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Úvaha

 Airbnb je webová služba zprostředkují-
cí pronájem ubytování. K 7. lednu 2015 in-
zerovala přes milion nabídek z 34 tisíc měst 
a 190 zemí. Soukromá společnost provozující 
stránku, Airbnb Inc., byla založena v srpnu 
2008 a sídlí v San Franciscu.

Uživatelé se musí před využitím služeb 
stránky zaregistrovat a vytvořit si osobní strán-
ku s profilem. Každá nemovitost je spojena 
s hostitelem, jehož profil obsahuje doporučení 
od ostatních uživatelů, hodnocení od dřívějších 
hostů, hodnocení hostitelovy odezvy a systém 
osobních zpráv. Do července 2011 společnost 
získala 119,8 milionů dolarů z fondů rizikového 
kapitálu od Y Combinator, Greylock Partners, 
Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, DST 
Systems, General Catalyst Partners a nezve-
řejněné částky od podnikatelských partnerů 
Jaweda Karima, Keitha Raboise, Kevina Hartze 
a Ashtona Kutchera a Guye Osearyho. V dub-
nu 2014 získala investici 450 milionů dolarů od 
TPG Capital, čím ji společnost ocenila na 10 mi-
liard dolarů.

V zámoří (stejně však i v Evropě) se Airbnb 
stává „významným hráčem na trhu“. Vznikají 
dokonce specializované Airbnb správcovské fir-
my, které pro majitele nemovitostí zapojených 
do systému nabízejí své služby. A tak bychom 
mohli pokračovat a mnohé z českých čtenářů 
(nejedná se kupodivu pouze o starší ročníky) 
překvapovat, co že to vlastně je, to Airbnb a jak 
se už dostalo daleko. 

Princip Airbnb lze přirovnávat u nás k dnes 
známější a často diskutované taxi službě Uber. 
(Některé státní úřady a taxi služby zpochybňují 
zákonnost Uberu tvrzením, že využívání řidičů, 
kteří nevlastní licenci na provozování taxisluž-
by, je nebezpečné a nelegální. Státní rozhod-

nutí přiměla Uber ke stažení služby UberPop 
z několika zemí, řešena byla například v Itálii 
nebo v Dánsku apod.).

Systém Airbnb má řadu přívrženců (viz. 
kladné reference na jejich webech). Techno-
logicky velmi zdařile zvládnutý systém po-
máhá nalézt levné krátkodobé ubytování za 
přijatelné peníze. Jeví se být velmi výhodným 
způsobem hledání krátkodobých nájemníků).  
Má však také odpůrce a to zejména z řad těch, 
kterým se dovolená nevyvedla. Nabízená ne-
movitost nesplnila očekávání, peníze nepřišly 
tam, kam měly apod. (viz stížnosti nespokoje-
ných na internetu, které se v systému samo-
zřejmě nezobrazují).

Jak je na tom Airbnb v České republice.
V dubnu 2017 bylo na Airbnb 

15 900 nabídek ubytování v České republice, 
z toho 11 500 v Praze. Za rok 2016 se pomo-
cí této služby v České republice ubytovalo 
710 000 lidí. Přesto se domnívám, že převážná 
část odborné i laické populace nepřikládá sys-
tému příliš velký význam. Ba dokonce o něm 
vůbec neví.

Pro mnohé z nás, kteří se na trhu s nemo-
vitostmi a s poskytováním souvisejících služeb 
pohybujeme, není překvapením, že relativně 
hodně lidí dnes kupuje byty již rovnou s vi-
dinou zapojení se do systému krátkodobých 
pronájmů. Podaří-li se jim totiž koupit ne-
movitost v dostatečně atraktivní lokalitě, in-
vestice se zatím zřejmě vyplatí. Tedy nejlépe 
funguje organizovaný krátkodobý pronájem.  
Stejně jako v případě Uber i v případě Airbnb 
jsem narazil na názory, který „služby“ tohoto 
typu odsuzují, ale titíž hned také s jistým uspo-
kojením říkají, že jejich děti obojí využívají. 

(Nemají přece na drahé hotely v zahraničí, ani 
na taxíky a cestovat po světě mohou a chtějí…) 
Je to však správné? Rozumějte správné ve smy-
slu kvality, záruk, profesionality…a nakonec 
i daňové loajality. To si asi každý zodpoví sám. 
Sám podle svého naturelu.  

A tak jen čekám, až se začne levně inzero-
vat, například podomácku nabízená lékařská 
péče. Nebudu se muset nikde objednávat, 
podívám se na internet a hned bude jasno. 
Nejblíž k mému bydlišti nabízí operaci slepého 
střeva „za babku“ Pepa, má několik slušných 
referencí, tak to zkusím. A co vy? 

A co obchodní pravidla?
Systémy jako je Uber, Aibnb, ale podle 

mého názoru také všechny weby, které napří-
klad v rámci obchodu s nemovitostmi nabí-
zející „výhodnou“ službu bez využití realitky, 
porušují obchodní pravidla. Starší generace si 
jistě vzpomene na, svého času populární, po-
vídky Šimka a Grossmana a v této souvislosti 
na repliku „…nechci slevu zadarmo…“. Náram-
ně jsme se smáli. Ale je to opravdu k smíchu? 
Není to jen stále větší realita, ze které umně 
těží ti „šikovní“?  U nás bez provize, (již neříkají 
také bez záruk). Těží z naší slevománie. Pros-
tě už jen tím, že neručí za to, co se jejich pro-
střednictvím zprostředkovává. Nechávají na 
klientech, aby se mezi sebou takříkajíc dohodli. 
Když se jim to hodí, stavějí se do pozice pro-
stých inzertních novin, ale realita je poněkud 
jiná. A dokonce mají tu drzost, špinit seriózní 
poskytovatele kvalitních a garantovaných slu-
žeb. Až teprve nespokojený konzument služeb 
„bez“ pochopí, že je pozdě. Spravedlnosti se 
nedovolá. Nemá u koho. A proč se jim na na-
šem trhu daří? Můžeme si za to vlastně sami. 
Jsme národ, který slyší na nabídky slev a „sle-
vomaty“ všeho druhu. To záhy pochopila vět-
šina obchodů, ale bohužel také poskytovatelů 
nejrůznějšího servisu. Zejména po internetu. 
Hlavní je přece výdělek. Spotřebitel se zhojí 
jinde, nás nedohoní.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS 
generální sekretář ARK ČR

Airbnb
Pro ty z čtenářů, kteří snad „slovo“ Airbnb slyší poprvé, úvodem několik strohých, přesto však 

zajímavých informací. Tak, jak si je můžete najít například na wikipedii. To proto, abyste nad tímto 
pojmem jen tak nemávli rukou. Létají v tom již miliony…

Zákon “o praní špinavých peněz” 
a povinnosti pro realitní kanceláře

Víte, jaké povinnosti vyplývají pro každou realitní kancelář ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jaké jsou sankce při neplnění těchto povinností?

