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Aktuálně

Na 1. Odborné realitní konferenci, která 
se konala 11. 4. 2017 v hotelu Ambassador 
v Praze, jsem ve svém vystoupení poukázal na 
skutečnost, že je v České republice stále ještě 
relativně velké procento obchodů, kdy maji-
telé prodávají svou nemovitost mimo realitní 
kanceláře.

Nyní pominu skutečnost, že určitá část pro-
dejů však přes realitní kanceláře zajištěna je, 
respektive realitní kanceláře ony nemovitosti 
nabízejí, nicméně pro majitele slouží jen jako 
bezplatný inzertní server. Vzhledem k tomu, že 
makléři často nevedou evidence o klientech, 
poskytují informace po telefonu, neuzavírají 
zprostředkovatelské smlouvy, či do nabídky 
uvedou přesnou adresu nemovitosti, tak se jak 
prodávajícím, tak i kupujícím, vlastně ani nedi-
vím. Zde je stále obrovský prostor pro zlepše-
ní práce jak velké části realitních makléřů, tak 
i kanceláří.

Čemu se ale podivuji maximálně, je fakt, že 
se v dnešní době stále ještě najdou majitelé 
nemovitostí, kteří věří tomu, že mohou „vý-
hodně“ (úmyslně dávám do uvozovek) prodat 
nemovitost prostřednictvím soukromé inzer-
ce. V době, která je prošpikována informacemi, 
v době, kdy jsou kupující ochotni zaplatit často 
až neuvěřitelné ceny nemovitostí, v době, kdy 
prodávající, vzhledem k situaci na trhu, má ve 
svých rukou možnost nastavení pravidel a pod-
mínek prodeje, se někteří majitelé rozhodnou 
to nejcennější, co mají (nemovitost v řádech 
milionů Kč), prodat bazarovým způsobem. 
Nevědomky si tak zadělávají na budoucí pro-
blémy a ze své nemovitosti dělají ihned na 
startu závodu se jménem „realitní transakce“ 
outsidera, který má předurčeno minimálně ne-
vyhrát. A to je pro každého vlastníka nemovi-
tosti obrovská škoda (nutno říct, že si za to jako 
profese můžeme do jisté míry sami. V minulosti 
bylo kvalitních služeb a makléřů jako šafránu. 
Dnes je však situace jiná, profesionalita stou-

pá, každý klient má na výběr ze značek či jmen 
makléřů, za kterými stojí vynikající reference, 
mnohaleté zkušenosti a schopnosti).

Každý takový majitel by si měl zjistit ně-
kolik dat o chování kupujících. Když už napří-
klad server na soukromou inzerci za každou 
zalistovanou nemovitost od inzerenta vybírá 
poplatky, nabízí služby jako klasické realitní 
kanceláře, a to za nemalé finanční prostředky, 
opravdu naplní očekávání majitele a zajistí mu 
prodej? A bude to prodej za nejvyšší možnou 
cenu? Každý prodávající by si měl nejdříve 
odpovědět na tyto otázky a také si zcela re-
alisticky přiznat, zdali mu náhodou nejde jen 
o to, nemovitost někde inzerovat a dále již ne-
dohlédne. Pokud by se však zaměřil na cíl, na-
jít svého „vysněného“ kupujícího, nemohl by 
nemovitost nabízet tam, kde se takový klient 
nebude nikdy pohybovat. Kupující totiž nehle-
dají nabídky na bazarových serverech. Hledají 
tam, kde se jim dobře filtruje, kde jsou aktuál-
ní nabídky, kde jsou profesionální fotografie, 
popisy, videa, kde jim za pomocí nemalých 
prostředků realitní kanceláře ve spolupráci 
s realitními servery nabídnou nemovitost až 
„pod nos“ a hlavně, kde je po kontaktu na 
telefon či email někdo profesionálně odbaví. 
Nikdo dnes nemá čas se někde přebírat ne-
aktuální nabídkou, číst neprofesionální texty 
a hlavně, nechat si posílat SMS s telefonním 
číslem na majitele, kterému se následně nelze 
ani dovolat. Proč taky, vždyť je to soukromá 
osoba – proč by měl brát telefon třeba v ne-
děli, když zrovna někdo volá. Trefné je srovná-
ní s prodejem někde na tržnici nebo v bazaru, 
což je adekvátní prodeji nemovitosti pro-
střednictvím soukromé, tedy bazarové inzer-
ce bez realitky. Oproti tomu vyšperkovaná na-
bídka v krásném obchodě uvnitř obchodního 
centra, kde má kupující vytvořen maximální 
komfort k nákupu a díky tomu je samozřejmě 
ochoten zaplatit víc, snese srovnání s nemovi-

tostí nabízenou prostřednictvím solidní realit-
ní kanceláře, která zajistí uveřejnění na všech 
navštěvovaných realitních serverech. 

Jako majitel nemovitosti bych si tedy odpo-
věděl ještě na jednu otázku: opravdu dostanu 
za svoje zboží (nemovitost) stejné peníze v ba-
zaru nebo na tržnici, než v obchodním centru 
nebo v obchodě na hlavní třídě uvnitř centra 
města?

A co takhle prohlídky. Opravdu chtějí obě 
strany jednat spolu napřímo? Má to logiku? 
Prodávající chce přece za co nejvíce prodat, 
kupující za co nejméně koupit. Kde se dvě sou-
kromé osoby jako protistrany v obchodě mo-
hou více rozcházet a to jak v požadavcích, tak 
i ve finančním plnění, než při prodeji nebo kou-
pi nemovitosti? Nasnadě je myšlenka, zdali by 
nebyl vhodný někdo mezi, kdo obchod vytvoří, 
nastaví, projedná vyvážené podmínky pro obě 
strany a zajistí potřebný servis. 

V poslední době se také množí celá řada pří-
padů, kdy na bazarových serverech bez realitky 
hledají nemovitosti spekulanti, kteří se chtějí 
úmyslně vyhnout kontaktu s realitní kancelá-
ří. Proč tomu tak je? Reálný případ, kdy ma-
jitelům zbyly jen oči pro pláč, uveřejním brzy 
v druhém díle článku: Prodej na bazarovém 
serveru bez realitky? Prodávající – nenechte se 
okrádat, chtějte více!

Majitelé nemovitostí určených k prodeji, 
pokud se právě rozhodujete, jaký způsob pro-
deje zvolit, šetřete energií, nenechte se zlákat 
na zdánlivě výhodnou inzerci, která vám za-
jistí pouze starosti.  V konečném efektu za ni 
draze zaplatíte tím, že za nemovitost obdržíte 
mnohem nižší cenu a budete nuceni zaplatit 
i všechny poplatky kolem, počínaje právníkem, 
přes inzerci až po poslední ověření podpisu na 
kupní smlouvě. Kdo vám zaplatí čas, který tím 
vším strávíte, to nechám na vás. Vyberte si re-
alitní kancelář, která ve vašem regionu působí, 
pozvěte si makléře, nechte si předložit nabídku 
služeb toho, co pro vás makléři zajistí a pak si 
jednoho vyberte pro prodej. Toto je lety a tisíci 
spokojených klientů osvědčený způsob prode-
je. Tak v tom nehledejme vědu.

Robert Hanzl, spolumajitel NEXT REALITY 
a člen Asociační rady Asociace realitních 

kanceláří ČR.
(dokončení příště)

Prodej na bazarovém serveru bez 
realitky? Prodávající – nenechte 
se okrádat, chtějte více! 

English & Communication Skills for Real Estate
Intenzívní a interaktivní kurz zaměřený na specializovanou terminologii při obchodování 
s nemovitostmi a na komunikační dovednosti při jednání s anglicky hovořícími klienty.

Termín: 25. - 26 .9. 2017 (9-16 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Kurz vede: Paní Colleen Kelly, majitelka společnosti Kelly & Associates, více než 10 let pořádá odborné kurzy angličtiny zejména pro firemní 
klientelu v ČR. 

