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Rozhovor

ČT: Ceny nemovitostí v ČR rostou nejrych-
leji z celé Evropy. Podle údajů Eurostatu  za 
rok zdražily celkem o skoro 13 %. Mohou za 
to hlavně složité povolovací procesy, které 
brzdí výstavbu nového bydlení. Lidé se při-
tom nebojí zadlužovat a berou si stále vyšší 
hypotéky. Někteří analytici varují před novou 
krizí. ČNB se proto snaží hypotéční trh zkrotit 
regulacemi. Centrální bankéři finančním do-
mům od dubna doporučují, aby poskytovali 
hypotéky jen do výše 90% ceny nemovitosti, 
a nově po bankách chtějí, aby přísněji posuzo-
valy i bonitu klienta. Jedná se hlavně o příjem 
žadatelů, kdy objem hypotéky nesmí překro-
čit maximálně osminásobek ročního příjmu 
žadatele. Druhá regulace je, že měsíční splát-
ka nesmí být vyšší než 40 % měsíčního příjmu. 
Situaci by podle analytiků pomohlo zvýšení 
úrokových sazeb ČNB. To by mohlo přijít už 
koncem léta. Současný růst úroků u hypoték 
se pohybuje maximálně v řádech desetin pro-
centa a je tak moc pomalý. V červnu si pro ně 
do bank přišlo skoro 11 tisíc lidí. Dohromady 
si půjčili skoro 22 miliard korun, tj. o miliardu 
víc než květnu. 

JV:  A pojďme rovnou na divácké dotazy: „Ceny 
nemovitostí v Česku jsou jedny z nejvyšších 
v Evropě. Proč?“ ptá se divák GF. 
JN: Nemyslím si, že by byly nejvyšší v Evropě, 
ale nejrychleji v Evropě rostou a o faktorech se 
hovořilo i v předchozí reportáži - levné hypoté-
ky, nedostatek investičních příležitostí, vzrůs-
tající poptávka, a tak dále. 

JV: Co je z vašeho pohledu ten faktor číslo jed-
na? Ten nejmarkantnější? 
JN: Já si myslím, že to jsou nálady, které jsou 
ovlivněny tím, co se ve společnosti děje. Hypo-
teční banky soupeřily o místo na trhu, poskyto-
valy a poskytují stále poměrně levné hypotéky, 
přístup k hypotékám byl velmi volný. Velká po-
ptávka a jak již bylo zmíněno, nedostatek nové 
výstavby. Velká města jako Brno, Praha mají 
neustále problémy s územním plánem, a to 
jsou tahouni trhu. 

JV: Teď by mě možná zaujalo, zda už se blížíme 
maximu, zda ty současné ceny už jsou téměř 
strop anebo ne. 
JN: Tak na to je velmi těžká odpověď, ale dnes 
jsem zachytil zprávu, že v Brně se prodalo 
v současné době o 40 procent méně bytů než 
v loňském roce právě proto, že nebyla ocho-

Ceny nemovitostí v Česku stále rostou

ta kupujících zaplatit požadované kupní ceny. 
Možná, že to je signál toho, že se něco děje. 

JV: Brno je tak významné, že by mohlo nazna-
čovat změnu trendu? 
JN: Je to druhé největší město s poměrně vel-
kým množstvím pracovních příležitostí. Rozví-
její se tam univerzity a řada vědeckých praco-
višť, je tam mnoho pracovníků i ze zahraničí, 
a přesto není ochota koupit ty nejdražší byty. 

JV: Pojďme možná ještě trochu rozklíčovat ten 
téměř třináctiprocentní nárůst cen nemovitos-
tí, to je souhrnné číslo. Jak to vypadá u staré 

zástavby? Tedy třeba u starších bytů? 
JN: Nemyslím si, že na růst cen nebo v růstu 
cen hraje hlavní roli to, jestli byt je nový nebo 
starý, protože poměrně cenově rostly jak nové, 
tak i staré byty, ale rozdíl je samozřejmě v lo-
kalitách. Jsou lokality, kde ceny bytů nevzrostly 
a právě díky ekonomicky atraktivním oblastem 
je trh vytažen tak vysoko. 

JV: Když jsme u toho, je nárůst cen nemovitostí 
Česko versus zbytek Evropy skutečně tak roz-
dílný? Je to u nás opravdu tak vysoké? Když se 
podíváme na údaje třeba za Budapešť, Prahu, 

Brno a srovnáme je, a třeba taky vnitřní Paříž, 
tam ceny vzrostly o 16 procent, ceny v Buda-
pešti nebo v Brně o 15 procent. Úplně někde 
jinde je kupříkladu Izrael. V některých městech 
rostou ceny nad 20 procent. Tak jsem v tom 
opravdu tak výjimeční? 
JN: Statistická čísla, která tady padla, jsou při-
bližně podobná, takže výjimeční nejsme. Ne-
byli jsme zvyklí nebo nejsme zvyklí na takový 
strmý nárůst, ale pokud někde rostou ceny 
o 15 procent a u nás o 13 procent, tak je to 
prakticky srovnatelné. 

JV: Je to v tomto směru dorovnávání těch cen 
nemovitostí, kupříkladu mezi metropolemi? 
Blížíme se jednoduše západnímu evropskému 
standardu? 
JN: Já si myslím, že ano. Tím hlavním tahou-
nem nemovitostního trhu u nás je samozřejmě 
Praha a Praha v povědomí Evropy získává stále 

rovnocennější postavení s velkými městy. 