Termín: 13. 10. 2017 (9 – 12  hod.)
Místo konání:  Praha

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/5068/zakon-o-prani-spinavych-penez-a-povinnosti-pro-realitni-kancelare.htm
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Daně

DOTAZ: Klient – fyzická osoba převádí členská 
práva a povinnosti v družstvu. Tento podíl na-
byl před rokem do SJM. Dále klient prodává 
dvě bytové jednotky v osobním vlastnictví. 
Jednu nabyl převodem do osobního vlastnic-
tví asi před rokem (členem družstva byl 15 let) 
a druhou nabyl před 7 lety. Je některý z pře-
vodů osvobozen od daně?
ODPOVěď: Zvlášť se daňově posuzují všechny 
tři popsané převody. 
1. U členských práv převod osvobozen od daně 
z příjmů fyzických osob není, protože klient je 
členem družstva méně než 5 let. Zisk z převodu 
(příjem minus výdaje na jeho dosažení) zahrne 
do přiznání do přílohy č. 2 – Příjmy z § 10. Daň 
z nabytí nemovitých věcí se neplatí. 
2. Příjem z převodu první bytové jednotky 
může být osvobozen od daně z příjmů fyzických 
osob, pokud v ní klient bydlel bezprostředně 
před prodejem alespoň dva roky. Pokud v ní 
bydlel kratší dobu, uplatní se podmíněné osvo-
bození s tím, že příjem získaný prodejem byto-
vé jednotky musí proinvestovat na svoji novou 
bytovou potřebu do konce roku 2018. V pří-
padě, že v bytové jednotce vůbec nebydlel 
v době prodeje, osvobození se neuplatní. Daň 
z nabytí nemovitých věcí platí kupující.
3. Druhá bytová jednotka je osvobozena od 
daně, protože ji prodávající vlastní více než 5 let. 
Daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující.

DOTAZ: Jak má postupovat fyzická osoba, 
která letos dostala darem penzion v Itálii? 
Penzion má v nájmu italský nájemce, který 
v něm poskytuje ubytování.
ODPOVěď: Příjem v podobě nájemného pod-
léhá nejprve zdanění v Itálii. Postupuje se 
podle italských předpisů. Předpokládám, že 
vlastník bude muset podat daňové přiznání 
v Itálii. Doporučuji využít služeb italského da-
ňového poradce. Vlastník příjem z nájemného 
zahrne i do přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob v tuzemsku. Spočítá se daň a započte se 
daň zaplacená v Itálii na základě dokladu o za-
placené dani z příjmů v Itálii. Opět doporučuji 
obrátit se na daňového poradce. 

DOTAZ: Naše s.r.o. překročila obrat 1 mil. 
Kč. Podala včas přihlášku k registraci k DPH. 
V evidenci plátců DPH však není uvedena, a to 

ani v české evidenci ani v systému VIES. Má 
podávat daňové přiznání k DPH?
ODPOVěď: Zákon o DPH koncipuje plátcovství 
tak, že vzniká ze zákona automaticky ke stanove-
nému datu. Proto musí vaše s.r.o. plnit všechny 
povinnosti – vystavovat daňové doklady se vše-
mi náležitostmi, přiznávat daň, podávat daňové 
přiznání, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení. 
Má současně všechna práva plátce, zejména 
nárok na odpočet daně. Že mají někdy správci 
daně zpoždění se zahrnutím nového plátce do 
evidence, na to není možné brát zřetel.

DOTAZ: Může společník s.r.o. fakturovat své 
s.r.o. služby?
ODPOVěď: Názory se v této oblasti se stále 
vyvíjejí. Podle poslední judikatury je rozhod-
nou otázkou, zda dochází k překryvu předmě-
tu činnosti fakturujícího společníka jako OSVČ 
a předmětu činnosti s.r.o. K rekvalifikaci práv-
ního posouzení příjmů ze samostatné činnosti 
na závislou činnost (s povinností s.r.o. srážet 
zálohy na daň a pojistné) postačí, jestliže se 
předmět činnosti společnosti a společníka ale-
spoň částečně překrývá, spadá-li vykonávaná 
činnost společníka právě do oblasti tohoto 
překryvu. 

DOTAZ: Může jednatel s.r.o. fakturovat své 
s.r.o. služby jednatele? Vykonává tuto činnost 
i pro jinou s.r.o. Jednatel jako plátce DPH by 
své služby fakturoval s DPH. Vše je v souladu 
se smlouvou o výkonu funkce.
ODPOVěď: I zde se názory stále vyvíjejí. Podle 
velmi čerstvé judikatury vykonává-li jednatel 
s.r.o. svou funkci úplatně, je třeba na ni nahlí-
žet jako na samostatnou ekonomickou činnost. 
V tom případě jednatel jako plátce bude fak-
turovat s.r.o. své služby s DPH, kterou přizná 
a odvede. Obchodní společnosti si může daň 
nárokovat. To je pohled zákona o DPH. Pozor 
ale, podle zákona o daních z příjmů stále trvá 
zákonná fikce, že se jedná o příjem ze závislé 
činnosti! Obchodní společnosti tedy srazí a od-
vede zálohu na daň a pojistné.

DOTAZ: Musím jako vlastník bytového domu 
krátit odpisy, když mám část roku, popřípadě 
celý rok některé byty neobsazené? 
ODPOVěď:

PODMíNKOU pro 
krácení odpisů je čás-
tečné použití hmot-
ného majetku k za-
jištění zdanitelných 
příjmů. Rozhodující 
je vazba mezi využi-
tím majetku a zajiš-
těním zdanitelných 
příjmů. V případě 
dočasného výpadku 
zdanitelných příjmů získávaných v souvislosti 
s odpisovaným majetkem je poplatník opráv-
něn, ale ne povinen, odpisování přerušit. V pří-
padě bytových domů navíc 100 % využití tohoto 
hmotného majetku k zajištění příjmů v průběhu 
zdaňovacího období není reálné, neboť s ohle-
dem na přirozenou fluktuaci nájemníků dochá-
zí k situacím, kdy jednotlivé pronajímané byty 
jsou po určitou dobu uvolněné a jednotlivé 
nájemní vztahy na sebe bezprostředně nemu-
sejí navazovat. Pokud však používá poplatník 
část bytového domu pro své soukromé potře-
by (bydlení) nebo přenechává některé prostory 
k užívání bezúplatně (například členům rodiny), 
musí odpisy podle vhodného kritéria (plocha 
bytu vztažená k celkové ploše všech bytů) krátit. 

DOTAZ: Správce daně u naší společnosti zahá-
jil daňovou kontrolu a sdělil nám, že nesmíme 
v průběhu kontroly podat dodatečné daňové 
přiznání. Současně nám sdělil, že má pochyby 
o příjmu z jedné naší zakázky, kde je příjem 
podle smlouvy rozložen do více splátek. Je ta-
kovýto postup správce daně správný?

ODPOVěď: Neznám konkrétní okolnosti, ale 
podle formulace dotazu měl správce daně spí-
še zahájit tzv. postup k odstranění pochybností. 
Dozví-li se totiž správce daně jinak než na zákla-
dě daňové kontroly (z poznatků při správě jiných 
daní, z informací od jiných orgánů či poplatníků 
nebo z vlastní vyhledávací činnosti) o skuteč-
nostech či důkazech nasvědčujících tomu, že by 
daňovému subjektu měla být určitá daň domě-
řena, je především povinen vás vyzvat k podání 
dodatečného daňového tvrzení a teprve násled-
ně může po vašem podání nebo nepodání do-
datečného přiznání zahájit daňovou kontrolu. 
Obraťte se na daňového poradce s žádostí o do-
poručení dalšího postupu.

Ing. Petr Kout
daňový poradce

Daňová poradna

Komunikace s klienty v realitním obchodu
Základem úspěšného prodeje je porozumění klientovi a přesvědčivá komunikace s ním. 
Přijďte si na tento trénink pro zlepšení vašich schopností, které vám budou sloužit každý den ve vaší praxi.