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/4792/english-communication-skills-for-real-estate.htm


realitní magazín ark čr ■ 6/2017
3

Legislativa

Právní povaha vodovodů 
a kanalizací jako movitých 
či nemovitých věcí

V poslední době se ukazuje, že mezi odbornou veřejností stále není, ani po více než třech letech 
od účinnosti nového občanského zákoníku, zcela jasné, zda jsou vodovody a kanalizace (a inženýr-
ské sítě obecně) věcí movitou či nemovitou. Nesprávné posouzení právní povahy inženýrských sítí 
může mít závažné důsledky majetkoprávního charakteru.

V článku uvedená argumentace dle našeho 
názoru jasně ukazuje, že otázka právní povahy 
vodovodu a kanalizace (resp. inženýrských sítí 
jako celku) jako movitých či nemovitých věcí 
nemá jednoznačné řešení, a konkrétní případy 
bude nutné zkoumat individuálně.

Právní úprava inženýrských 
sítí v občanském zákoníku

Vodovody a kanalizace, resp. inženýrské sítě 
obecně, jsou liniovou stavbou podle ustanove-
ní § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. („OZ“).

Novelizované ustanovení § 509 OZ definuje 
od 28. února 2017 liniové stavby obdobným 
způsobem jako do 27. února 2017 inženýrské 
sítě:

„Liniové stavby, zejména vodovody, kana-
lizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné 
předměty, které ze své povahy pravidelně za-
sahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. 
Má se za to, že součástí liniových staveb jsou 
i stavby a technická zařízení, která s nimi pro-
vozně souvisí.“

Znění ustanovení § 509 OZ před účinnosti 
novely, tj. do 27. února 2017, bylo následující:

„Inženýrské sítě, zejména vodovody, kana-
lizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou 
součástí pozemku. Má se za to, že součástí in-
ženýrských sítí jsou i stavby a technická zaříze-
ní, která s nimi provozně souvisí.“

Jaký byl účel této novely, resp. jaký vliv má 
na právní kvalifikaci vodovodu a kanalizací? 
Pro tuto oblast se o zásadní změnu nejedná, 
liniové stavby jsou pouze obecně pojem, který 
je využíván spíše v odvětví stavebního práva. 
U liniových staveb převládá jeden rozměr, tj. 
délka nad šířkou a výškou. Jedná se o širší ob-
last, jejíž podmnožinou jsou inženýrské stavby, 
tudíž i vodovody a kanalizace.1

Inženýrská síť jako věc v právním smyslu
V souladu s ustanovením § 509 OZ je lini-

ovou stavbou předně vedení; stavby a zaříze-
ní provozně s inženýrskou sítí související jsou 
potom součástí, příp. příslušenstvím liniové 
stavby - inženýrské sítě. Součástí inženýrské 
sítě (bez ohledu na to, zda pouze pro účely vy-
mezení inženýrské sítě jako samostatné věci či 
obecně) potom budou stavby a zařízení slou-
žící výlučně provozu sítě, tj. dopravě a dodá-
vání vody v případě vodovodu nebo odvádění 
odpadních nebo srážkových vod v případě ka-

nalizace (např. přečerpávací stanice). Ostatní 
stavby, tzn. výrobny elektrické energie, ply-
nárny, čistírny odpadních vod či úpravny vody, 
součástí inženýrské sítě nejsou, mohou však 
být jejím příslušenstvím.

Oproti předchozí úpravě (před OZ, tj. úpra-
vě občanským zákoníkem č.40/1964 Sb.), kdy 
vedení byla považována spíše za příslušenství 
staveb a zařízení na inženýrských sítích, jsou 
podle OZ vedení považována za „věc hlavní“ 
a stavby a zařízení s vedením provozně souvi-
sející pouze za součást vedení. Z tohoto důvo-
du nemůže být právní povaha vedení určena 
podle právní povahy staveb a zařízení s inže-
nýrskou sítí provozně souvisejících, neboť ty 
představují od 1. ledna 2014 toliko součást 
vedení.

Podle § 498 OZ jsou všechny věci buď věc-
mi movitými, nebo nemovitými. Platí přitom, 
že všechny věci, které jsou uvedeny v taxa-
tivním výčtu podle ustanovení § 498 odst. 
1, § 1159, § 1242 a § 3055 OZ2, jsou věcmi 
nemovitými, ostatní věci jsou pak věcmi mo-
vitými.

Zásadním kritériem pro určení právní po-
vahy inženýrské sítě bude tedy to, zda bude 
splňovat definice ustanovení § 498 odst. 1 OZ. 
Podle tohoto ustanovení „Nemovité věci jsou 
pozemky a podzemní stavby se samostatným 
účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, 
a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. 
Stanoví-li zákon, že určitá věc není součás-
tí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést 
z místa na místo bez porušení její podstaty, je 
i tato věc nemovitá“.

Z výše uvedeného je zřejmé, že:
 ■ inženýrské sítě nejsou součástí pozem-

ku, což bylo stanoveno zákonem (§ 509 OZ);
 ■ inženýrské sítě jsou souborem věcí, patří 

k nim vedení a další stavby a technická zaří-
zení, která s nimi provozně souvisí; tyto věci, 
pokud jsou součástí inženýrské sítě, nejsou 
rovněž součástí pozemku (§ 509 OZ); a

 ■ pokud jednotlivé části inženýrských sítí 
půjde přenést z místa na místo bez porušení 
jejich podstaty, budou tyto části inženýrských 
sítí věcí movitou.

Názor, že inženýrské sítě jsou bez dalšího 
nemovitou věcí, nemá právní opodstatnění. 
Vždy v konkrétním případě bude nutné řešit, 
zda přenesením z místa na místo dojde k poru-
šení podstaty části inženýrské sítě.

Inženýrské sítě jsou tak souborem sestáva-

jícím z movitých a nemovitých částí podle po-
vahy, kterou by tyto části měly, pokud by ne-
byly součástí inženýrské sítě. Nemovitou částí 
inženýrské sítě pak budou ty části inženýrských 
sítí, které by měly samostatně povahu nemo-
vité věci; právní povahu každé části inženýrské 
sítě bude potřeba posuzovat individuálně, a to 
zejména z toho důvodu, že si lze jen obtížně 
představit situaci, kdy by se nemovitá věc 
(stavba na inženýrské síti) stávala součástí věcí 
movité (vedení inženýrské sítě).

V návaznosti na novelu OZ, která do ustano-
vení § 509 OZ doplnila formulaci „...a jiné před-
měty, které ze své povahy pravidelně zasahují 
více pozemků...“, lze uvažovat také o výkladu, 
podle kterého mohou být předměty pouze 
movité věci. Tímto výkladem by teda bylo mož-
né dospět k závěru, že veškeré inženýrské sítě 
jsou movitými věcmi. Tento výklad nelze po-
kládat bez dalšího za správný a jediný možný, 
nicméně poskytuje další podporu tvrzení, že 
nelze jednoznačně označit veškeré inženýrské 
sítě za nemovité věci, jak uvádí někteří autoři 
(případně veřejnoprávní autority, viz níže).

Konkrétní určení vodovodů a kanalizací 
jako movité či nemovité věci

Vodovody a kanalizace jsou podmnožinou 
pojmu liniové stavby a nejsou v OZ rovněž de-
finovány. Definici vodovodů a kanalizací lze na-
lézt v ustanovení § 2 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou po-
třebu a o změně některých zákonů (zákon o vo-
dovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů.

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích 
je vodovod definován jako „...provozně samo-
statný soubor staveb a zařízení zahrnující vo-
dovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou 
zejména stavby pro jímání a odběr povrchové 
nebo podzemní vody, její úpravu a shroma-
žďování.“ Kanalizace je pak „...provozně sa-
mostatný soubor staveb a zařízení zahrnující 
kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 
a srážkových vod společně nebo odpadních 
vod samostatně a srážkových vod samostatně, 
kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, ja-
kož i stavby k čištění odpadních vod před jejich 
vypouštěním do kanalizace.“.

Veřejnoprávní definice vodovodů a kanali-
zací však s ohledem na dualitu českého práv-
ního řádu, která je vyjádřena v ustanovení 
§ 1 odst. 1 OZ, není pro soukromoprávní jed-
nání použitelnou. Výše uvedená veřejnoprávní 
definice je rovněž částečně v rozporu s defini-
cí dle OZ - zákon o vodovodech a kanalizacích 
zahrnuje do definice vodovodu a kanalizace 
i stavby, které neslouží výlučně k převodu 
média – vody, např. stavby pro úpravu vody či 
čistírny odpadních vod. Takové stavby nejsou 
součástí inženýrských sítí podle § 509 občan-
ského zákoníku.