ČT: A jak se za poslední roky změnily ceny ne-
movitostí? K tomu nám poslouží nový byt – 
jeden z nejprodávanějších -  3 + 1 o velikosti 
70 m2 v Praze. Před pěti lety se jeho cena po-
hybovala přibližně kolem čtyř milionů korun. 
S odstupem pěti let se situace dramaticky 
změnila, se průměrná cena nového bytu vy-
šplhala až skoro na 6 milionů korun. V tomto 
modelovém případu se nepromítají do ceny 

Výběr z pořadu Devadesátka na ČT 24 (19.7.2017). Moderátor - Jiří VÁCLAVEK (JV) si jako 
hlavního hosta pořadu pozval prezidenta Asociace realitních kanceláří České republiky ing. Jaro-
slava Novotného (JN). Druhým hostem, jehož odpovědi uvádíme v RM také, je Dan Jiránek (DJ), 
zástupce ředitele Svazu měst a obcí ČR

Pokračování na str. 3
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Ceny nemovitostí v Česku stále rostou

bytu případné úroky za hypotéku.

JV: Jakou roli podle vás při tom růstu cen hraje 
nedostatek developerských projektů? 
JN: Nepochybně velkou. Rozestavěnost 
v dávno minulých letech byla podstatně vyšší 
a v současné době staví jen ti developeři, kteří 
měli takzvaně nakoupeno dopředu a projek-
ty připraveny. Nových projektů se připravuje 
málo, díky právě nestabilním územním plá-
nům, respektive neschváleným územním plá-
nům, jak v Praze, tak v Brně, tak to je nepo-
chybně významný faktor. 

JV: Já se přiznám, že tomu úplně nerozumím, 
když se podíváme na údaje zveřejněné Českým 
statistickým úřadem 7. července, tak počet 
zahájených staveb bytů do konce května mezi-
ročně vzrostl docela výrazně, proč se to neod-
ráží na té situaci na realitním trhu? 
JN: Dostali jsme se do stavu možná díky „ná-
ladám“, jak jsem řekl na začátku našeho roz-
hovoru, kdy většina lidí, kteří hledají bydlení 
nebo se rozhodli investovat do bydlení si říká: 
„Já musím koupit, hodně se o tom hovoří, 
hovoří se o tom, že hypotéky budou složitější 
a tak dále, a tak dále, a já musím prostě nakou-
pit.“ Tak se řada developerů dostala opět do 
situace, která byla v minulých letech, kdy za-
čaly prodávat své projekty už takzvaně z papíru 
a ani vlastně nestačí dostavět a projekt je již 
vyprodán. A to může být taky jeden z důvodů, 
proč ta situace je taková, jaká je. 

JV: Jinými slovy, to, co se fakticky začíná stavět, 
to už je prodáno a tím se to neodrazí na trhu. 
JN: Ano. 

JV: Tak když vezmeme konkrétně ta čísla, 
973 nových bytů v Praze zahájeno, v celém 
Česku 3 231. Je to hypotetická otázka, kolik 
bytů ročně by se v Praze muselo začít stavět, 
aby cena nemovitostí klesla, abychom se do-
stali směrem dolů? 
JN: Tak to je pro mě teda velmi složitá otázka, 
ale myslím si, že větší realitní síťová společnost 
je schopna za rok prodat 300 bytů, takže si 
v tom můžete udělat vlastní názor samozřejmě 
každý, protože je to skutečně málo. 

JV: Takže by to mělo být řádově vyšší? 
JN: Řádově vyšší, určitě. 

JV: Jak se vlastně řeší ten nedostatek plochy. 
Jak developeři konkrétně řeší nedostatek sta-
vebního místa? Což souvisí kupříkladu s tím 
pomalým procesem změn územního plánu. 
Staví se jednoduše do výšky? 
JN: Staví se do výšky nebo jsou pokusy stavět 
do výšky a pak se zahušťuje a je to vidět, jak 

na starších sídlištích, tak i na nových lokalitách, 
kde se zmenšují vzdálenosti mezi jednotlivými 
objekty a výstavba je velmi hustá a na projek-
ty, které již byly třeba postaveny řádově před 
5, 10 lety, najednou se jde znovu a znovu se 
zastavují se volná území. 

JV: Dočkáme se nadstavování i třeba relativně 
nových domů? 
JN:  To si netroufnu odhadnout, ale já věřím 
tomu, že se situace v územním plánování něja-
kým způsobem změní. V tom pozitivním slova 
smyslu.

JV: Po čem je vlastně největší poptávka aktuál-
ně? Co jsou ty nejnovější trendy? 
JN: Bavíme-li se o rezidencích, tak ten hlav-
ní poptávkový proud pro uspokojení bydlení 
a případně menších investic, je limitován ce-
nou. Takže většina poptávajících předpokládá, 
že levnější bude byt menší než byt větší. Takže 
poptávka po menších bytech je intenzivnější, 
tím ceny menších bytů v přepočtu na metr 
čtvereční jsou vyšší, než ceny větších bytů, a to 
je takový hlavní poptávkový proud. A pak exi-
stuje část poptávky, která má zájem o kvalitní, 
luxusní nadstandardní bydlení. 

JV: To, co říkáte, platí jak pro velká města, tak 
pro ta menší? Ty trendy jsou?
JN: Myslím si, že to je srovnatelné. 