Termín: 25. 10. 2017  
Místo konání:  Praha

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/4548/komunikace-s-klienty-v-realitnim-obchodu.htm
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Realitní trh pohledem ČNB

Trh nemovitostí 
Růst cen rezidenčních nemovitostí v roce 

2016 a na počátku letošního roku zrychloval. 
Tempo růstu cen bytů výrazně převýšilo tem-
po růstu mezd, a jejich příjmová dostupnost 
se tak zhoršovala. Očekávání ohledně dalšího 
růstu cen mohou přispívat k pokračování roz-
táčení cenové spirály mezi cenami nemovitostí 
a úvěry na jejich pořízení. U komerčních nemo-
vitostí došlo k dalšímu růstu objemu transakcí 
a poklesu výnosů požadovaných investory. 

Růst cen rezidenčních 
nemovitostí zrychlil…

Ceny rezidenčních nemovitostí rostly v roce 
2016 v řadě evropských zemí. V České repub-
lice v loňském roce růst cen rezidenčních ne-
movitostí dále zrychloval. Meziroční růst cen 
bydlení1 dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 11 % a byl 
jedním z nejvyšších v EU. Realizované ceny se 
ve většině kategorií s výjimkou bytů mimo Pra-
hu dostaly k úrovni svých předchozích cyklic-
kých maxim z roku 2008 nebo dokonce nad ni 
(Graf II.22). Na zrychlení cenového růstu se po-

1 Jedná se o údaj o realizovaných cenách bytů 
a rodinných domů včetně souvisejících po-
zemků podle údajů ČSÚ vycházejících z meto-
diky Eurostatu. ČNB sleduje různé indexy vý-
voje cen, neboť každý vypovídá o specifickém 
aspektu tržního vývoje. Z hlediska dlouhodo-
bého hodnocení jsou klíčové realizované ceny 
bytů, nicméně o krátkodobé a střednědobé 
dynamice hodně vypovídají i ceny nabídkové.

dílel zejména vývoj cen bytů, výrazně se však 
zvýšilo i tempo růstu cen stavebních pozemků. 
Tempa růstu realizovaných i nabídkových cen 
bytů byla po většinu roku 2016 obdobná v Pra-
ze a ve zbytku ČR. Ke konci 2016 a především 
v prvním čtvrtletí 2017 došlo ke zrychlení růs-
tu těchto cen v Praze, zatímco ve zbytku ČR se 
tempo jejich růstu snížilo.    

… v dalších letech by se měla 
tempa růstu snížit

Pokud by se ekonomika vyvíjela podle Zá-
kladního scénáře, ceny bytů by se při zachová-
ní historických vazeb mezi cenami nemovitostí 
a jejich makroekonomickými fundamenty dále 
zvyšovaly. Tempa růstu cen by se však vlivem 
makroobezřetnostních opatření ČNB a před-
pokládaného zpřísnění úvěrových podmínek 
měla snížit.  

Příjmová dostupnost bydlení se zhoršila
Ukazatele dostupnosti bydlení ukazují na 

její zhoršování, zůstávají však výrazně pod 
předchozími maximy z roku 2008 (Graf II.25). 
Ceny bytů ve srovnání s průměrnými příjmy 
(ukazatel price-to-income, PTI) narostly do 
konce roku 2016 od svých minimálních hodnot 
ze začátku roku 2013 o 13,2 %. Poměr dluho-
vé služby spojené s pořízením bytu na úvěr 
a průměrných příjmů (ukazatel debt servi-
ce-to-income, DSTI) se zvýšil od předchozího 
minima z roku 2014 jen mírně, k čemuž však 
v rozhodující míře přispěly mimořádně nízké 
úrokové sazby. Ty většině dlužníků snížily pra-

videlné splátky, zároveň však mohou vytvářet 
iluzi snadného splácení úvěrů v budoucnosti. 
To v kombinaci s očekáváním ohledně dalšího 
růstu cen může přispívat k pokračování roztá-
čení cenové spirály mezi cenami nemovitostí 
a úvěry na jejich pořízení (viz část 5.3). Výnos 
z pronájmu bytu se v roce 2016 mírně zvýšil 
navzdory poklesu výnosů vládních dluhopisů 
jako alternativní investice (Graf II.25).

Rozdíly v příjmové dostupnosti 
bydlení napříč kraji se promítají do 

výše čerpaného úvěru jen z části  

Údaje ze Šetření nově poskytnutých úvěrů 
zajištěných rezidenční nemovitostí (dále jen 
„Šetření‘‘) prováděného ČNB umožňují regi-
onální analýzu dostupnosti bydlení. Získané 
hodnoty PTI a DSTI potvrzují rozdíly v příjmo-
vé dostupnosti bydlení v Praze a ve zbytku ČR. 
S růstem cen nemovitostí napříč kraji roste 
celková výše úvěrů sloužících k jejich poříze-
ní, nicméně tento nárůst není proporcionální. 
Domácnosti v krajích s horší příjmovou do-
stupností bydlení ve srovnání s ostatními kraji 
hradí při koupi větší část kupní ceny z vlastních 
prostředků.  

Omezení na straně nabídky může 
tlačit na rychlý růst cen i chránit 
trh před nadměrnou výstavbou

Jedním z faktorů stojících za růstem cen rezi-
denčních nemovitostí může být jejich omezená 
nabídka. To se týká zejména Prahy, která mě-
řeno počtem nově poskytnutých úvěrů zajiště-
ných rezidenční nemovitostí představuje zhru-
ba 15 % trhu rezidenčních nemovitostí v ČR. 
Počet zahájených bytů v Praze v roce 2016 byl 
zhruba poloviční proti roku 2015, poprvé byl 
výrazně nižší než přírůstek počtu domácností 

Zpráva o finanční stabilitě 
2016/2017 České národní banky 

Tento text je úryvek ze zprávy České národní banky týkající se trhu nemovitostí v České repub-
lice. 

Pokračování na str. 5

Graf 22, Ceny rezidenčních nemovitostí - realizované

Pramen: ČSÚ, HB index, výpočty ČNB
Pozn.: Údaje za 2016 dopočteny z alternativních zdrojů dat o realizovaných 
cenách (realizované ceny bytů z výběrového šetření ČSÚ, HB index, index cen 
bytových nemovitostí ČSÚ).

Graf 25, Ukazatele dostupnosti koupě bydlení

Pramen: ČSÚ, výpočty ČNB
Pozn.: Ukazatele PTI a DSTI získány jako podíl ceny bytu o velikosti 68 m2, resp. 
měsíční splátky úvěru na jeho koupi a klouzavý průměr roční, resp. měsíční 
mzdy. Pro výpočet DSTI uvažována hypotéka s fixními parametry LTV 77 % 
a splatnosti 20 let.
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a dosáhl srovnatelné úrovně s kra-
ji s podstatně nižším přírůstkem 
obyvatel. V Praze byl zároveň počet 
zahájených jednotek výrazně nižší 
než počet jednotek dokončených, 
zatímco v ostatních krajích byly oba 
počty obdobné (Graf II.27). Kumu-
lativní počet dokončených bytů od 
roku 2010 však zde nadále převyšu-
je kumulativní nárůst počtu domác-
ností2 (ke konci roku 2016 o 35 %, 
Graf II.28). Existující bariéry pro no-
vou výstavbu vyplývající z rigidity 
stavebních předpisů v Praze mohou 
zvyšovat tlak na další nárůst cen. Na 
druhou stranu však mohou v delším 
výhledu ochránit trh před nadměr-
nou výstavbou reagující na investič-
ní nebo čistě spekulativní poptávku. 
Ta v minulosti v některých zemích 
EU (např. v Irsku nebo ve Španěl-
sku) tlačila na výstavbu nad úrovně 
odpovídající demografickému vývo-
ji a vedla k rychlému růstu objemu 
hypotečních úvěrů a celkové zadlu-
ženosti domácností.3  V následující 
recesi převis nabídky bydlení nad 
poptávkou prohloubil propad cen 
rezidenčních nemovitostí a ztráty 
z úvěrů na jejich financování. 