V souladu s obecným vymezením v před-

Pokračování na str. 4
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chozí části lze vedení vodohospodářské infra-
struktury, tj. vodovody a kanalizace, resp. vo-
dovodní řady a přivaděče a kanalizační stoky 
a šachty, považovat za movitou věc, pokud lze 
vedení přenést z místa na místo bez porušení 
jeho podstaty. V tomto ohledu nehraje žád-
nou roli charakter materiálu vedení (plastový 
či betonový), jeho rozměry či hmotnost. Nelze 
například říci, že rozsáhlé betonové vedení in-
ženýrské sítě je nemovitou věcí pouze z toho 
důvodu, že jej nelze současnou technikou z dů-
vodu jeho objemu či hmotnosti přenést z mís-
ta na místo. Není možné tudíž dovozovat, že 
objemnější a těžší věc je nemovitou věcí pou-
ze z důvodu svého objemu a rozsahu a menší 
a lehčí, charakterem a uložením v zemi totožná 
věc, kterou bezproblémově např. těžkou tech-
nikou přenést lze, je movitou věcí. Občanský 
zákoník žádnou takovou fakticitu jako podmín-
ku vymezení movité či nemovité věci neobsa-
huje.

Vedení vodohospodářské infrastruktury 
se v současné době realizují z jednotlivých 
segmentů (dílů), plastového či betonového 
charakteru, které jsou ukládány na dno výko-
pu. Tato vedení nebývají nijak ukotvena ani 
jinak pevně spojena se zemí. Po jejich uložení 
do země jsou toliko zasypány vhodnou zemi-
nou. V případě potřeby je možné vedení od-
krýt, jednotlivé segmenty rozebrat a ze země 
vyjmout. Rozebrané díly je možné jednoduše 
opět spojit na jiném místě. Toto platí také pro 
přečerpávací stanice na vedeních (inženýr-
ských sítích), které lze zjednodušeně popsat 
jako vedení s akumulačním prostorem vybave-
né technologií pro čerpání.

Zásadním hlediskem pro rozlišení tedy 
bude, zda je ta která část vodovodu a kanali-
zace pevně ukotvena v zemi, zejména betono-
vým založením (zabetonována). Pakliže bude 
část vodovodu a kanalizace v zemi pouze po-
ložena a zasypána bez pevného ukotvení, bude 
se dle našeho názoru jednat o věc movitou. 
Pouze pokud bude část vodovodu a kanalizace 
v zemi pevně ukotvena, půjde o věc nemovi-
tou. Movitá povaha části inženýrské sítě není 
narušena jejím spojením s nemovitou částí in-
ženýrské sítě.

Na závěr je nutné položit si otázku, jaký byl 
vlastně záměr zákonodárce? Proč by plastové 
potrubí ležící volně v zemi, které může jeho 
majitel během velmi krátkého časového úseku 
rozebrat a znovu složit na vedlejším pozemku, 
mělo být nemovitou věcí? Nedocházelo by zde 
ke zbytečné regulaci s ohledem na skutečnost, 
že právní nároky na nakládání s nemovitými 
věcmi jsou z povahy věci přísnější, než režim 
věcí movitých? Je zřejmé, že zabetonovaná ka-
nalizační potrubí pevně spojená s pozemkem, 

které nelze přenést z místa na místo a využít 
jinde, jsou ze své povahy nemovitou věcí a tato 
skutečnost ani v současné době není nikterak 
rozporována. Nedává ale smysl, aby se stejná 
pravidla uplatnila i pro daleko modernější části 
vodovodů a kanalizací; zákon vyložený tako-
výmto způsobem by nebyl ku prospěchu veřej-
noprávní regulaci oblasti, tím spíše by nebyl ku 
prospěchu vztahům soukromoprávním.

Daňové aspekty - období od 
1. ledna 2014 do 31. října 2016

Určení, zda je inženýrská síť nemovitou či 
movitou věcí, může mít rovněž zásadní dopad 
na vyčíslení daně z nabytí nemovitých věcí při 
nabytí vodohospodářské (či jiné) infrastruktu-
ry. Toto se týká majetku nabytého v období od 
1. ledna 2014 do 31. října 2016, kdy bylo účin-
né původní znění zákonného opatření senátu 
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 
věcí, v původním znění pozdějších předpisů 
(„zákonné opatření“).

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákon-
ného opatření účinného v období od 1. ledna 
2014 do 31. října 2016 bylo předmětem daně 
z nabytí nemovitých věcí „úplatné nabytí 
vlastnického práva k nemovité věci, která je 
pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo 
jednotkou nacházející se na území České re-
publiky“.

Z textu výše uvedeného ustanovení je na 
první pohled zřejmé, že minimálně část inže-
nýrské sítě nebyla v tomto období předmětem 
daně z nabytí nemovitých věcí. Pojem „část 
inženýrské sítě“ není (a nebyl ani v období 
od 1. ledna 2014 do 31. října 2016) právním 
řádem definován; stejně tak není definován 
obecný pojem části věci. Je však zřejmé, že část 
věci není totožným pojmem jako pojem „sou-
část věci“. Se součástí věci nelze samostatně 
disponovat, kdežto s částí věci samostatně dis-
ponovat lze, což vyplývá například z § 2202 OZ 
umožňující nájem části věci.

Částí inženýrské sítě je tedy část vedení, 
případně stavba či zařízení provozně souvise-
jící s provozem inženýrské sítě, se kterou lze 
samostatně nakládat a která by mohla být sa-
mostatným předmětem právních vztahů.

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí 
byla v souladu s citovaným ustanovením pak 
v tomto období od 1. ledna 2014 do 31. října 
2016 pouze část inženýrské sítě, která je ne-
movitou věcí. Zákonné opatření tedy počítalo 
s tím, že část inženýrské sítě může být nemovi-
tou věcí a rovněž tedy (a contrario), že část in-
ženýrské sítě může být věci movitou. Zdanění 
by pak měla podléhat pouze ta část inženýrské 
sítě, která měla samostatně charakter nemo-
vité věci.

Pokud byla daň z nabytí nemovitých věcí 
v období 2014-2016 vypočítána z celého kom-

plexu inženýrských sítí, lze uvažovat o úpravě 
daňové povinnosti v souladu s výše uvedeným, 
a to až tři roky zpětně.

Správnost tohoto výkladu pak potvrzu-
je přijatá změna (upřesnění) ustanovení 
§ 2 zákonného opatření, které bylo změněno 
zákonem č. 254/2016 Sb., platným od 5. srpna 
2016 a účinným od 1. listopadu 2016, podle 
nějž je stávající § 2 zákonného opatření dopl-
něn o odstavec 2 v následujícím znění: „Jde-li 
o nabytí vlastnického práva k inženýrské síti 
nebo spoluvlastnickému podílu na ní, je před-
mětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze 
úplatné nabytí vlastnického práva k budově 
podle katastrálního zákona, která je částí této 
sítě a která se nachází na území České repub-
liky, nebo spoluvlastnickému podílu na takové 
budově; tato budova nebo spoluvlastnický po-
díl na ní se pro účely daně z nabytí nemovitých 
věcí považují za nemovitou věc.“

Otázka právní povahy vodovodu a kana-
lizace (resp. inženýrských sítí jako celku) jako 
movitých či nemovitých věcí nemá jednoznač-
né řešení, a konkrétní případy bude nutné 
zkoumat individuálně. V daňovém řízení v pří-
padě by potom měl správce daně povinnost 
postupovat v souladu se zásadou in dubio pro 
mitius.3

Zdeněk Horáček,  
advokát,  

odborný asistent, katedra práva, PEF, ČZU
Jan Pavouk,  

advokátní koncipient
Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., 

advokátní kancelář 
Karolinská 654/2 

186 00  Praha 8 
e-mail: legalcz@deloittece.com

Příspěvek byl původně uveřejněn na 
www.epravo.cz

[1]  Viz komentář k ustanovení § 509; Lavický, 
P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část 
(§ 1−654).

