasné dobû má 13 poboãek
v Jihomoravském a Zlínském kra-
ji. Tyto údaje svûdãí o tom, Ïe se
jedná o úspû‰nou a vyhledávanou
realitní kanceláfi. Poboãka pro ná‰
region sídlí v Blansku; klientÛm
jsou k dispozici makléfiky Ing.
Silvie Hyn‰tová, Ivana Kuãerová
a Lenka Oujeská Veselá, které
jsem vyzpovídal o rozsahu posky-
tovan˘ch sluÏeb.

Pokud budu chtít prodat napfiíklad
chatu, jak˘ postup mohu oãekávat,
svûfiím-li prodej Va‰í kanceláfii?

Ivana Kuãerová: Nav‰tívíte nás
v kanceláfii nebo si telefonicky ãi pro-
stfiednictví e-mailu sjednáte schÛzku
pfiímo na dané nemovitosti, kde nám
sdûlíte svÛj zámûr. Zjistíme základní 
údaje a pokud nás nebudete chtít k pro-
hlídce nemovitosti doprovodit, staãí,
kdyÏ nám pfiedáte klíãe a svolení k pro-
hlídce. V‰e ostatní jiÏ zafiídíme sami. 

Co obná‰í to „v‰e ostatní”?
Provedeme prohlídku jak nemovitosti,

tak i okolí; pfiístupov˘ch cest, napojení
na inÏen˘rské sítû a v‰eho, co má vliv
na stanovení hodnoty nemovitosti. Dále
zjistíme v‰echny potfiebné podrobnosti
z katastru nemovitostí a z dal‰ích zdro-
jÛ. Pofiídíme dokumentaci, pfiedev‰ím
fotografie exteriéru i interiérÛ objektu.
Budeme Vás informovat o na‰em odha-
du prodejní ceny (pokud jiÏ nebyla do-
hodnuta pfiedem) a zajistíme umístûní
nabídky prodeje na nejÏádanûj‰í inter-
netové servery - napfiíklad Sreality,
Idnes, Real city, SDK-reality a dal‰í.
Budeme inzerovat Va‰i nemovitost
v peãlivû vybran˘ch realitních tiskovi-
nách, pfiípadnû v regionálních periodi-
kách. Pfied uskuteãnûním prodeje zajistí-
me potfiebné právní sluÏby - napfi. sepsání
smluv, plné moci, advokátní úschovu pe-
nûz, v˘mazy vûcn˘ch bfiemen, atd.
Provedeme vklady vlastnického práva na
katastru, vãetnû úhrady poplatkÛ, osobnû
pfiedáme nemovitost novému majiteli
a vyplníme v‰echny formuláfie spojené
s pfiedáním nemovitosti. Pfievedeme ener-
gie na nového vlastníka (vyplníme pfiihlá-
‰ení a odhlá‰ení odbûru), zpracujeme da-
Àové pfiiznání a podáme je za Vás na fi-
nanãní úfiad.

Jak˘ bude postup, pokud budu chtít
naopak nemovitost koupit?

Lenka Oujeská Veselá: Zjistíme, ja-
kou máte pfiedstavu o parametrech po-
Ïadované nemovitosti a zafiadíme Va‰e
konkrétní poÏadavky do databáze klien-
tÛ. Pravidelnû Vám budeme zasílat ak-
tuální nabídku vhodn˘ch nemovitostí.
Jakmile bude nalezen objekt splÀující
Va‰e zadání, zajistíme jeho prohlídku

s informovan˘m makléfiem, kter˘ Vám
podá kompletní a ovûfiené informace
o dané nemovitosti a jejím okolí.
Doporuãíme vám nejjednodu‰‰í postup
pfii koupi nemovitosti a zdarma poskyt-
neme poradensk˘ servis pfii zaji‰tûní fi-
nancování, pokud o nûj budete mít zá-
jem. V takovém pfiípadû Vám pomÛÏe-
me také pfii vyfiízení úvûru; zajistíme
v‰echny podklady pro banku souvisejí-
cí s danou nemovitostí, pofiídíme v˘pisy
z katastru nemovitostí a snímek z ka-
tastrální mapy.

Pfii realizaci koupû poskytneme kva-
litní nezávisl˘ právní servis potfiebn˘
k sepsání  kupních smluv a bezpeãnou
advokátní úschovu. Zafiídíme vklad na
katastr a úhradu poplatkÛ s ním spoje-
n˘ch, zorganizujeme pfiedání nemovi-
tosti a vyplníme v‰echny formuláfie
spojené s pfiedáním nemovitosti. Opût
zajistíme pfievod energií na nového
vlastníka.