JV: Ondřej se ptá: „Jaký čekáte vývoj pane-
lákových bytů pro dalších 50 let? Budou stát 
v Česku zmodernizované paneláky a moder-
ní přátelská sídliště nebo přijde éra demolice 
a Česko se začne loučit s paneláky?“ 
JN: To je humorná otázka. Já si nedovedu sku-
tečně představit, co bude za 50 let, tak jako 
bych si před 50 lety nedovedl představit, jaká 
situace bude dnes.  Vlivů, které se ve společ-
nosti odehrají je spousta, takže to by bylo ta-
kové zbytečné prognózování. 

JV: Dobrá. Když se vrátíme k dnešku. Zájem 
o panelové byty je, nebo není? 
JN: Ano, je. Protože je to takzvané secondh-
andové zboží a právě proto, že je nedostatek 
bytů, tak panelákové byty se prodávají poměr-
ně dobře, a dokonce jsou řadou klientů hod-
noceny jaksi z hlediska užitné hodnoty, hlavně 
prostorové dispozice, jako lepší, než některé 
nové projekty.

ČT: Situace na trhu s byty v Brně. Podle pro-
počtů společnosti Trikaya se vloni  v 1. polole-
tí prodalo v Brně 907 nových  bytů, v 1. polo-
letí letošního roku se prodalo jen 518 nových 
bytů

JV: Jakub Vácha (redaktor ČT) z Brna potvrdil 
to, co jsme už zmiňovali, tedy pokles poptáv-

ky po brněnských bytech konkrétně. Na to se 
ptá svým způsobem i divák Pavel: „Dobrý ve-
čer. Developeři brečí, že jsou v Praze,“ mluví 
o Praze, „stovky prázdných bytů a staví se další 
a další, ovšem cenu nesníží, aby nezkazili trh. 
Dává to smysl?“ Ptá se. 
JN: Nejsem úplně přesvědčen o tom, že jsou 
v Praze stovky neprodaných bytů prostřednic-
tvím developerů. Je to tržní situace a pokud je 
trh ochoten platit za zboží nějakou cenu, tak je 
asi v zájmu toho, kdo to zboží nabízí, aby cenu 
nesnižoval. 

JV: V Brně zjevně není. Jak dlouho se vyplatí 
developerovi držet byt prázdný bez prodeje za 
cenu, kterou si původně představoval? 
JN: To záleží na podnikatelském záměru a na 
jeho financování. 

JV: Máte ze zkušenosti nějaký časový odhad, 
jak dlouho by mohl ten byt ležet ladem? 
JN: Myslím si, že tak rok, maximálně dva může 
způsobit to, že projekt přestane být efektiv-
ní a developer nedocílí požadovaného nebo 
předpokládaného zisku a pak bude určitě řešit 
problém. 

JV: Daniel Uhrin: „Dobrý večer. Nedávno mi byl 
udělán odhad způsobem, že odhadce porovnal 
tři různé byty z okolí z inzerátů na internetu 
s mým bytem. Je toto ten princip, jakým se sta-
novují ceny nemovitostí? Znamená to tak, že 
ceny nemovitostí mohou být takto ovlivněny?“ 
JN: Ceny nemovitostí takto mohou být ovliv-
něny, většina bank praktikuje přístup ocenění 
takzvanou porovnávací metodou. Porovnávají 
se ceny obvyklé, a pokud odhadce nemá k dis-
pozici skutečně realizované ceny, tak se dívá na 
to, za co se na trhu nabízí a pomocí nějakých 
korekčních koeficientů to upravuje, ale může 
to být jeden z menších faktorů, který může 
způsobit to, že ta přidaná hodnota cenová není 
dána trhem, ale je dána nějakým administra-
tivním přístupem. 

JV: Čili že to deformuje tu cenu. 
JN: Může, ano. 

JV: Je to v pořádku? Není to spíš lenost? 
JN: Já si myslím, že to je do určité míry věcí 
banky, jakým způsobem přistupuje k hodnoce-
ní nemovitosti, která je předmětem zástavby. 

JV: Ještě jeden aspekt. Divák Hamoun: „V Pra-
ze rostou dramaticky i ceny starších bytů, svůj 
podíl podle diváka na tom mají i makléři, kteří 
se snaží přimět prodávající, aby vyšponovali 
ceny co nejvýše a sami měli co nejvyšší provizi. 
Svůj podíl na tom mají i elektronické aukce, je 
to v pořádku?“  Můžete potvrdit nebo připustit 
tu praxi, že se realitní makléři snaží vyšponovat 
tu cenu co nejvíc vzhůru? 
JN: Víte, nový občanský zákoník říká, že pokud 

Pokračování ze str. 2

Pokračování na str. 4
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odborník poskytuje služby, měl by je posky-
tovat v zájmu svého klienta a na maximálně 
možné odborné úrovni. A pokud realitní mak-
léř poradí prodávajícímu cenu nižší a i jemu by 
se podařilo třeba nějak, za nějakých okolností 
ten byt prodat dráže, tak se makléř vystavuje 
riziku náhrady škody a případně poškození zá-
jmu toho svého klienta a pokud trh dovolí to, 
že někdo je ochoten za jistou cenu nemovitost 
koupit, tak si myslím, že to je svým způsobem 
v pořádku. Je v zájmu makléře, aby samozřej-
mě vydělal co nejvíce, ale že by to byl faktor, 
který výrazně ovlivní růst cen, to si nemyslím. 