[2]  S výjimkou obecnější definice v ustanovení 
§ 498 odst. 1 se jedná o bytové jednotky, prá-
vo stavby a přechodné ustanovení pro odliš-
né vlastnictví stavby a pozemku.

[3]  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. prosin-
ce 2003, sp. zn. IV ÚS 666/02.

Pokračování ze str. 3

Právní povaha vodovodů a kanalizací 
jako movitých či nemovitých věcí

Jan Pavouk Zdeněk Horáček
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Kancelářské prostory v Praze

Profesní vzdělávání

Na pražský kancelářský trh přibyla v prv-
ním čtvrtletí roku 2017 pouze jedna nová 
administrativní budova. Nově dokončený 
projekt se jmenuje Dock 02, nachází se v Pra-
ze 8 v business lokalitě Karlín a zahrnuje ca. 
8 000 m2. 

V prvním čtvrtletí roku 2017 se největší pro-
jekty ve výstavbě nacházely v městských čás-
tech Praha 5 a Praha 8. Objem rozestavěných 
kanceláří v Praze dosáhl v 2017 Q1 přibližně 
328 000 m2, z toho 130 200 m2 s plánovaným 

Pražský trh kancelářských prostor
Realitní a poradenská společnost Professionals s.r.o. informuje o stavu pražského trhu kance-

lářských prostor v prvním čtvrtletí 2017.

dokončením v roce 2017, 178 000 m2 v roce 
2018 a zatím ca. 20 000 m2 v roce 2019. Přes 33 % 
pražské kancelářské výstavby bylo situováno 
v Praze 5, což představovalo téměř 110 000 m2.  
Největším zatím nedokončeným projektem byla 
budova ČSOB Bank II zahrnující 30 000 m2 v Pra-
ze 5 - dokončení stavby je plánováno na konec 
roku 2018.

Mezi významné nájemní smlouvy, které 
byly uzavřeny na počátku roku 2017, patří 
nový nájem Podpůrného a garančního rol-

nického a lesnického fondu v budově Oasis 
Florenc v Praze 8 (2 100 m2) či předjednaná 
nájemní transakce společnosti Carrier Refri-
geration Operation Czech Republic v kance-
lářské budově Hadovka Office Park v Praze 6 
(1 800 m2).

Nejvyšší dosažitelné nájemné v CBD pak 
bylo v rozpětí mezi 18,50 – 20,00 € / m2 / mě-
síc. Prime nájemné (nejvyšší dosažitelné ná-
jemné) ve vnitřním městě zůstalo stabilní mezi 
14,00 – 16,00 € / m2 / měsíc. Ve vnějším měs-
tě se toto nájemné pohybovalo v rozmezí od 
13,00 - 14,50 € / m2 / měsíc.

V prvním čtvrtletí roku 2017 se neobsaze-
nost kancelářských prostor v Praze ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím snížila o 130 bazických 
bodů na 9,6 %. 

VIDEOprohlídky pro makléře
Neděláte zatím videoprohlídky pro vámi nabízené nemovitosti? Nenechte se „převálcovat“ konkurencí a naučte se videoprohlídky sami 
vytvářet!  Zájemci o nemovitost budou mít o ní díky videu lepší představu a vy ušetříte mimo jiné čas na prohlídkách s těmi, kteří by si 
danou nemovitost stejně nekoupili.

Termín:  26. 9. 2017  (9 - 12 hod.) 
Místo konání:  sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Seminář vede: Tomáš Pěnka, fotograf s praxí v realitách
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Daně

Monitoring

(pokračování)
Z daňového pohledu jsou u technického 

zhodnocení důležité další dvě oblasti:
1. nepeněžní příjem spojený s dokončením 

zásahů do majetku u vlastníka (pronajímatele),
2. vypořádání u nájemce nebo podnájemce 

při ukončení nájmu (podnájmu).
Nepeněžní příjem podle § 23 odst. 

6 zákona o daních z příjmů může vzniknout 
u vlastníka (pronajímatele), pokud uživatel 
vynakládá se souhlasem vlastníka na naja-
tém majetku technické zhodnocení nad rá-
mec smluveného nájemného a vynaložené 
částky nejsou zcela nebo zčásti uhrazené 
vlastníkem (pronajímatelem). Nepeněžní 
příjem může vzniknout

a) u vlastníka, pokud je ukončen nájem 
nebo současně nájem i podnájem,

b) u nájemce, pokud je ukončen podnájem 
a pokud nájem dál trvá.

Z časového hlediska vzniká nepeněžní pří-
jem 

a) ve zdaňovacím období, ve kterém bylo 
technické zhodnocení uvedeno do užívání. 
Tato situace nastane, pokud o hodnotu tech-
nického zhodnocení ve stejném období vlast-
ník (pronajímatel) zvýší vstupní, resp. zůstat-
kovou cenu. Pak se nepeněžní příjem ocení ve 
výši skutečně vynaložených výdajů nájemcem. 
Ze zvýšené vstupní (zůstatkové) ceny může 
vlastník (pronajímatel) uplatňovat daňové od-
pisy,

b) ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukon-
čení nájmu v ostatních případech.

Nepeněžní příjem se ocení zůstatkovou ce-

nou, kterou by měl majetek při rovnoměrném 
odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce 
odpisování, nebo znaleckým posudkem, a to 
podle výběru poplatníka, jehož příjem se oce-
ňuje. 

Následně může vlastník zvýšit cenu odpiso-
vaného majetku a odpisovat ze zvýšené vstup-
ní (zůstatkové) ceny. Odpisoval-li technické 
zhodnocení nájemce, zvyšuje se vstupní cena 
(zůstatková cena) v roce ukončení nájmu

a) výše uvedenou výši nepeněžního příjmu, 
je-li technické zhodnocení provedeno nad rá-
mec nájemného, 

b) zůstatkovou cenu technického zhodno-
cení evidovanou u nájemce, je-li jím plněno 
nájemné.

Jedná-li se o podnájem, nemá nájemce 
možnost zvýšit cenu majetku, na němž bylo 
vynaloženo technické zhodnocení, protože jej 
nevlastní. Nájemci v tuto chvíli vznikne tzv. jiný 
majetek v ocenění, které by jinak zvyšovalo 
vstupní cenu u vlastníka. Následně může z této 
ceny zahájit daňové odpisování. 

Pokud dochází k ukončení nájmu z důvodu 
odkoupení najaté věci nájemcem, zahrne ná-
jemce evidovanou zůstatkovou cenu jím odpi-
sovaného technického zhodnocení do vstupní 
ceny pořizovaného majetku. 

Vypořádání vynaložené částky na technic-
ké zhodnocení uživatelem se řeší, končí-li ná-
jem (podnájem). Daňové důsledky jsou závislé 
na způsobu jeho ukončení.

1. Při uvedení do původního technického 
stavu se jedná účetně a daňově o „likvidaci“ 
technického zhodnocení. Daňovým nákladem 

je daňová zůstat-
ková cena technic-
kého zhodnocení, 
tedy celá dosud 
neodepsaná část 
výdajů. S tímto 
způsobem ukonče-
ní jsou ale obvykle 
spojeny výdaje na 
likvidaci. I tyto vý-
daje jsou daňově 
uznatelné. Postup 
je stejný u nájemce i podnájemce. DPH se zde 
neuplatní.

2. Ponechání věcné podoby technického 
zhodnocení „na místě“ a přeúčtování technic-
kého zhodnocení nebo jeho části podle smlou-
vy. U nájmu se jedná o přeúčtování nájemce 
vlastníkovi, u podnájmu přeúčtování podná-
jemce nájemci. Daňovým nákladem je daňová 
zůstatková cena technického zhodnocení do 
výše náhrady od smluvního partnera. Z po-
hledu DPH navíc vzniká povinnost odvést daň 
z částky požadované náhrady.