Poskytujete k tûmto úkonÛm nûco
navíc?

Ing. Silvie Hyn‰tová: Pro na‰i spo-
leãnost a její klienty zaji‰Èuje kompletní
právní servis renomovaná advokátní
kanceláfi ZrÛstek, LÛdl a partnefii v.o.s.
a dále zdarma na‰im klientÛm poskytu-
jeme finanãní poradenství pfii koupi ne-
movitosti prostfiednictvím spoleãnosti
GEPARD FINANCE.

Díky tomuto kvalitnímu odbornému
zázemí jsme schopni na jednom místû
fie‰it nejrÛznûj‰í situace, ve kter˘ch bu-
de ná‰ klient potfiebovat odbornou po-
moc, napfiíklad:

Zaji‰tûní znaleckého posudku pro
získání úvûru nebo pro dûdické fiízení,
s jehoÏ rychl˘m vyfiízením opût pomÛ-
Ïeme.

Nalezneme fie‰ení pfii prodeji nemo-
vitostí, na nichÏ vázne úvûr nebo jiná
pÛjãka. Je-li klient v tíÏivé finanãní si-
tuaci a má exekuci na nemovitost, nebo
nezvládá platit hypotéku, budeme jed-
nat s jeho exekutory a bankami. 

AÈ jiÏ nemovitost kupuji, nebo pro-
dávám, vÏdy mám moÏnost si tuto
transakci zajistit sám a jednat s pro-
tistranou bez prostfiedníkÛ. Zkuste
mnû vysvûtlit, proã bych tak nemûl
ãinit a u‰etfiit na provizi, kterou rea-
litní kanceláfii zaplatím. 

Ivana Kuãerová: Pro jak˘ postup

se rozhodnete, je
zajisté zcela Va‰e
vûc. Z v˘ãtu ãin-
ností, které za kli-
enty provádíme, je
patrno, Ïe nejde jen
o úsporu ãasu a ná-
mahy. Pfiedev‰ím je
to celá fiada odbor-
n˘ch administrativ-
ních krokÛ, které
zajistí, Ïe prodej
a koupû budou 
uskuteãnûny zcela
„ãistû”, bez moÏ-
nosti vzniku problé-
mÛ, které se objeví
dodateãnû. Nejen
vûcná bfiemena,

dluhy, nevyjasnûné dûdické nároky,
daÀové nedoplatky, zpochybniteln˘
cenov˘ odhad a dal‰í potíÏe, mohou
zpÛsobit i dlouho po uzavfieném ob-
chodu problémy, jejichÏ fie‰ení vyjde
v dÛsledku nesrovnatelnû dráÏ, neÏ
provize realitní kanceláfie. I kdyÏ ne-
bude ve hfie úvûr nebo hypotéka, tak
jen uloÏení financí aÏ do úplného 

ukonãení pfievodu na nového vlastní-
ka je velmi dÛleÏité. 

Problematika pfievodu nemovitostí ne-
byla nikdy jednoduchou záleÏitostí. Od
zaãátku leto‰ního roku platí nov˘
Obãansk˘ zákoník, kter˘ zavádí nové
moÏnosti pro prodávající i kupující, av‰ak
orientovat se ve v‰ech nástrahách souãas-
né legislativy je pro laika témûfi nemoÏné.

V‰ichni makléfii na‰í spoleãnosti ab-
solvují pravidelnû odborná ‰kolení a jsou
zárukou, Ïe pro klienty zajistí nejen nej-
optimálnûj‰í moÏnost koupû, ãi prodeje
nemovitosti, ale také splnûní v‰ech po-
vinností, které s takovou transakcí souvi-
sí. Konkrétnû makléfiky na‰í blanenské
poboãky jiÏ dlouhodobû pÛsobí také na
Boskovicku a Letovicku a tudíÏ velmi
dobfie znají cel˘ zdej‰í region s jeho spe-
cifiky. 

Za na‰ím krédem „solidnost, diskrét-
nost, kvalita” si nejen stojíme, ale také
ho jiÏ 13 let naplÀujeme ke spokojenos-
ti zákazníkÛ.

Dûkuji za informace.
Petr Hanáãek
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Makléfiky blanenské poboãky. 
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