ČT: Kolik stojí byty a pozemky ve vybraných 
krajích? Nejdražší je logicky hlavní město. Byt 
v Praze vyšel letos v 1. čtvrtletí v průměru na 
63 tis. Kč/m2 a cena pozemku byla přibližně 
desetinová. Mezi lety 2010 až 2016 v metro-
poli nejvýrazněji zdražily pronájmy bytů a to  
zhruba o 30 %. Naopak vůbec k nejlevnějším 
patří Moravskoslezský kraj. Velmi nízké jsou 
hlavně ceny pozemků a pokud se podíváme 
na položku nájem i ta rostla pouze nepatrně. 
K těm levnějším patří také Ústecký kraj. Za 
1m2 v novém bytě lidé zaplatí 18,500 Kč. Po-
zemek vyjde na 700Kč/m2 a ceny pronájmů 
tam dokonce mírně klesly (- 2,4 %). Druhé 
nejdražší byty v republice jsou na jihu Mora-
vy. Oproti hlavnímu městu jsou ale ceny polo-
viční. V průměru 30 tis. Kč/m2. Lidé si připlatí 
i za pozemky. 1m2 přijde na 1.700 Kč. U ná-
jmů došlo  téměř k 15 % nárůstu (+14,9 %). 
Pro ilustraci ještě Karlovarský kraj. I ten patří 
mezi ty levnější. Ceny pronájmů tam ve sle-
dovaném období klesly nejvíc v celé republi-
ce - o 3,2 % (nový byt 21.500 Kč/m2, pozemek 
1.000 Kč/m2). 

JV: Když se odpíchneme od těch regionálních 
odlišností, co se týče cen nemovitostí, odrážejí 
se ty regionální odlišnosti třeba v tom, že by se 
lidé začali stěhovat do obcí v regionech s niž-
šími nájmy? 
DJ: Ne, takhle to nefunguje. Lidé se stěhují 
v podstatě ze všech větších měst nad 10 ti-
síc obyvatel. Samozřejmě výjimku tvoří okolí 
Prahy a okolí Brna, a stěhují se do toho sub 
globálního prostoru okolo těch sídel a snaží 
se zejména bydlet tak, aby to měli hodinu do 
práce zpravidla autem. To znamená, pokud 
někde rostou ceny nemovitostí, tak je to třeba 
hodinu cesty do Prahy a myslím si, že v části 
středních Čech bude cena bytů podstatně vyšší 
než v Brně a samozřejmě i v okolí Brna bude 
cena podstatně větší než někde na Znojemsku. 
Je to prostě dáno tím, do jaké práce se lidi do-
stanou, enormní nárůst je teď v okolí Kvasin. 
Samozřejmě, protože Škodovka platí jiné pení-
ze, než tam byli ti lidé zvyklí brát. Jiná situace je 

v Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském 
kraji. 

JV: Jinými slovy, jsou to, pokud tomu správně 
rozumím, vlastně spojené nádoby. Čím větší 
mimo jiné i pracovní příležitost, tím to ovliv-
ňuje ceny bytů. A tam, kde jsou byty levné, tak 
důvodem je mimo jiné i to, že tam třeba není 
tak dobrá pracovní příležitost? 
DJ: Je to v podstatě tak. Nebo tam jsou nižší 
mzdy. Když tam pracovní příležitosti už dnes 
jsou, průměrná mzda nebo mzda v daných 
povoláních je tam nižší a samozřejmě pak se 
lidé snaží najít si takové místo, které jim ještě 
dopravně vyhovuje.
Proto je třeba teď enormní tlak na střední Če-
chy v okolí Prahy, kde cena není taková jako 
v Praze, ale do Prahy se dostanou poměrně 
rychle. 

JV: Na to naráží i divák Hromada: „Když se před 
lety dělala deregulace nájmů, tvrdilo se, že to 
rozhýbe trh s byty a umožní mobilitu pracovní 
síly v Česku. Jak to vidíte teď? S odstupem času 
je normální, aby bylo ekonomicky výhodnější 
každý den dojíždět 80 kilometrů než si prona-
jmout byt u práce?“ 
DJ: To je otázka…  Protože kdybychom šli např. 
do Spojených států, tak tam je 80 kilometrů 
ještě pořád to město nebo se to bere jako okolí 
města.

JV: No, dobrá, Česká republika by byla tak mož-
ná velikosti jedné aglomerace …
DJ: V České republice je jiná situace, ale sa-
mozřejmě je to dáno tím, kolik lidí je ochotno 
zaplatit vyšší nájemné. Čili v okamžiku, kdy je 
teď konjunktura a lidé jsou ochotni platit vyšší 
nájemné, tak se opravdu někomu může vypla-
tit jezdit 80 kilometrů do práce, zvlášť, když je 
tam dálnice nebo je tam dobré železniční spo-
jení. 

JV: Pane Novotný, je to normální? Dojíždět 
80 kilometrů do práce spíš, než si pronajmout 
byt u práce? 
JN: No, myslím si, že to zcela normální není, 
ale stává se to běžným, zejména za situace, kdy 
právě například v Praze je nedostatek bydlení, 
tak jsou pracovníci, kteří dojíždějí třeba i z Li-
berce. 