3. Ponechání věcné podoby technického 
zhodnocení „na místě“ bez náhrady. Protože 
pro daňovou uznatelnost zbytku technické-
ho zhodnocení je požadovaná náhrada a ta 
se rovná nule, je daňová zůstatková cena 
technického zhodnocení nedaňovým nákla-
dem, resp. účetní zůstatková cena, liší-li se 
od daňové, je v plné výši nedaňovým nákla-
dem.

Pokud jste dospěli k závěru, že se jedná 
o problematiku nadmíru složitou, kde je mož-
né snadno udělat chybu, je to správný závěr. 
To potvrzují i mé zkušenosti z praxe. Proto do-
poručuji složitější problémy vždy konzultovat 
s odborníkem na daně.

Ing. Petr Kout  
daňový poradce

Významné změny u technického 
zhodnocení při nájmu

Praha 28. května (ČTK) - Lidé v Česku při 
koupi rekreačních chalup dávají v poslední 
době přednost těm, které jsou alespoň částeč-
ně vybavené, případně po rekonstrukci. Vyplý-
vá to z odpovědí realitních kanceláří, které ČTK 
oslovila. Podle údajů serveru Sreality.cz z cha-
lup, které se prodaly ke konci loňského roku, 
jich byly aspoň částečně vybaveny dvě pětiny, 
bez vybavení jich bylo devět procent. Nejvíce 
chalup se prodává v Jihočeském a Středočes-
kém kraji, nejméně na Olomoucku a Zlínsku.

„V obecné rovině vidíme, že u chalup a chat 
je poptávka po vybavení ať už úplném nebo 
pouze částečném výrazně vyšší, než u bytů 
a rodinných domů,“ uvedl Ondřej Sochůrek, 

Větší zájem je o chalupy, které jsou vybavené
analytik společnosti Seznam.cz, pod kterou 
Sreality patří.

Podle Marie Žáčkové ze společnosti 
RE/MAX už lidé nechtějí jezdit na chalupu 
pracovat, ale spíše odpočívat, koupat se, 
jezdit na kole a chodit na procházky. „S tím 
souvisí i komfort, který by nemovitost měla 
splňovat. Upřednostňovány jsou objekty po 
rekonstrukci, kde se ale očekává zohlednění 
reálného stavu nemovitosti v prodejní ceně,“ 
uvedla.

Ředitel Maxima Reality Vladimír Zuzák 
uvedl, že manuální zručnost Čechů se obecně 
zhoršuje a už dávno neplatí, že jde o národ ku-
tilů. „Rychleji a lépe se tak na trhu prodá chalu-

pa, která je zdařile a kvalitně zrekonstruovaná, 
než ta, na které strávíte celé jaro, léto i podzim 
rekonstrukčními pracemi a příští rok vás budou 
čekat další rekonstrukční nebo stavební práce,“ 
dodal Zuzák.

Zájem o koupi rekreačních objektů je podle 
něj nyní stejný jako loni, RE/MAX eviduje růst 
poptávky zhruba o pětinu. Ceny chalup podle 
Žáčkové vzrostly meziročně o osm procent, 
průměrná cena tak činila 970.000 korun. Mír-
ný růst v jednotkách procent potvrdil Ondřej 
Sochůrek z Sreality.cz. „Ceny nerostou nijak 
dramaticky. Můžeme zde sledovat dopad toho, 
že chalupu lze ve většině případů obývat celo-
ročně a lze ji v podstatě využít k bydlení,“ do-
plnil Sochůrek.

ciz jw
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Praha 29. května (ČTK) - Nejaktivnějším 
kancelářským developerem v Praze je čes-
ko-slovenská skupina Penta. Staví téměř 
40.000 metrů čtverečních v areálu Waltrovka 
v Praze 5. Druhým největším developerem je 
nyní Skanska, třetí Passerinvest Group. Vy-
plývá to z analýzy realitní poradenské firmy 
JLL, kterou má ČTK k dispozici. V Praze je nyní 
rozestavěno 340.000 metrů čtverečních kan-
celáří.

Lokalitou s největší výstavbou kanceláří 
v Praze je v současné době Radlická ulice. Kro-
mě Penty, která na Waltrovce staví projekty 
Dynamica a Mechanica, rozšiřuje Hochtief cen-
trálu ČSOB. Dohromady je tak v Radlické ulici 
ve výstavbě 70.000 metrů čtverečních kance-
láří. To zhruba odpovídá ploše deseti fotbalo-
vých hřišť.

Skanska Property Development v prvním 
čtvrtletí pracovala na kancelářských projek-
tech Five v Praze 5 a Visionary v Praze 7. Nově 
se k nim připojil projekt Praga Studios v Praze 

8.
Společnost Passerinvest Group zpětně od-

koupila budovy BB Centra A a C v Praze 4, které 
nyní rekonstruuje. Pro budovu A získala vý-
hradního nájemce, do poloviny roku 2018 by 
zde měla sídlit centrála společnosti Moneta 
Money Bank. 

„Ekonomický růst, pokračující expanze 
firem a přirozený cyklus životnosti prostor 
přiměl řadu developerů k tomu, aby začali 
připravovat rozsáhlé administrativní projek-
ty. V současné době se staví několik budov 
o ploše 20.000 metrů čtverečních a více. Patří 
k nim například Rustonka, Maint Point Pan-
krác nebo rekonstrukce budovy Telehouse,“ 
uvedla vedoucí průzkumu JLL Blanka Vačkova. 
Z 151.000 metrů čtverečních nových kancelá-
ří, které by měly být letos dokončeny, jich je 
40 procent předpronajato, dodala.

V letech 2019 až 2022 se podle JLL chystá 
řada dalších projektů. V centru jsou to na-
příklad Masarykovo nádraží (Penta), Savarin 

Nejaktivnějším kancelářským 
developerem v Praze je Penta

(Crestyl) nebo Vinohradská (HB Reavis). Dále 
jde například o Smíchov City, Rohan City, další 
fázi Rustonky nebo úpravy BB Centra.

Ciz
Nejaktivnější developeři v Praze v 1. čtvrtletí

Developer Počet m2 ve výstavbě

Penta 40.000

Skanska 34.000

Passerinvest 33.000

Hochtief for ČSOB 30.000

AFI 30.000

S+B Gruppe 27.000

Metrostav Develop-
ment

25.000

J&T 23.000

PSJ 22.000

BPD Development 20.000

Livesport 16.000

Sebre 14.000

Finep 9000

Zdroj: JLL

Praha 30. května (ČTK) - Deseti největším 
developerům v Praze patřily v letošním prvním 
čtvrtletí podobně jako loni zhruba tři pětiny 
trhu. Nejvíce nových bytů v bytových domech 
prodal Central Group, 18,7 procenta z cel-
kových 1350 bytů s vydaným územním roz-
hodnutím. Následovaly Finep (6,8 procenta) 
a Skanska Reality (6,7 procenta). Vyplývá to ze 
společných analýz developerských firem Trige-
ma, Skanska Reality a Central Group, které má 
ČTK k dispozici.

Pořadí na prvních třech místech zůstalo 
beze změny. V žebříčku 15 největších bytových 
developerů si nejvíce polepšila firma UDI, kte-
rá se posunula z 15. místa z konce loňského 
roku na sedmé. Nováčky mezi 15 developery, 
kteří v prvním čtvrtletí prodali nejvíce bytů, 
jsou Reko, Develop Invest, Real Treuhand a Ne-
ocity Group.

„V minulosti poměrně stabilním žebříčkem 
developerů začíná hýbat nedostatek bytů v na-
bídce. V relativně malém počtu bytů v nabíd-
ce se tak snadno prosazují i firmy s nabídkou 
několika málo a navíc menších developerských 
projektů,“ uvedla výkonná ředitelka Central 
Group Michaela Tomášková.

Průměrná cena nových prodaných bytů 
v Praze na konci března meziročně vzrostla 
o 19,2 procenta na 72.131 korun za metr čtve-
reční. Developeři v Praze prodali ve čtvrtletí 
1350 nových bytů s vydaným územním roz-
hodnutím, meziročně o 15,6 procenta méně. 
Zásoba dostupných bytů klesla o 34,3 procen-
ta na 3450. Zatímco v Česku se podle Českého 
statistického úřadu v prvním čtvrtletí začalo 
stavět meziročně téměř o polovinu více bytů 
v bytových domech, v Praze jejich počet rok 
a půl meziročně klesá.