Rok 2016 byl rokem rekordní 
poptávky po komerčních 

nemovitostech…  

V průběhu roku 2016 dále po-
klesly požadované výnosy z ko-

2 Přírůstek počtu domácností 
odhadnut jako podíl přírůstku 
obyvatel a průměrné velikosti 
domácnosti v ČR v příslušném 
roce podle Eurostatu. Průměr-
ná velikost domácnosti v krajích 
není dostupná. Pokud by ale 
platilo, že průměrný počet osob 
v domácnosti v Praze je nižší než 
v ČR, byl by skutečný nárůst po-
čtu domácností v Praze v letech  
2010--- 2016 vyšší.   

3 Maza, L. A., a Juan, M. (2011): 
The residential investment ad-
justment in Spain: The current 
situation. Economic Bulle-
tin. Banco de España, leden, 
2011. Kennedy, G., a Stuart, R. 
(2016): Housing supply after the 
crisis. No. 12/EL/16. Central Bank 
of Ireland, listopad 2016. Eu-
ropean Systemic Risk Board: Vu-
lnerabilities in the EU residential 
real estate sector, listopad 2016. 

Zpráva o finanční stabilitě 
2016/2017 České národní banky 

Pokračování ze str. 4

Graf 28, Bytová výstavba a přírůstek obyvatelstva v Praze

Pramen: ČSÚ, Eurostat, výpočty ČNB
Pozn.: Přírůstek počtu domácností odhadnut jako podíl přírůstku obyvatel 
a průměrné velikosti domácnosti v ČR v příslušném roce podle Eurostatu. 
U kumulativníchm hodnot součet od roku 2010.

Graf 27, Bytová výstavba a přírůstek obyvatelstva v krajích
(osa x: kraje; osa y: v tisících)

Pramen: ČSÚ, Eurostat, výpočty ČNB
Pozn.: Přírůstek počtu domácností odhadnut jako podíl přírůstku obyvatel 
a průměrné velikosti domácnosti v ČR v příslušném roce podle Eurostatu.

Graf 30, Plochy a míry neobsazenosti komerčních nemovitostí

Pramen: Jones Lang LaSalle

merčních nemovitostí v prémiovém 
segmentu, což při stabilní výši 
nájemného znamená nárůst cen 
těchto nemovitostí. U všech sle-
dovaných kategorií se požadované 
výnosy nacházely na historicky nej-
nižších úrovních od roku 2000. Nej-
výraznější pokles zaznamenaly vý-
nosy z kancelářských nemovitostí, 
které tak v rámci sledovaných kate-
gorií mají aktuálně nejnižší výnos. 
Ten je však i nadále výrazně výše, 
než jsou výnosy alternativních ak-
tiv či výnosy komerčních nemovi-
tostí v Německu. Zároveň byl rok 
2016 rekordní z pohledu objemu 
provedených transakcí a o čtvrtinu 
překonal doposud nejvyšší objem 
transakcí z roku 2007. Na objemu 
transakcí se ze tří čtvrtin podílely 
zahraniční a z jedné čtvrtiny domácí 
subjekty.4 K poptávce po komerč-
ních nemovitostech v ČR z části 
mohla přispět i politická nejistota 
v jiných zemích, na které se inves-
toři orientovali v minulosti (např. ve 
Velké Británii nebo USA). 

 … nabídka nových ploch 
však byla omezena rigiditou 

stavebních předpisů

Navzdory rekordní investiční po-
ptávce pro většinu typů komerčních 
nemovitostí objem nově dokon-
čených ploch v roce 2016 klesal, 
respektive přetrvával na nízkých 
úrovních. Především u kancelář-
ských nemovitostí se zde negativně 
projevila rigidita stavebních předpi-
sů, přičemž byl objem nově dokon-
čených ploch v roce 2016 historicky 
nejnižší a v porovnání s dlouhodo-
bými průměry zhruba pětinový. 
Vzhledem k tomu, že poptávka po 
nových pronájmech kanceláří byla 
naopak vysoká (tzv. net take-up 
v roce 2016 narostl o 15 % oproti 
roku 2015 a byl historicky druhým 
nejvyšším), výrazně klesala míra 
jejich neobsazenosti (Graf II.30). 
V následujícím roce by měla nová 
výstavba kancelářských ploch oživit 
zhruba na úroveň svých historic-
kých průměrů, míra neobsazenosti 
by měla dále mírně poklesnout. 

  Zdroj: www.cnb.cz

4 Jones Lang LaSalle: Prague Office 
Market Pulse, Q4/2016, 2016.
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Ošklivý příběh 
s dobrým koncem

Bylo, nebylo. Psal se rok 2013. Na jedné 
„ubytovně“ ve Středočeském kraji přinesla 
paní pošťačka složenku s dávkami pro paní Alž-
bětu. Bylo na ní celkem 8.000,-. Pro matku sa-
moživitelku to byly peníze na všechno, na celé 
měsíční živobytí. Bohužel v tu samou chvíli ve-
dle paní Alžběty stál pan správce této „ubytov-
ny“ a sumu na složence viděl. Nájem od toho 
okamžiku činil 8.000,- Kč. Za jednu ošklivou, 
zanedbanou a vybydlenou místnost a s jedním 
WC na chodbě a dvěma umývadly se stude-
nou vodou tamtéž, o které se paní Alžběta dělí 
s dalšími 40 lidmi. Paní Alžběta peníze vyzved-
la a vydřiduchovi je odevzdala. Další možnost 
byla mu peníze nedat a bydlet na ulici. Ona by 
se ještě nějak protloukla, ale sociálka by ode-
brala její dva syny. A to nikdy nedopustí. Ale 
co teď bude dělat? Nemá ani korunu, „doma“ 
dva hladové krky. Kde vezme peníze na jídlo? 
A co když se klukovi rozpadnou boty? Chudo-
ba je zlá. Ale chudoba, kdy nemáte ani korunu, 
a jsou na vás závislí další lidé, je strašná.

Stojíte vedle paní Alžběty a vydřiducha 
správce a běží vám hlavou, že byste mu nejrad-
ši dali pár facek. To by šlo udělat. Ale co s paní 
Alžbětou a jejími syny? Vezmete si je k sobě 
domů? Těžko. Tak tam stojíte, mlčíte, i když se 
všeho nejvíc se vám chce křičet. Hlava se vám 
může zavařit z toho, jak přemýšlíte, co by se 
dalo udělat. Jdete na sociální odbor se zeptat, 
jak je možné, že na území svého města něco ta-
kového tolerují. Jen na vás koukají a odpovídají 
něco v tom smyslu, že se jim to taky nelíbí, ale 
že s tím nic nenadělají. Zuříte, ale záhy pocho-
píte, že pokud nenajdete své vlastní řešení, tak 
žádné řešení prostě nebude.