JV: Pane Jiránku, když jsme u toho nedostatku 
bydlení, je to jenom problém těch tří největ-
ších měst, Prahy, Brna, Ostravy, nebo se to po-
souvá tento problém níže a níže? 
DJ: Ne, rozhodně to není problém jenom těch 
velkých měst. Ostrava je trošku jinde, než Brno 
a Praha, kde ten tlak je velký. Já jsem uvedl pří-
pad Kvasin, nebo Stodu… Prostě míst, kde jsou 
dobře placená pracovní místa a lidé se tam 
snaží bydlet blízko. Samozřejmě vždycky po-

rovnávají. Navíc v České republice obecně pla-
tí, že je málo lidí, kteří by žili v nájemním bytu, 
takže pokud byt vlastní třeba v Pardubicích, tak 
je pro něj zřejmě výhodnější, než se ho snažit 
prodat a koupit si byt v Praze, dojíždět vlakem 
do Prahy, protože tam je místo mnohem lépe 
placené a byt se tak lehce neprodává. 

JV:  Mimochodem k tomu trendu, o kterém 
mluvíte, přispěli i odprodeje obecních bytů 
v devadesátých letech a později? 
DJ: Určitě ano, protože samozřejmě vyprodu-
kovaly velké množství vlastníků, ale na druhou 
stranu tenkrát to nájemné -  a teď jsou to tedy 
i judikatury evropského soudu -  bylo takové, 
že neumožňovalo obcím byty udržovat a v ta-
kovém okamžiku samozřejmě řada obcí byty 
prodala už jenom z pudu sebezáchovy. 

JV: To bychom se dostali k vleklým i soudním 
sporům s regulací nájemného, mnohokrát pro-
jednávaným u Ústavního soudu. Možná jiný 
problém. Jak řešit ten problém, který tu byl 
taky opakovaně zmiňován, nedostatek pozem-
ků pro stavby? 
DJ: To je v podstatě téměř neřešitelné. Samo-
zřejmě zájmem, (když si to vezmu na Praze), 
Pražana je, aby se díval do parku, do zeleně 
a aby mu cena nemovitosti rostla. Takže on je 
v podstatě spokojený s tím, že v Praze se pří-
liš nestaví, protože má lepší výhled, má vyšší 
cenu nemovitosti. Není v jeho zájmu a nevolí 
si takovou reprezentaci, která by park vykáce-
la a postavily by se tam další byty. Byl by sám 
proti sobě. 

JV: Čili není hlavním problémem to, že samo-
správy jsou málo flexibilní, co se týče územní-
ho plánování? 
DJ: Samosprávy být flexibilní nemohou. Když 
chtějí změnit územní plán, potřebují vyjádření 
42 institucí státu. Prostě rychleji než za rok, za 
dva se to stihnout nedá, takže v tomto ohledu 
nejde tolik o flexibilitu samospráv. Jde o to, že 
zákony jsou tak složité, že systém kolabuje. Té-
měř není možné neudělat chybu, to je jedna 
věc. A druhá věc je opravdu, že zájem lidí, kteří 
v tom městě už bydlí, je příliš nezvyšovat, ne-
zahušťovat, nezvyšovat, protože samozřejmě 
ta města kolabují z hlediska dopravy, nejsou 
parkovací místa, atd., atd. Takže města se snaží 
vyhovět těm, kteří je volí, nikoliv těm potenci-
onálním lidí z Ostravy, kteří se chtějí přistěho-
vat do Prahy, ale těm, kteří v Praze bydlí dnes 
a volí pražské představitele. 

JV: No, dobrá, když tedy developeři naříkali 
nad územním plánováním konkrétně v Brně. 
Před chvílí jsme to slyšeli, tak tedy samosprá-
vě nasazují, nasazují psí hlavu zbytečně nebo 
neprávem? 
DJ: V ohledu tom, že by mohla být samosprá-
va mnohem rychlejší, rozhodně zbytečně. Jak 

Pokračování ze str. 3

Pokračování na str. 5

Ceny nemovitostí v Česku stále rostou
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jsem říkal, vyjádření různých státních institucí 
a možnosti pak to napadat soudně a podob-
ně je tolik, že dneska je velmi složité udělat 
územní plán. Jde samozřejmě o to, aby se sa-
mosprávy, ale i lidé naučili vyvažovat zájmy. 
Prostě v zájmu lidí bydlících v městě by mělo 
také být, aby ten suburbánní prostor nebyl tak 
široký, aby nekolabovala doprava, protože lidé 
dojíždějí z větší vzdálenosti. Měli by si uvědo-
mit, že v jejich zájmu je využít třeba bývalé 
průmyslové prostory a podobně na to, aby se 
tam postavily byty. Ale někteří lidé dnes bohu-
žel brání jakékoli výstavbě ve svém okolí, i když 
z dlouhodobého pohledu by bylo rozumné, 
aby se takové místo zastavělo. 

JV: Uvidíme taky, co s tím udělá novela staveb-
ního zákona, která bude účinná od listopadu. 
DJ: Já se obávám, že novela stavebního zá-
kona, protože každý nový zákon je delší a má 
více paragrafů, s tím neudělá nic. Pomohla by 
zřejmě nějaká rozsáhlejší rekodifikace tak, aby 
některé věci byly podstatně jednodušší. Teď 
to spíš pomůže tomu suburbánnímu prostoru, 
protože v té novele, co je třeba jedna ze zá-
sadnějších věcí, je, že i velký rodinný dům nad 
160 metrů čtverečních nebude muset absolvo-
vat celé to stavební řízení. 