Nabídka nových bytů podle developerů 
oslovených analytickou společností CEEC Rese-
arch letos v Praze klesne meziročně o dvě pro-
centa. Poptávka se zvýší o 5,5 procenta a pře-
výší tak nabídku o 7,5 procentního bodu. „Na 
trhu bude stále docela horko, protože nabídka 
nových rezidenčních nemovitostí je v Praze 
velmi nízká,“ doplnil generální ředitel skupiny 
Crestyl Omar Koleilat.

Podle analýzy Central Group mají pražští 
developeři v přípravě přes 70.000 nových 
bytů, ovšem pouze 23.500 se jich může za-
čít stavět zhruba do pěti let. Problémem je 
dlouhý schvalovací proces. Podle údajů Svě-

Deseti největším developerům 
v Praze patřily tři pětiny trhu

tové banky je Česko v rychlosti povolování 
staveb na 130. místě ze 190 srovnávaných 
zemí.

ciz jw
Podíl developerů na prodaných bytech v Pra-
ze v 1. čtvrtletí 2017:

Pořadí Společnost Počet 
bytů

Podíl na 
trhu (pct)

1. Central Group 246 18,2

2. Finep 92 6,8

3. Skanska Reality 90 6,7

4. Vivus 86 6,4

5. AFI 80 5,9

6. Reko 45 3,3

7. UDI 44 3,2

8. Develop Invest 35 2,6

9. Daramis 34 2,5

10. Crestyl 32 2,4

11. Real Treuhand 31 2,3

Trigema 31 2,3

13. PSN 30 2,2

14. Horizon Holding 28 2,1

15. Neocity Group 24 1,8

Zdroj: Trigema, Skanska 
Reality, Central Group
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Monitoring

Vláda podpořila normu 
posilující vlastníky bytů 
proti neplatičům

Praha 31. května (ČTK) - Vláda na svém dnešním 
jednání podpořila senátorskou novelu, která má 
posílit práva platících vlastníků bytů vůči neplati-
čům, kteří dluží za správu domu. K předloze, kterou 
připravili senátoři KDU-ČSL v čele s Jitkou Seitlovou 
(za SZ), dnes ministři schválili kladné stanovisko, in-
formoval na twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer.

Novela se týká občanského soudního řádu, zá-
kona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona. 
Původní návrh počítal s tím, že pohledávky souvi-
sející se správou domu by byly uspokojovány před-
nostně, a to do 25 procent výtěžku ve prospěch 
společenství vlastníků. Podle doporučení senátora 
KDU-ČSL Jiřího Carbola se ale tento podíl snížil na 
deset procent.

V Česku je zaregistrováno více než 
58.000 společenství vlastníků bytů, která spravují 
zhruba 1,3 milionu bytů. Přibližně polovinu spra-
vují členové Svazu českých a moravských byto-
vých družstev (SČMBD). Podle jeho ankety v roce 
2014 měla tato společenství pohledávky přes 
88 milionů korun vůči 7500 dlužníků. O rok později 
to bylo 85 milionů korun, výše nevymahatelných 
pohledávek ale vzrostla o pět milionů na 56,6 mi-
lionu korun.

Dluhy podle Seitlové dopadají na vlastníky, kteří 
musejí hradit náklady k nájemnému navíc. Pokud 
byl byt zakoupen na hypotéku nebo zastaven do 
půjčky, dlužné částky se společenství nedočká. 
V exekuci nebo veřejné dražbě mají totiž přednost 
k uspokojení pohledávek zajištění věřitelé.

mhm jzf snm

ObCHODNíK 
S REALITAMI (PRAHA)

Jste realitní makléř/ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi 
dlouhodobě a být připraven/a na to, až po přijetí zákona 
o realitním zprostředkování bude naše profese vázanou 
živností?   Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Obchodník 
s realitami“ je přínosný jak pro začátečníky v oboru, tak pro 
realitní makléře s praxí – viz  vyjádření účastníků kurzu v Praze 
a kurzu v Brně
Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou 
osobou  - bližší info viz zde

Místo konání: sídlo ARK ČR, 
Praha 10,  Strašnická 3165/1b

Termíny jednotlivých částí:  
19. - 21. 9. 2017  (1.část), 3. - 5. 10. 2017 (2.část) 

10. - 12. 10. 2017 (3.část), 17. - 20. 10. 2017 (4.část)
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

ObCHODNíK 
S REALITAMI (bRNO)

Jste realitní makléř/ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi 
dlouhodobě a být připraven/a na to, až po přijetí zákona 
o realitním zprostředkování bude naše profese vázanou 
živností?   Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Obchodník 
s realitami“ je přínosný jak pro začátečníky v oboru, tak pro 
realitní makléře s praxí – viz  vyjádření účastníků kurzu v Praze 
a kurzu v Brně
Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou 
osobou  - bližší info viz zde

Místo konání: bRNO, Černá Pole, 
gen. H. Píky 7, budova Mendelovy univerzity

Termíny jednotlivých částí:  
6. - 8. 6. 2017  (1.část), 13. - 15. 6. 2017 (2.část) 

20. - 22. 6. 2017 (3.část), 26. - 29. 6. 2017 (4.část)
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Praha 15. května (ČTK) - Různé podoby 
nájemního bydlení v Česku, ale především 
zahraniční inspirace v této oblasti architek-
tury ukáže výstava v Galerii Jaroslava Fragne-
ra. Pro veřejnost se otevře v úterý, potrvá do 
16. června a chce podle pořadatelů otevřít 
téma, které bylo v tuzemsku v předešlém 
čtvrtstoletí opomíjené. „Hromadná priva-
tizace bytového fondu po roce 1989 byla 
dobově historicky podmíněným aktem, ale 
s odstupem času vidíme, že se s vaničkou 
vylilo i dítě,“ říká k důvodu uspořádání vý-
stava ředitel Galerie Jaroslava Fragnera Dan 
Merta.

„Stát nevěnoval dostatečnou pozornost 
aktualizaci legislativního rámce, promýšlení 
alternativních vlastnických forem ani organi-
zací finanční podpory, jak tomu bylo u vlast-
nického bydlení. Obce často nedokázaly za-
jistit odpovídající přípravu území, současně 
ale masivně privatizovaly svůj bytový fond 
namísto toho, aby ho systematicky budovaly 
a modernizovaly jeho správu,“ shrnuje uply-
nulá léta.

Obce podle něj až na drobné výjimky 
prakticky rezignovaly na svou roli významné-
ho stavebníka i nositele inovací, v minulosti 
zcela běžnou. V některých vyspělých ze-
mích Evropy představuje nájemní bydlení až 
80 procent bytového fondu, z toho 30 pro-
cent je sociální nebo regulované, například 
v Amsterdamu dosahuje bydlení s fixní horní 
částkou až 57 procent, uvádí Merta. Nájemní 

Výstava ukáže současné nájemní 
bydlení v ČR i v zahraničí

bydlení na západě přitom podle něj předsta-
vuje kvalitní urbanismus, vysokou úroveň 
architektury a vysoký standard veřejného 
prostoru.

V českých zemích se v posledních zhru-
ba 150 letech bydlení realizovalo formou 
vlastnickou, nájemní či družstevní. Nájemní 
bydlení se však dostalo po roce 1989 díky 
historickým konotacím a leckdy neuvážené 
a chaotické privatizaci bytového fondu na 
okraj zájmu. Nyní se však stává znovu oblí-
benějším.

I vyspělé evropské země mají v součas-
nosti poměr mezi vlastnickým a nájemním 
bydlením vyvážený. Výstava nazvaná Ná-
jemní bydlení - zapomenutý segment čes-
ké architektury tak vedle relativně mladé 
historie oboru v Česku představí fenomén 
nájemního a sociálního bydlení v Evro-
pě, různé přístupy z hlediska legislativy 
a strategie a nejzajímavější příklady jak po 
stránce architektonické, urbanistické, tak 
sociální.