Jednoho dne Váš šéf dostane nápad. Prona-
jímatelé potřebují od nájemců tři věci: řádně 
placené nájemné a příslušenství, řádné užívá-
ní bytu a klid v domě. Připravujete uživatele 
na bydlení tak, aby si ho byli schopni udržet, 
a pronajímatel s nimi byl spokojen. A ono to 
opravdu funguje! V jedné lokalitě a ve třech 
pracovnících jsme přestěhovali 51 rodin. I když 
pět z nich nájem v průběhu doby ukončilo 
(například kvůli rozchodu), nezůstal jediný byt 
vybydlený, ani s dluhem na nájemném či služ-
bách.   Navíc jsme spočítali, že prostým přestě-
hováním těchto rodin došlo k úspoře veřejných 
financí ve výši cca 200.000,- Kč měsíčně. A dal-
ších cca 200.000,- Kč měsíčně jsme ušetřili stá-
tu tím, že se do rodiny po přestěhování vrátilo 
10 dětí z ústavní péče. 

Pro realizaci potřebujeme další partnery – 
vás, realitní makléře. Přečtěte si, co a jak dělá-

me, a posuďte, zdali byste do toho s námi šli. 
Budeme se těšit na spolupráci!

Vznik Programu standardního bydlení
Mezi čtyři nejčastější zakázky, se kterými 

uživatelé vyhledávají služby Romodrom o.p.s., 
patří i řešení problémů spojených s bydlením. 
Mnoho z uživatelů sociálních služeb bydlí 
v „dočasných“ typech bydlení, jako jsou napří-
klad ubytovny, či v nevyhovujících prostorách 
(nelze je přiměřeně vytopit, některé nedispo-
nují tekoucí vodou nebo jsou plné plísní, na-
chází se ve vyloučených lokalitách se špatnou 
občanskou vybaveností a dostupností atd.).

Bezútěšná situace naší cílové skupiny v ob-
lasti bydlení pracovníky Romodrom o.p.s. 
motivovala k vytvoření modelu spolupráce 
soukromého a neziskového sektoru, který je 
postaven na myšlence, že i soukromé nájem-
ní bydlení může plnit účel sociálního bydlení. 
Vycházeli ze skutečnosti, že v České republice 
je v současné době 93 % bytového fondu v ru-
kou soukromých majitelů. Na jedné straně stojí 
tato významná skupina majitelů bytů, na stra-
ně druhé se nachází početná skupina lidí, kteří 
mají/jsou schopni si vybudovat kompetenci 
bydlet ve standardním bytě a za standardních 
podmínek, ale z různých důvodů na tyto byty 
nedosáhnou. Romodrom o.p.s. se snaží tyto 
dvě skupiny propojit s cílem umožnit majite-
lům pronajmout byty „prověřeným“ nájem-
cům, a naší cílové skupině (lidem sociálně vy-
loučeným či vyloučením ohroženým) umožnit 
těmito nájemci se stát.

Model řešení Romodrom o.p.s. je postaven 
na zásluhovosti, nikoli nárokovosti – potenci-
ální nájemce je v něm povinen na sobě pro-
kazatelně pracovat. Dalším charakteristickým 
rysem Programu standardního bydlení je to, že 
beneficienty tohoto Programu vyvádí ze soci-
ální služby do standardního tržního prostředí 
(intenzivně s ním spolupracujeme na jeho ne-
závislosti na sociálních službách).

V současnosti Program standardního bydle-
ní Romodrom o.p.s. realizuje v Moravskoslez-
ském kraji (Ostrava, Bohumín, Karviná a Orlo-
vá), Pardubickém kraji (Luže, Skuteč, Proseč, 
Chrást, Chrudim, Heřmanův Městec, Slatiňany, 
Pardubice a okolí), Středočeském kraji (Slaný 
a Slánsko), a s realizací začíná v Olomouckém 
kraji (Prostějovsko, Olomoucko).

Co pracovníci Romodrom o.p.s. 
dělají, aby dosáhli propojení 
majitelů standardních bytů 
s jejich cílovou skupinou? 

S uživatelem sociální služby, který přijde se 
zakázkou změny bydlení, zahájí intenzivní spo-

lupráci s cílem zmapovat možnosti a motivace 
uživatele. Pokud uživatel sociální služby proka-
zuje motivaci na sobě pracovat (tu prokazuje 
svojí aktivitou, spolehlivostí, dodržováním do-
hod atd.), intenzivně s ním, respektive se vše-
mi osobami, které se chtějí společně stěhovat, 
pracují na vytvoření/obnovení kompetence si 
dlouhodobě udržet standardní bydlení.

V přípravné fázi se s potenciálními nájemci 
zaměřují zejména na tři oblasti, které jsou klí-
čové pro majitele bytů:

1. potenciální nájemce si musí svoji dlu-
hovou situaci uspořádat tak, aby byl schopen 
pravidelně platit nájem a další, s nájmem sou-
visející poplatky (energie, služby atd.)

2. potenciální nájemce nesmí byt vybydlet, 
byt a společné prostory v domě udržovat čisté

3. potenciální nájemce musí respektovat 
pravidla dobrého sousedského soužití, zejmé-
na co se týká hluku a dodržování nočního klidu

Pokud beneficient v přípravné fázi pro-
kazuje vůli na sobě pracovat (za průkazné 
pracovníci Romodrom o.p.s. považují to, že 
si beneficient šetří na kauci a další poplat-
ky, a uspořádá své dluhy či předlužení tím, 
že si vyřídí splátkový kalendář a splátky hra-
dí), začnou pro něj a jeho rodinu vyhledá-
vat vhodný a přiměřený byt, tedy i majitele 
bytu, který je ochoten této konkrétní rodině 
byt pronajmout. Majitele vytipovaného bytu 
(na základě předchozího uděleného souhlasu 
ze strany beneficienta), pracovníci informují 
o potenciálních nájemcích (četnost a složení 
rodiny), o podstatě Programu standardního 
bydlení a o tom, čeho beneficent Programu 
do této chvíle v oblasti budování kompetencí 
dosáhl. Pracovníci plně respektují právo maji-
tele bytu rozhodnout se, zdali této rodině byt 
pronajme či nikoliv.  Pokud majitel souhlasí, 
pracovníci domluví společnou prohlídku bytu 
(které se zúčastní i pracovník Programu). Po-
kud o to majitel a beneficient stojí, pracov-
níci Programu mohou oběma stranám skrze 
právní servis Programu pomoci s vytvořením 
nájemní smlouvy (podpis nájemní smlouvy 
je autonomní právní akt mezi majitelem bytu 
a nájemcem).

Souběžně pracovníci připravují beneficien-
ta Programu a jeho rodinu na stěhování, a to 
jak po stránce sestavení rozpočtu na stěhování 
a nejbližší 2 měsíce po přestěhování, tak i po 
stránce logistické (kdy, kdo a jak se bude stěho-
vat).  Vedou beneficienta k tomu, aby se před 

Řádní nájemci? Program 
standardního bydlení!

Pokračování na str. 7
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Profesní vzdělávání

stěhováním sešel s domovníkem, představil se, 
seznámil se s místními pravidly a zvyklostmi, 
a oznámil mu, kdy se plánuje stěhovat. 

Role pracovníků Programu 
standardního bydlení

Majitel bytu je pro Romodrom o.p.s. rov-
nocenný partner. Roli pracovníků v Programu 
je možné od okamžiku podepsání nájemní 
smlouvy označit jako podpůrnou, kontrolní, 
mediační, a v mimořádných situacích nabízí 
i krizové řízení.