JV: Pane Novotný, 70metrový byt, na ten Čech 
v průměru vydělává 11 let. Je problém primár-
ně v nízkých platech anebo primárně ve vyso-
kých cenách nemovitostí? 
JN: Já se domnívám, že ten problém není ani 
v jednom ani v druhém, ale je to dáno v pod-
statě ekonomikou těch kterých zemí. Statis-
tická čísla jsou zajímavá, ale my bychom měli 
srovnávat, jaká je efektivita práce třeba v Čes-
ké republice a jaká je efektivita práce ve Velké 
Británii. Já vím, že bychom všichni chtěli brát 
platy dejme tomu jako v Německu nebo ve 
Velké Británii, ale taky bychom museli všichni 
pracovat tak, jako se pracuje v těchto společ-
nostech. To si myslím, že je hlavní příčina. 

JV: Vás jako zástupce realitního sektoru tíží 
ta informace, že Česku trvá 11 let vydělávání, 

než si člověk vydělá na byt o velikosti 70 metrů 
čtverečních? Je to něco, co nějakým způsobem 
citelně ovlivňuje ten realitní trh? 
JN: Mně osobně je to líto, ale jako obchodníku 
s nemovitostmi mně to nijak nevadí. 

JV: Jirka: „Kdy podle vás dojde k bodu zlomu, 
kdy už lidé nebudou ochotni kupovat takto 
předražené byty? Nevzniká tu už realitní bubli-
na? Kdo při pádu trhu ponese odpovědnost za 
to, že tisíce lidí nebudou schopni splácet hypo-
téku, kterou jim banky přikleply?“ 
JN: Jestli se blížíme k bodu zlomu? Možná ano, 
netroufnu si říct. Kdy to nastane nebo kdy lidé 
přestanou být schopni platit, bude dáno tržní 
situací. V momentě, kdy prostě člověk nebu-
de ochotný, nebude schopen zajistit finance, 
nekoupí. To bude počátek toho, kdy majitelé 
nemovitostí a developeři začnou přemýšlet 
o tom, jestli požadované ceny nejsou příliš vy-
soké. Může to být i jistý začátek realitní bubli-
ny. Je otázka, co různá administrativní opatření 
vykonají a jak se bude chovat trh. K té poslední 
části otázky, že třeba tisíce lidí nebudou schop-
ni splácet hypotéku. Možná to nastane a pak 
to bude jeden z faktorů, který třeba ovlivní pád 
cen nemovitostí. Kdo za to může? Může za to 
ten, kdo si půjčil. Měl by být rozvážnější, neměl 
by si půjčovat třeba sto procent hodnoty a měl 
by vždycky myslet na to, zda jeho práce, zda 
jeho ekonomická výkonnost může tak dlouho-
době plnit závazky, které si vytvořil. 

JV: Před malou chvílí jsme detailně rozebírali  
plán nebo ambice České národní banky závaz-
ně regulovat, regulovat limity pro poskytování 
úvěru na bydlení. Jak by se to podle vás odra-
zilo na realitním trhu. Souhlasíte s tím, že by to 
výrazně ztížilo přístup k bydlení? 
JN: Já si nemyslím, že by to výrazně ztížilo pří-
stup k bydlení. Máme za sebou historii, kdy se 
úrokové míry blížily 10 procentům, a přesto se 
trh s nemovitostmi nezastavil. Takže se domní-
vám, že to výrazně přístup k bydlení neovlivní. 
Možná to způsobí to, že lidé budou opatrnější 
v tom, jakou hypotéku, kolik prostředků si vzít. 

JV: A ta dostupnost hypoték se podle vás ne-
změní? 

Pokračování ze str. 4

Ceny nemovitostí v Česku stále rostou JN: Myslím si, že ne. Je otázka, co si předsta-
vujeme pod pojmem dostupnost. Hypotečních 
bank je tady obrovské množství, je velká kon-
kurence, banky musí obchodovat, to znamená, 
budou ke klientům vstřícní …

JV: No, počkejte, ale ty povinné příjmy by byly 
přece stanoveny těmi limity České národní 
banky, kolik musím vydělávat, abych dosáhl na 
hypotéku? To přece snižuje tu dostupnost. 
JN: Tak samozřejmě, ale je to otázka toho, zda 
společnost a ekonomika má rozdávat peníze 
anebo nějakým způsobem hospodaření s těmi 
prostředky hlídat. 

JV: Čili ty ambice České národní banky jsou 
podle vás v pořádku? 
JN: Já si myslím, po zkušenostech z mnoha za-
hraničních krachů bank, že jsou v pořádku. 

JV: Pavel Vodička: „Co si myslíte o myšlence 
uzákonit, aby se nově zakoupená nemovitost 
musela obývat tak, jak to mají v zahraničí? Aby 
se tak zabránilo spekulantům s nemovitostmi 
uměle navyšovat ceny bydlení?“ 
JN: Teď si budu protiřečit, oproti odpovědi 
z minulé otázky, ale já jsem proti regulacím 
a administrativním opatřením a nemyslím si, 
že povinné užívání nemovitosti nějak zabrání 
spekulacím. 

JV: A není to právě jeden z fenoménů, to sku-
pování, spekulativní skupování bytů zvláště ve 
velkých městech. Když se projdete Prahou, tak 
najdete velkou řadu nemovitostí, které jsou 
prázdné. Tak nešroubuje to ceny vzhůru umě-
le? 
JN: Mluvíme-li o bytech, o Praze, pak je tady 
jeden fenomén moderní doby, což je Airbnb. 
Sdílení bytů. Spousta klientů nakupuje 
byty - takzvané investiční byty - právě proto, 
že je pronajmou a docílí nějakého finančního 
efektu. 

JV: Jak velká část nákupu nemovitostí je ta-
kováto, investiční? Nikoliv tedy za cílem řešit 
vlastní potřebu bydlení? 
JN: Tak přesné statistiky nejsou. 