Výstavu připravil kurátorský tým UNIT ar-
chitekti, Galerie Jaroslava Fragnera a historik 
architektury Hubert Guzik. Po dobu jejího 
trvání se uskuteční dva debatní večery o po-
třebnosti nájemního bydlení a jeho historii 
a specifikách, jichž se zúčastní odborníci 
z oblasti architektury, sociologie, develop-
mentu, samosprávy, akademické půdy i pra-
xe.

hrm rot

http://www.arkcr.cz/art/4424/o-nasich-kurzech-rekli.htm
http://www.arkcr.cz/art/4584/o-nasich-kurzech-rekli-ii.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4851/obchodnik-s-realitami-praha.htm
http://www.arkcr.cz/art/4424/o-nasich-kurzech-rekli.htm
http://www.arkcr.cz/art/4584/o-nasich-kurzech-rekli-ii.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4215/obchodnik-s-realitami-brno.htm
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Veřejné dražby

Z regionů

Brno 10. května (ČTK) - Brněnští radní navrhují zastupitelstvu zrušit 
od září cenovou mapu stavebních pozemků. Pro občany je spíš matou-
cí než přínosná, řekl novinářům primátorův náměstek Richard Mrázek 
(ANO). Podle primátora Petra Vokřála (ANO) dříve sloužila pro orientaci 
občanů i města, ale dnes už se lidé orientují díky realitnímu trhu a měs-
to si nechává zpracovávat znalecké posudky. Rozdíl cen tržních a těch 
uvedených v cenové mapě pak může činit problémy v domluvě, doplnil 
Vokřál.

Se zrušením souhlasí i opoziční zastupitel Oliver Pospíšil (ČSSD). Pod-
le něj je mapa zbytečná a lidi mate.

Vokřál uvedl, že mapy byly potřebné především v devadesátých le-
tech minulého století, když začaly převody nemovitostí. „Město si chtělo 
udělat názor na to, jaká je v jakých lokalitách zhruba tržní hodnota. Dnes 
je to dávno překonané. Když někdo něco prodává, orientuje se na rea-
litním trhu. A když prodává nebo něco nabývá město, nechává si vypra-

brno chce zrušit cenovou mapu stavebních pozemků
covat znalecký posudek,“ uvedl Vokřál. Navíc mapa oceňuje jen stavební 
pozemky, jiné nezohledňuje.

Podle Pospíšila vzniká cena v cenové mapě z koeficientů určených 
vyhláškou ministerstva financí. „Slouží však pro daňové účely a jen u ur-
čitých nemovitostí, protože nekoresponduje s trhem. Lidem to jenom 
motá hlavy a pro město k výkupům nebo směnám to taky moc nemá 
význam,“ doplnil Pospíšil, který bude na zastupitelstvu hlasovat pro zru-
šení.

Města nemají povinnost cenovou mapu stavebních pozemků zpra-
covávat. Podle brněnského magistrátu jich má v současnosti pouze 
12 měst v České republice. Podle ministerstva se musí cenová mapa 
aktualizovat, což je podle Brna zbytečný proces. Města, která cenovou 
mapu nemají, postupují podle zákona o oceňování majetku a jeho pro-
váděcí vyhlášky.

hor hj

Pardubice 26. května (ČTK) - O developerovi, který postaví bytové 
domy v areálu bývalých kasáren na Hůrkách v Pardubicích, rozhodne 
veřejná soutěž. Návrh zásad pro prodej pozemků schválili ve čtvrtek 
zastupitelé. ČTK o tom informovala Iveta Koubková z tiskového úseku 
magistrátu.

„Městu tento model zásad poskytuje větší jistoty, že se pozemky ne-
stanou předmětem spekulací, či o ně město přijde, aniž by byl naplněn 
stavební záměr města,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáč-
ková (ANO).

Město nabízí 46 hektarů. Jediným parametrem výběru bude kupní 
cena. Soutěž radnice vypíše patrně po zářijovém jednání zastupitelstva. 
Pozemky město na stavebníky převede, až byty postaví.

Vítěz soutěže musí minimálně stovku bytů poskytnout k nájemní-
mu bydlení. Developer vybuduje inženýrské a vodovodní sítě, chodníky 

a vozovky mezi domy. Přesnější podmínky úředníci teprve vypracují, do-
dala Dvořáčková.

Dopravní napojení areálu budovat nemusí, protože silničáři u Hůrek 
počítají s kruhovým objezdem, který bude součástí přivaděče D35.

„ŘSD připravuje zkapacitnění silnice. Nový kruhový objezd je naplá-
novaný v místě u odbočky na Spojil,“ uvedla Dvořáčková.

Bývalá kasárna získalo město v roce 1999. Část areálu rozprodala, 
v objektech je například ubytovna. O 46 hektarů měla zájem společnost 
Pernštejn City, nabízela 15 milionů korun. Zastupitelé to opakovaně od-
mítli.

Před deseti lety jednala o prodeji pozemků firma Eube, která měla 
v plánu stavět menší čtvrť. Hospodářská krize o dva roky později projekt 
zastavila. Bezvýsledné debaty v minulosti město vedlo o sanaci areálu.

Pardubice nabízejí developerům pozemky v bývalých kasárnách

Dne 3. března 2017 byla ve Sbírce zákonů 
pod č. 64/2017 Sb. zveřejněna novela zákona, 
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpad-
ku a způsobech jeho řešení (insolvenční zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony.

Tato novela nově upravuje pro insolvenč-
ní správce další způsob zpeněžení majetkové 
podstaty. V insolvenčním řízení bylo dosud po-
stupováno podle ustanovení § 286 insolvenč-
ního zákona podle kterého lze majetkovou 
podstatu zpeněžit a) veřejnou dražbou podle 
zvláštního právního předpisu, b) prodejem mo-
vitých věci a nemovitostí podle ustanovení ob-
čanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, 
c) prodejem majetku mimo dražbu. Pro všech-
ny způsoby vždy platí, že o způsobu zpeněžení 
majetkové podstaty rozhodne se souhlasem 
věřitelského výboru insolvenční správce.

Novelou se do § 286 doplňuje písmeno 

d) které zní: „v dražbě provedené soudním 
exekutorem podle zvláštního právního před-
pisu." 

A dále se za § 289 se vkládá nový § 289a, 
který zní: "§ 289a  

(1) Zpeněžení soudním exekutorem se pro-
vede podle ustanovení zvláštního právního 
předpisu. 

(2) Dražbu provede soudní exekutor na ná-
vrh insolvenčního správce. Smlouva o prove-
dení dražby se v takovém případě stane účin-
nou dnem, kdy ji schválí věřitelský výbor."

V odůvodnění k této nové právní úpra-
vě se zejména uvádí, že v praxi je zpeněžení 
majetkové podstaty prostřednictvím soud-
ního exekutora hojně využíváno a je bez-
problémové. Konkurence soudních exeku-
torů a dražebníků a jejich snaha prosadit se  
v určitém oboru v porovnání s ostatními je ve-
lice výhodná pro insolvenční správce i samotné 

Informace pro dražebníky věřitele, protože přispěla ke snížení cen za pro-
vedení zpeněžení majetkové podstaty, která 
se dnes pohybuje kolem 3,5 % ze zpeněžené 
částky (oproti zákonnému nejvyššímu limitu  
5 %) a zároveň ke zkvalitnění služeb pro insol-
venční správce. 

Možnost soudního exekutora dražit pro 
insolvenční správce byla doposud dovozo-
vána výkladem exekučního řádu ve spojení 
s § 286 odst. 1 písm. a), b) nebo c) insolvenč-
ního zákona, avšak insolvenční soudy prová-
děly odlišné výklady. Proto je nově tato praxe 
upravena výslovným zákonným odkazem, aby 
se předešlo pochybnostem. Navržená úpra-
va vychází z téměř totožné úpravy zakotvené 
v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, a to § 232 odst. 1 písmeno d), týkají-
cí se zpeněžování likvidační podstaty notářem 
jako soudním komisařem v rámci likvidace dě-
dictví (tedy obdoby insolvenčního řízení).

Novela insolvenčního zákona je účinná od 
1. července 2017.