Podpůrnou roli realizují pracovníci směrem 
k beneficientovi Programu/nájemci – i po pře-
stěhování s ním a jeho rodinou nadále spolu-
pracují, a to zejména v těchto oblastech:

1. podpora beneficienta první dva měsíce 
po přestěhování (včetně případného navádění 
dávek)

2. podpora beneficienta při sestavování 
a udržování vyrovnaného rozpočtu domácnos-
ti

3. pomoc beneficientovi při řešení ostat-
ních, s bydlením souvisejících problémů

Kontrolní role pracovníků se opět vztahuje 
k beneficientovi Programu/nájemci. Pracovník 
Programu pravidelně dochází do domácnosti 
beneficienta Programu a společně s ním kon-
troluje, zdali byl včas zaplacen nájem. Společ-
ně dělají průběžné odečty energií (z důvodu 
kontroly výše záloh vs. skutečný stav čerpání) 

a sociální pracovník si všímá hygienického 
a technického stavu bytu (a případně ho s be-
neficientem řeší), kontroluje počet osob v bytě 
(z důvodu odběru energií a dobrých soused-
ských vztahů), všímá si vztahů beneficenta 
se sousedy a ostatními lidmi v blízkém okolí. 
Pracovník 1x měsíčně kontaktuje majitele bytu 
(či jinou, majitelem bytu pověřenou osobu), 
u kterého ověřuje, zdali obdržel od beneficien-
ta nájemné.

Mediační roli pracovník uplatňuje jak smě-
rem k majiteli bytu (či majitelem pověřené 
osobě), tak k beneficientovi Programu/nájem-
ci. Pracovník je zorientován v momentálním 
stavu obou stran (nájemce i majitele). Pokud 
se mezi majitelem a nájemcem objeví pro-
blém, sociální pracovník zjistí podstatu toho, 
co se děje. Následně obě strany informuje 
a navrhuje řešení. Pokud je řešení akceptová-
no, pak sociální pracovník obě strany k tomuto 
řešení vede a dělá vše pro to, aby byl problém 
zdárně vyřešen. 

Krizové řízení ze strany sociálního pracovní-
ka nastává v okamžiku, kdy nájemce od majite-
le obdrží výpověď z bytu. V takovém případě 
se pracovník zaměřuje na to, aby nájemcův 
odchod z bytu byl řízený a minimálně ztrátový, 
a to jak pro stranu nájemce, tak i pro stranu 
majitele.

Pracovníci Programu mají v praxi ověřeno, 
že průměrná doba doprovázení a stabilizace 
nájemce po nastěhování trvá 6 měsíců. Poté 
většina z přestěhovaných vykazuje v kompe-

tenci bydlet samostatnost. Každý z beneficien-
tů Programu má právo sociální pracovníky po 
zdárném ukončení spolupráce kdykoli požádat 
o její obnovení.

Realitní makléři jako 
partneři v Programu?

Realizace Programu standardního bydlení 
má několik obtížných pasáží. Jednou z nich je 
dostupnost standardních bytů pro cílovou sku-
pinu Romodrom o.p.s. Pracovníci Programu 
by uvítali, kdyby některé realitní kanceláře či 
jednotliví realitní makléři byli ochotni s Ro-
modrom o.p.s. na Programu standardního by-
dlení spolupracovat, a pomohli pro připravené 
beneficienty Programu vyhledat vhodné byty. 
Romodrom o.p.s. majitelům standardního by-
dlení nabízí připravené a prověřené nájemce, 
realitním makléřům či kancelářím spolehlivý 
partnerský přístup. Pracovníci organizace hle-
dají cesty, jak pomoci lidem v nouzi, aniž by po-
pírali práva soukromých majitelů. Nespoléhají 
na podporu státu či obcí v oblasti sociálního 
bydlení. Pomozte jim najít majitele bytů, kteří 
sdílí jejich vizi a jsou ochotni se do Programu 
zapojit. 

Autorem textu je Alena Vosáhlová, 
metodička kvality sociálních služeb

tel.: 775 593 964, e-mail: 
alenavosahlova@romodrom.cz

Romodrom o.p.s
sídlo sdružení: 

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
kancelář (dosílací adresa): Na Březince 

1513/14, 150 00 Praha 5, IČO: 265 37 036

Řádní nájemci? Program standardního bydlení!
Pokračování ze str. 6

VýKON SPRáVy NEMOVITOSTí - BRNO
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí.

Termín:   12. - 14. 9. 2017    (9-16 hod.)
Místo konání: Brno

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

OBCHODNíK S REAlITAMI
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.

Místo konání: Praha, 
Termín : od 19. 9. 2017

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

www.arkcr.cz/art/4571/vykon-spravy-nemovitosti.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/4851/obchodnik-s-realitami-praha.htm
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Praha 25. června (ČTK) - Ceny bytů v Česku od začátku letošního roku do 
konce května vzrostly v průměru o 6,7 procenta na 28.619 korun za metr 
čtvereční. Nejvíce byty zdražily v Libereckém kraji (o 17,6 procenta), naopak 
v Královéhradeckém kraji o 3,2 procenta zlevnily. Vyplývá to z údajů aplikace 
cemap.cz, které má ČTK k dispozici. Aplikace vychází z tržních cen nabídek in-
zercí realitních serverů. Porovnává zhruba 135.000 bytů v bytových domech 
v soukromém vlastnictví.

„Zatímco v některých regionech už ceny nemovitostí dosáhly maxima, 
v Praze a Brně stále rostou. Rozdíly v cenách jsou v jednotlivých krajích oprav-
du propastné. 

Kromě Libereckého kraje vzrostly ceny více než desetiprocentním tempem 
také v Pardubickém kraji (o 14 procent) a na Vysočině (o 11,9 procenta). Splo-
lu s Královéhradeckým krajem byty zlevnily také na Ústecku, o 0,2 procenta.

Nejdražší byty jsou v Praze, kde metr čtvereční stojí v průměru 66.732 ko-
run. Následuje jižní Morava, kde jsou ceny bytů zhruba na dvou třetinách 
pražské úrovně. Naopak v Ústeckém kraji je průměr 11.026 korun. Pod hranicí 
20.000 korun jsou ceny také v Moravskoslezském kraji.

Průměrná velikost bytu v České republice je necelých 65 metrů čtvereč-
ních. Největší byty jsou v hlavním městě s průměrem 75 metrů čtverečních. 
Následují Karlovarský (68 metrů čtverečních) a Pardubický kraj (66 metrů 
čtverečních). Nejmenší byty jsou v Ústeckém kraji s průměrnou výměrou 
58 metrů čtverečních. 

ciz mha

Průměrné ceny bytů v ČR na konci května (Kč/m2):

Kraj Cena Změna od začátku roku (pct)

Praha 66.732 6,1

Středočeský 30.079 5,3

Jihočeský 27.433 5,7

Plzeňský 29.566 6,1

Karlovarský 28.256 8,8

Ústecký 11.026 -0,2

Liberecký 22.902 17,6

Královéhradecký 22.828 -3,2

Pardubický 27.409 14,0

Vysočina 23.821 11,9

Jihomoravský 42.629 6,6

Olomoucký 25.391 4,4

Moravskoslezský 18.069 5,4

Zlínský 24.519 4,8

Celá ČR 28.619 6,7
Zdroj: cemap.cz

Praha 19. června (ČTK) - Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze na 
konci dubna meziročně vzrostla o 23 procent na 90.400 Kč za metr čtvereční. 
Počet volných bytů v nabídce developerů klesl meziročně o čtvrtinu. Vyplývá 
to z údajů poradenské společnosti Deloitte, které má ČTK k dispozici. Téměř 
pětinu bytů v březnu prodal Central Group.