JV: Máte odhad z praxe? 
JN: Odhad máme, myslím si, že se to pohybuje 
kolem 30 procent.

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

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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Označení pronajatých 
obchodních prostor

Pokud jde o označení prostoru sloužícího k podnikání vývěsními štíty či jinými označeními a zna-
meními, zájmy pronajímatele a nájemce se zpravidla liší. Nájemce má obvykle zájem na co nej-
vyšší míře propagace vlastního podnikání, zatímco pronajímatel má obvykle na zřeteli například 
zachování estetického rázu budovy a minimalizaci problémů s označením prostor souvisejících.

Předně je třeba uvést, že označit zvenčí vi-
ditelně provozovnu obchodní firmou nebo ná-
zvem nebo jménem a příjmením podnikatele 
a jeho identifikačním číslem osoby je povin-
ností podnikatele podle § 17 odst. 7 živnosten-
ského zákona. Pronajímatel by tedy neměl brá-
nit nájemci – podnikateli v označení v tomto 
rozsahu.

Takový rozsah označení však nebude pro 
podnikatele často dostatečný, když nebude do-
statečně zabezpečovat propagaci jejich podni-
katelské činnosti. Podnikatelé proto budou mít 
zájem na označení svých obchodních prostor 
vývěsními štíty, světelnými panely, návěstími 
a podobně. Dříve platný zákon o nájmu a pod-
nájmu nebytových prostor tuto problematiku 
neřešil, a pokud se tedy nájemce a pronají-
matel na označení prostor nedohodli, nebylo 
umístění označení (nad rámec požadavků živ-
nostenského zákona) obecně možné. Občan-
ský zákoník (č. 89/2012 Sb.) pak od 1. ledna 
2014 novou úpravou pozici nájemců do urči-
té míry zlepšil, a to s ohledem na přechodné 
ustanovení § 3074 občanského zákoníku jak 
pro nově uzavřené nájmy, tak i pro již existující 
nájmy.

Bez souhlasu ne?
Podle § 2305 občanského zákoníku může 

nájemce nemovitou věc, kde se nalézá pro-
stor sloužící podnikání, opatřit štíty, návěstími 
a podobnými znameními, avšak pouze se sou-
hlasem pronajímatele. Současně však stejné 
ustanovení dává pronajímateli možnost sou-
hlas odepřít jen z vážného důvodu. Takovým 
vážným důvodem bude zejména protiprávnost 
zamýšleného označení (literatura1 uvádí jako 
poněkud extrémní příklad použití hákového 
kříže nebo obdobného symbolu v označení), 
případně jeho rozpor s dobrými mravy nebo 
hrozící poškození nemovitosti v důsledku plá-
nované instalace označení. Méně jednoznač-
ným případem pak bude například narušení 
estetického rázu nemovitosti či požadavek na 
jednotný formát označení u všech nájemců 
apod. Pokud však ohledně vážnosti důvodu 
pro odepření souhlasu s označením nemovi-
tosti nedojde k dohodě, bude na nájemci, aby 
se žalobou u soudu domohl konstatování, že 

1 Kabelková, E., Dejlová, H.: Nájem a pacht 
v novém občanském zákoníku. Komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 380.

pronajímatelem uváděný důvod pro odepře-
ní souhlasu není dostatečně vážný, což bude 
zpravidla zdlouhavý proces.

Naopak k urychlení procesu zajištění sou-
hlasu s opatřením nemovitosti štíty a návěstí-
mi slouží zákonná fikce souhlasu v případě 
nečinnosti pronajímatele. Ke vzniku zákonné 
fikce se vyžaduje:

 ■ písemná žádost nájemce o udělení sou-
hlasu;

 ■ absence jakéhokoliv vyjádření pronají-
matele k takové žádosti ve lhůtě 1 měsíce.

Zatímco pro žádost nájemce je k dosažení 
zákonné fikce souhlasu obligatorně stanove-
na písemná forma, vyjádření pronajímatele 
žádnou předepsanou formu nemá. V případě 
sporu ohledně existence a včasnosti vyjádření 
pronajímatele však bude na pronajímateli, aby 
prokázal existenci svého vyjádření k žádosti ná-
jemce. I zde lze tedy doporučit vyjádření v pí-
semné formě a s potvrzením o jeho doručení 
nájemci (zákonem stanovená jednoměsíční 
lhůta je lhůtou hmotněprávní, vyjádření pro-
najímatele se tedy musí během jednoho měsí-
ce dostat do sféry vlivu nájemce).

Přiměřenost označení
Jakmile nájemce dosáhne souhlasu, popř. 

fikce souhlasu pronajímatele s umístěním vý-
věsních štítů či jiných označení, může nemovi-
tou věc, ve které se nachází pronajatý prostor 
sloužící jeho podnikání, takto označit, avšak 
pouze v přiměřeném rozsahu. Co je přimě-
řeným rozsahem, bude nutno posoudit vždy 
s ohledem na konkrétní okolnosti, zejména ve 
vztahu k poměrům v příslušné budově, k ná-
jemcům případných dalších prostor v budově 
(kteří mohou mít také zájem na umístění vlast-
ního označení), k místním poměrům a podob-
ně.

Občanský zákoník dále nijak nespecifikuje 
obsah štítů a návěstí. Jejich obsahem tak může 
být název nebo obchodní firma nájemce, ale 
také jeho logo, značka nabízených produktů 
(pokud ji může nájemce takto používat), ale 
například i obecné označení druhu nabízeného 
zboží nebo služeb („obuv“, „kadeřnictví“ atd.).