JUDr. Jana Foltánková
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Informace

Upozornění: Informační centrum ARK spol. s r. o. 
využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž ob-
sah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíře-
ní, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho 
části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez 
předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
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AKTUáLNí INFORMACE O VšECH 
KURZECH A O TERMíNECH ZKOUšEK 

ODBORNé ZPůSOBILOSTI NAJDETE NA 
WEBOVýCH STRáNKáCH ARK ČR ZDE.

NEVybRALI JSTE SI Z NAší 
NAbíDKy KURZů? 

PřIPRAVíME VáM FIREMNí KURZ DLE 
VAšEHO ZADáNí.  

KONTAKTUJTE NáS NA 
KURZy@ARKCR.CZ NEbO NA  

TEL.: 272 76 29 53 NEbO 608 446 656

SLEVA PRO  ČLENy ARK ČR NA VšECHNy KURZy VE VýšI 30% !

Příležitost pro všechny realitní makléře
ZKOUšKy ODbORNÉ ZPůSObILOSTI dle zákona 179/2006 Sb. 

Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního 
zákona o realitním zprostředkování předpokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby zapsané na 
seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Asociace realitních kanceláří České republiky - Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVANá OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR - 22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka 
s realitami. Zkouška má písemnou část (test), ústní část a praktickou část (zkouška používání PC). Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní 
způsobilosti se státním znakem.

Nečekejte, až bude nový realitní zákon v platnosti a absolvujte zkoušku v požadovaném rozsahu již nyní.
Termíny zkoušek (v Praze a v Brně): viz zde
Příprava ke zkoušce: 

kurz Obchodník s realitami (včetně zkoušky)
 ■ Brno – od 6. 6. 2017 – info zde
 ■ Praha – od 19. 9. 2017 – info zde

Ze sbírky zákonů
 ■ VyHLášKA č. 127 ze dne 12. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pra-

vidlech trhu s elektřinou

 ■ VyHLášKA č. 158 ze dne 23. května 2017, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o re-
gistraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4215/obchodnik-s-realitami-brno.htm
http://www.arkcr.cz/art/4851/obchodnik-s-realitami-praha.htm
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Členství v ARK ČR

PRESTIŽ
 ■ Používejte logo Asociace realitních kanceláří České republiky

K hlavním výhodám každé členské kanceláře patří sounáležitost 
s realitními kancelářemi, ke kterým mají klienti oprávněnou dů-
věru. Asociace realitních kanceláří České republiky je otevřena 
všem, kdo mají zájem stát se jejími členy, ale zároveň si klade pro 
přijetí podmínky, které souvisejí zejména s odbornou a etickou 
připraveností pro výkon činnosti. To dává garance klientům při 
výběru realitní kanceláře.  Člen asociace je oprávněn užívat logo 
asociace jako značku kvality své realitní kanceláře. 

INFORMAČNí A PORADENSKý SERVIS 
Členové dostávají:

 ■ jednou měsíčně Realitní magazín ARK ČR s aktuálními informace-
mi o dění na realitním trhu a o dalších souvisejících událostech,

 ■ informace na webových stránkách asociace jen pro členy, 
 ■ aktuální informace prostřednictvím direct e-mailu.

Členové mohou:
 ■ zasílat na sekretariát asociace svoje dotazy právního či daňového 

charakteru a dostávají zdarma prostřednictvím sekretariátu odpo-
vědi od právníků či daňových poradců, kteří s ARK ČR spolupracují,

 ■ využívat asociační formulářové zprostředkovatelské smlouvy,
 ■ zapojit do projektu do projektu asociace - cenovamapa.eu,
 ■ využívat realitní market (e-shop) s produkty pro realitní kanceláře.

OBCHODNí SPOLUPRáCE
 ■ Systém vzájemného sdílení nabídek (MLS ARK)

Jedná se o víc, než inzerci na realitních serverech! Pouze člen aso-
ciace může svým klientům nabídnout umístění nabídek do uzavře-
ného systému spolupráce, který na základě přísných pravidel pou-
žívá dalších až 2000 makléřů a tak jej přesvědčit, proč je uzavření 
exkluzivní smlouvy výhodné.

Využívejte všech výhod členství  
v Asociaci realitních kanceláří České republiky

Systém umožňuje usnadnění a zrychlení obchodní spolupráce 
mezi členy asociace a přispívá tak ke zvýšení obratu realitních 
kanceláří zapojených do systému.

SNíŽENí NáKLADů NA PROVOZ RK 
 ■ Zdarma inzerce nemovitostí na arkcr.cz . Všechny nabídky se na-

víc zobrazují u členské RK v seznamu členů, nejnavštěvovanější 
části webu asociace.

 ■ Slevy u mobilních operátorů, např. od  220,- Kč + DPH měsíčně  za 
neomezené volání do všech sítí v ČR + 2GB dat

 ■ Slevy při inzerci nabídek nemovitostí na realitních serverech 
reality.idnes.cz; realitycechy.cz; realitymorava.cz; reality.cz; reali-
ty.mix.cz, ulovdomov.cz.

 ■ Sleva pojištění odpovědnosti na rizika vyplývající z realitní čin-
nosti – budoucí zákonná povinnost 
(Rámcová dohoda s pojišťovnou Generali a.s. - zvýhodněná sazba 
pro členy ARK ČR) od 4.600 resp. 6.600,- Kč/rok pro firmy a 2.900,-
Kč/rok pro individuální členy (Limit pojistného plnění 1mil. Kč)                 

 ■ Slevy při účasti na kurzech pořádaných ARK ČR (pro členy je po-
skytována sleva na všechny kurzy pořádané asociací ve výši 30 %, 
což činí cca 500 Kč na 1 den kurzu)

 ■ Zvýhodněná účast na Realitním kongresu 

Aktuální informace o službách pro členy získáte na sekretariátu 
ARK ČR 272 762 953, 608 446 656.

Používáním loga posílíte 
prestiž vaší realitní kanceláře 
u vašich klientů.  
Používat logo Asociace realit-
ních kanceláří České republiky 
smí pouze člen asociace.

Naše průzkumy na českém trhu nemovitostí potvrdily, že se klienti stále více obracejí na realitní kanceláře, které jsou členem ARKČR. 
 ■ Členství vnímají jako garanci kvality. Vědí, že členem se může stát pouze taková RK, která dodržuje stanovená pravidla. 
 ■ Důvěřují v možnost řešení případných neshod prostřednictvím nezávislé dozorčí rady asociace. 

Praha 27. května (ČTK) - V Praze-Hrdlořezích nedaleko ulice Spojova-
cí by mohly vyrůst bytové domy s více než 200 bytů. Součástí výstavby je 
podzemní parkoviště s více než 200 parkovacími místy. Vyplývá to z do-
kumentu v systému EIA, který posuzuje vliv stavby na životní prostředí. 
Dům chce stavět společnost Daramis Developement. Kdy stavba začne, 
není z dokumentu jasné.

Celek bytových domů se má skládat ze tří budov o výšce 

V Praze-Hrdlořezích mají vyrůst bytové domy s více než 200 byty
17, 22 a 30 nadzemních podlaží. V nich bude 220 bytů. V přízemí bude 
recepce a obchodní prostory. Součástí stavby jsou parkovací místa, 
246 z nich bude v podzemí a dalších 50 na povrchu.

V rámci výstavby budou vybudovány veřejně přístupné parkové plo-
chy, pěší komunikace a upravena bude zeleň směrem k ulici V Třešňovce. 
V této ulici má být rovněž rozšířen chodník.

brn jw



nebojte se spolupracovat 
s realitní kanceláří!

Vybírejte mezi členy 
Asociace realitních kanceláří  

České republiky  
na www.arkcr.cz

Asociace realitních kanceláří  České republiky je největší profesní sdružení 
odborníků působících na trhu s nemovitostmi v České republice.

Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Stanovy ARK ČR a Etický 
kodex realitního makléře – člena ARK ČR, je povinně pojištěn na rizika 
vyplývající z realitní činnosti. Povinně se vzdělává a jednou za 5 let musí 
podstoupit ověření svých znalostí k obnovení certifikace. 

Případnou nespokojenost se službami člena ARK ČR může každý klient 
vyjádřit formou stížnosti, kterou řeší Dozorčí rada ARK ČR.

ZnAČKA KvAlity