„Úroveň vyprodanosti nových bytů v hlavním městě nadále roste, a to 
i přesto, že doposud byly jarní měsíce pro developery hlavní sezonou. Letos 
se jich prodalo nejméně za poslední roky,“ uvedl manažer Deloitte Petr Hána.

V průběhu března a dubna z ceníků developerů ubylo 1068 bytů, 55 se 
jich do nabídky vrátilo. Developeři tak prodali 1013 nových bytů. Nejvíce bytů 
ubylo z nabídky Central Group (188), následují Finep (76), AFI (48), Penta 
Investments (46) a Skanska Reality (44).

„Aktuálně je v nabídce developerů v celé Praze pouze 738 dokončených 
bytů, což je nejméně za poslední čtyři roky. Dalších 2000 bytů je rozestavě-
ných s dokončením do jednoho až dvou let. Odhadem za dva roky bude do-
končeno dalších 1337 bytů, které jsou ale zatím pouze na papíře,“ doplnil 
jednatel portálu Cenová mapa Milan Roček.

Hlavním důvodem růstu cen nových bytů je podle něj to, že menší a lev-
nější byty jsou velmi rychle vyprodány. Na trhu pak zbývají větší a dražší. „Na 
trh navíc přichází více menších, ale dražších projektů v centru města, a mno-
hem méně projektů levnějších, které dříve vznikaly jako větší celky na perifé-
riích Prahy,“ uvedl Roček.

Podle Hány je zjevné, že problém je na straně malé nabídky, nikoliv vy-

Nabídkové ceny nových bytů v Praze (v Kč za metr čtvereční):

Obvod Průměrná cena (Kč) Meziroční změna (pct)

Praha 1 168.100 20,4

Praha 2 123.600 -9,1

Praha 3 95.900 37,0

Praha 4 74.600 3,0

Praha 5 99.700 22,5

Praha 6 119.900 31,3

Praha 7 87.000 13,6

Praha 8 92.400 17,4

Praha 9 70.600 21,3

Praha 10 70.800 12,6
Zdroj: Deloitte

Ceny bytů od začátku roku do 
konce května vzrostly 

Nové byty v Praze na konci 
dubna zdražily o 23 procent

soké poptávky. Poptávka meziročně klesla o téměř 20 procent, 
nedokáže ale vyrovnat pokles nabídky. „Zlepšení nebo změnu 
trendu nelze bohužel očekávat v nejbližších měsících a ani le-
tech,“ dodal Hána.

Podle údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality 
a Central Group průměrná nabídková cena nových bytů v Praze na 
konci prvního čtvrtletí vzrostla zhruba o čtvrtinu na 82.376 korun 
za metr čtvereční. 

ciz jw

(Článek uvádíme pro porovnání s údaji ČNB a údaji 
společnosti Deloitte – viz dále v textu RM7-  poznámka redakce)
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Praha 22. června (ČTK) - Sdružení nájemní-
ků ČR (SON) vyzvalo dnes vedení Prahy a dal-
ších velkých měst v Česku, aby se začala zabý-
vat ubytováním přes Airbnb. To podle spolku 
porušuje stavební zákon a zhoršuje soužití 
v domech, unikají také státu daně a z trhu mizí 
kvůli několikadenním pronájmům tisíce bytů 
k bydlení pro běžné nájemníky. ČTK to řekli 
předseda SON Milan Taraba a zástupce om-
budsmanky Stanislav Křeček, který stál v čele 
sdružení v minulosti.

Síť Airbnb nabízela letos v dubnu 
v Česku 15.900 možností ubytování, z toho 
11.500 v Praze. Loni se v ČR přes aplikaci 
ubytovalo 710.000 zahraničních turistů. Proti 
předchozímu roku jich tak o 59 procent přiby-
lo.

Podle SON k bydlení kvůli Airbnb neslouží 
tisíce bytů, které „nahrazují hotelové služby“. 
Centra měst, kde nabízené ubytování často je, 
se pak vylidňují a místních lidí v nich ubývá. 
„Ukazuje se, jak se může dobrá věc zvrhnout,“ 
řekl Křeček.

Představitelé SON tvrdí, že Airbnb porušuje 
stavební zákon. Podle nich byly byty kolaudo-

Sdružení nájemníků vyzývá Prahu 
a další města, aby řešila Airbnb

vány k bydlení. Pokud se využí-
vají k podnikání a poskytování 
služeb, je to v rozporu s kolau-
dačním určením. Sdružení zmi-
ňuje i daňové úniky a narušo-
vání soužití v domě, kde se po 
pár dnech ubytovaní střídají. Na 
tuto službu se ale pravidla ob-
čanského zákoníku jako na vzta-
hy mezi nájemníky nevztahují, 
podotkl Křeček. Podle Taraby 
u lidí, kteří bydlí v družstevním, 
může návštěva pobývat celkem 
nejvýš dva měsíce za rok. Jinak 
ji musí člověk družstvu nahlásit 
a platit za ni.

Podle SON by se v Česku 
mohly prázdné byty zdanit, 
aby nezůstávaly bez nájemní-
ků. V některých zemích toto 
opatření platí, Taraba zmínil 
Švýcarsko. Omezit by se měly 
i nájmy na krátkou dobu, uvádí 
sdružení.

ktk jw

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:  22. 9. 2017 
Místo konání:  sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

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. Kurz vede rodilá mluvčí se znalostí realitní problematiky.

Termín: 25. - 26 .9. 2017
Místo konání:  Praha

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

www.arkcr.cz/art/5019/videoprohlidky-pro-realitni-maklere.htm
http://www.arkcr.cz/art/4792/english-communication-skills-for-real-estate.htm
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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.

Informace ve zkratce
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Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
Ing. Petr Koranda, CSc.

Sazba:
Pavel Borůvka
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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% !

Praha 20. června (ČTK) - Pražský magistrát začne připravovat výstav-
bu bytových domů pro účely dostupného bydlení ve 12 lokalitách. Roz-
hodli o tom dnes pražští radní. Magistrátní odbor strategických investic 
(OSI) dostal za úkol vypracovat do konce letošního září ověřovací studii 
o vhodnosti bytové výstavby na vyhlédnutých místech. Celkem by na 
pozemcích mohlo vzniknout asi 400 bytů.

„Nová obecní bytová výstavba představuje jeden z nástrojů, jakým 
lze přispět k vytvoření podmínek pro dostupné a udržitelné bydlení,“ 
píše se ve schváleném usnesení. Byty by měly sloužit zejména pro eko-
nomicky či generačně znevýhodněné skupiny obyvatel.

Lokality město vybralo na základě studie, kterou vypracoval městský 
Institut plánování a rozvoje (IPR). Tři z pozemků se nacházejí v Libni, dal-
ší například v Hlubočepech, Krči, Hostivaři, Bohnicích či na Vinohradech. 
Všechny vybrané parcely jsou ve vlastnictví města.

Ke 12 vybraným lokalitám IPR došel po vyřazení dalších téměř 500 pozem-

Praha vybrala 12 míst pro výstavbu nových městských bytů
ků, zařazených do původního výběru. Podle studie IPR a stávajícího územního 
plánu by na pozemcích mohlo dohromady vzniknout více než 400 bytů.

Koncepční městské dokumenty včetně strategického plánu počítají s tím, 
že Praha bude stavět byty pro účely ubytování zejména znevýhodněných 
a sociálně slabších obyvatel, ale i zdravotníků či zaměstnanců státní správy 
nebo záchranných složek. Praha i městské části stále pokračují v privatizaci 
stávajícího bytového fondu na základě v minulosti schválených plánů.

Magistrát nyní spravuje téměř 9000 bytů, dalších zhruba 26.000 mají 
na starosti radnice. Byty mohou být v nájmu na základě výběrového řízení, 
část fondu se využívá pro zvýhodněné bydlení pro mladé rodiny, samoživi-
telky, sociálně slabé nebo seniory. V některých bytech také bydlí zdravot-
níci, policisté, členové hasičského sboru či městští úředníci. Podle loňské 
analýzy KPMG po roce 1991 přešlo do vlastnictví Prahy 194.000 bytů, 
fond tedy od té doby klesl na zhruba 18 procent výchozího stavu.

psc snm

Vyšlo ve Sbírce zákonů
 ■ NálEZ Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Kraj-

ského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon)
26.6.2017 | Sbírka:  182/2017 | Částka:  65/2017
Částka 61, rozeslána dne 16. června 2017
170/2017 Sb.
Účinnost od:    1. dubna 2017 

 ■ ZáKON ze dne 4. dubna 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

Novými členy ARK ČR se stali:
Mgr. Jiří Feyrer - BRNOREAL in - Brno
Dagmar Báčová - Kutná Hora
NEXT REALITY - Plzeň Partner - Plzeň 3 
NEXT REALITY - Hradec Králové - Hradec Králové
Štěpán Tikovský - Praha 4
Ing. Linda Bittová - Opava
Petr Pešát - Týnec nad Labem

http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
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Brno 20. června (ČTK) - Brněnští zastupitelé dnes zrušili k 1. září ce-
novou mapu stavebních pozemků. Podle primátora Petra Vokřála (ANO) 
sloužila dříve pro orientaci obyvatel i města, ale lidé už se dnes orientují 
díky realitnímu trhu a město podle znaleckých posudků. Vokřál uvedl, že 
rozdíl cen tržních a uvedených v cenové mapě činil problémy v domluvě. 
Primátorův náměstek Richard Mrázek (ANO) označil mapu za spíš ma-
toucí než přínosnou.

Pro zrušení hlasovalo všech 48 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl 
proti a nikdo se nezdržel. Cenová mapa stavebních pozemků byla podle 
Vokřála potřebná především v devadesátých letech minulého století, 
když začaly převody nemovitostí. „Město si chtělo udělat názor na to, 
jaká je v lokalitách tržní cena. To už je dnes dávno překonané. Když ně-
kdo něco prodává, orientuje se na realitním trhu. Když něco prodává 
město, nechává i vypracovat znalecký posudek,“ uvedl Vokřál. Mapa na-
víc oceňuje jen stavební pozemky, jiné nezohledňuje.

Se zrušením souhlasí i opoziční zastupitel Oliver Pospíšil (ČSSD), 
podle kterého vzniká cena v mapě z koeficientů určených vyhláškou 
ministerstva financí. „Slouží však pro daňové účely a jen u určitých ne-
movitostí, protože nekoresponduje s trhem. Lidem to jenom motá hla-
vy a pro město k výkupům nebo směnám to taky moc nemá význam,“ 
doplnil Pospíšil.

Města nemají povinnost cenovou mapu stavebních pozemků zpraco-
vávat. Podle brněnského magistrátu je má v současnosti zhruba desítka 

Brněnští zastupitelé zrušili cenovou mapu stavebních pozemků
měst v České republice. Podle ministerstva se musí cenová mapa aktua-
lizovat, což je podle Brna zbytečný proces. Města, která cenovou mapu 
nemají, postupují podle zákona o oceňování majetku a jeho prováděcí 
vyhlášky.

hor hj

Příbram 15. června (ČTK) - Zchátralé budovy v Březnické ulici v Pří-
brami byly dnes vydraženy za 5,6 milionu korun. Ucházeli se o ně čtyři 
zájemci. Znalecký posudek stanovil cenu zhruba na 4,4 milionu korun, 
nejnižší podání bylo 4,8 milionu, sdělila ČTK mluvčí Příbrami Pavlína 
Svobodová. Kdo bude novým vlastníkem, radnice neuvedla.

Město se rozhodlo budov, které jsou ve špatném technickém stavu, 
zbavit. Dohromady je v nich 18 bytů, část má soukromé majitele a část 
je volná. Rekonstrukce domů čtyř čísel popisných by podle analýzy po-
řízené městem byla značně nákladná. Stála by téměř 16 milionů Kč, ná-
vratnost byla spočítána na 70 let.

Domy v Březnické ulici v Příbrami byly vydraženy za 5,6 mil.Kč
Město nevlastnilo všechny bytové domy, v části mělo jen podíly, pro-

tože některé byty si lidé koupili. Podle vedení radnice bylo pro město 
snazší prodat budovy jako celek než po jednotlivých bytech.

Zástupci opozice se v minulosti pozastavovali nad tím, zda je město 
v takové tísni, že musí prodávat poslední domy, které ještě má. Podle 
některých názorů by si město mohlo našetřit na rekonstrukci nebo se 
domluvit se soukromým investorem, který by budovy opravil. Podle ve-
dení města je ale takový záměr nereálný.

khj kš

Brno 14. června (ČTK) - Brno plánuje ve Francouzské ulici postavit 
komplex tří domů s 85 byty. Sloužit budou jako startovací byty pro mla-
dé rodiny nebo pro seniory, řekl ČTK primátorův náměstek Petr Hladík 
(KDU-ČSL). Podle něj se náklady na výstavbu odhadují na zhruba 130 mi-
lionů korun. V místě jsou nyní nevyužívané objekty. Práce by mohly začít 
příští rok a skončit v roce 2020.

Radní schválili záměr výstavby a uspořádání architektonicko-urbani-
stické projektové soutěže. Soutěž by měla být hotova letos na podzim. 
Komplex vznikne ve vnitrobloku ulic Francouzská, Hvězdova, Bratislav-
ská a Stará. „Už máme hotovou studii s tím, že vznikne zhruba 85 by-
tových jednotek. Investice odhadujeme na 130 milionů, ale kolik bude 
přesně stát realizace, to budeme vědět až po vyprojektování,“ uvedl 
Hladík. Projekt bude financovaný z fondu bytové výstavby, kde má měs-
to peníze z prodeje nemovitostí a nájmů.

Kdo vyhraje soutěž, bude moct projektovat, uvedl náměstek pri-

Brno chce za 130 milionů postavit blok tří domů
mátora. „Na konci příštího roku budeme připraveni začít. Na jaře roku 
2020 by to mohlo stát. Dneska jsou v místě objekty, které kdysi sloužily 
jako školské nebo volnočasové. Některé přízemní budovy budeme mu-
set i zdemolovat,“ dodal.

Podle něj bude v objektech i prostor pro centrum volného času. 
„Městská část Brno-sever i Brno-střed o to stojí, protože v celém úseku 
mezi ulicemi Milady Horákové, Cejlem a z jedné strany skoro až k malé-
mu městskému okruhu a na druhé straně k Jugoslávské ulici není odpo-
vídající zázemí, co se týče občanské vybavenosti. Nejsou tam volnočaso-
vé aktivity, žádné dětské hřiště. Proto je součástí projektu vznik tohoto 
zázemí včetně velkého dětského hřiště,“ řekl Hladík.

Brno spravuje bezmála 30.000 bytů. Většinu mají ve správě městské 
části, kterých je v Brně 29.

hor hj
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