Přiměřenost rozsahu opatření nemovité 
věci štíty a návěstími pak lze patrně vztáhnout 
i na přiměřenost nutné kooperace vyžadované 
od pronajímatele. Zákon v tomto směru pro-
najímateli povinnosti specificky neukládá, jeho 
součinnost by tedy měla spočívat především 

v povinnosti organi-
začně umožnit insta-
laci štítů či návěstí. 
Naopak, přiměřeným 
rozsahem označení 
by zpravidla nemělo 
být takové označení, 
které vyžaduje zahá-
jení stavebního řízení 
a účast pronajímatele 
v něm.

Pro vyloučení 
nejasností ohled-
ně rozsahu ozna-
čení na nemovité věci je proto vhodné již 
v žádosti o souhlas s umístěním štítů, návěstí 
nebo jiných označení jejich rozsah a podobu co 
nejpřesněji vymezit, například plánem či vizu-
alizací. V případě udělení souhlasu pronajíma-
telem pak již nebude nutné řešit, co je v da-
ném případě přiměřeným rozsahem označení 
nemovité věci.

Lze označení prostor zpoplatnit?
Pokud se nájemce a pronajímatel nedo-

hodnou jinak, není označení nemovité věci, 
kde se nalézá prostor sloužící podnikání ná-
jemce, samostatně zpoplatněno, protože ze 
zákona nárok na poskytnutí dodatečné platby 
za umístění štítů a návěstí nevyplývá. Poplatek 
za umístění štítů a návěstí tak je již zahrnut 
v platbě nájemného. Jak je však uvedeno výše, 
jedná se pouze o označení nemovité věci v při-
měřeném rozsahu. Pokud má nájemce zájem 
na umístění štítů či návěstí ve větším rozsahu, 
který bude překračovat běžný resp. přiměřený 
rozsah označení obchodních prostor (například 
světelné logo na střeše budovy apod.) bude 
umístění takového označení záviset na doho-
dě s pronajímatelem, který bude mít zpravidla 
zájem na zpoplatnění takové nadstandardní 
služby. Rozlišení, zda se v konkrétním případě 
jedná o onačení štítem v přiměřeném rozsahu, 
nebo zda se jedná již o nadstandardní umís-
tění reklamy na budově, nebude jednoduché 
a bude opět záležet na okolnostech daného 
případu.

Vzájemnou dohodou nájemce a pronají-
matele se lze od výše uvedeného odchýlit. Bez 
takové dohody však dle názoru autora nelze 
udělení souhlasu pronajímatele s umístěním 
štítů a návěstí podmiňovat zaplacením doda-
tečné platby, resp. neposkytnutí pronajímate-
lem požadované dodatečné platby za možnost 
umístění štítu nebo návěstí není vážným důvo-
dem pro odmítnutí souhlasu. Naopak případ-
né skutečné náklady pronajímatele spojené se 
samotným fyzickým umístěním štítů či návěstí 
bude nájemce povinen nahradit.

Odstranění označení
Po skončení nájmu má nájemce povinnost 

odstranit jím umístěné štíty, návěstí nebo jiná 

Pokračování na str. 7

Mgr. Ing. Lukáš Vrána,
advokát
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Legislativa 

Profesní vzdělávání

Označení pronajatých obchodních prostor

znamení a uvést nemovitou věc do původního 
stavu. Pokud však příslušná označení opatří 
sám pronajímatel (např. za účelem zajištění 
jednotného charakteru všech označení umís-
těných na nemovité věci) nemá nájemce bez 
dalšího povinnost taková označení odstranit. 
To platí i v případě, že nájemce pronajímateli 
nahradil jím vynaložené náklady na opatře-
ní takového označení. Pokud bude mít tedy 
pronajímatel zájem na tom, aby označení na 
budovu umisťoval sám, měl by se s nájemcem 
výslovně dohodnout i na náhradě nákladů na 

Pokračování ze str. 6 umístění i odstranění takového označení.

Řešení pro praxi
Přestože občanský zákoník rámcově upra-

vuje práva a povinnosti nájemce a pronajíma-
tele ve vztahu k umístění štítů, návěstí a jiných 
znamení či označení na nemovité věci, mohou 
v konkrétních případech vzniknout nesnadno 
řešitelné situace závisející na výkladu záko-
nem použitých neurčitých právních pojmů. Lze 
proto doporučit vyřešit otázku označení pro-
najatých prostor předem již v nájemní smlou-
vě, a to včetně specifikace takového označení 
a ujednání ohledně souvisejících finančních 

požadavků pronajímatele. Pro případ změny 
názvu či loga nájemce je současně vhodné 
ujednat to, že nájemce má právo na změnu 
původně dohodnutého označení na jím nově 
aktuálně používané označení či logo.

Mgr. Ing. Lukáš Vrána 
 advokát

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
http://www.weinholdlegal.com

Příspěvek byl původně uveřejněn na 
www.epravo.cz.

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

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

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

Informace  o zkouškách odborné 
způsobilosti – viz zde

http://www.arkcr.cz/art/4792/english-communication-skills-for-real-estate.htm
http://www.arkcr.cz/art/5068/zakon-o-prani-spinavych-penez-a-povinnosti-pro-realitni-kancelare.htm
www.arkcr.cz/art/5019/videoprohlidky-pro-realitni-maklere.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
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Na aktuální téma

Profesní vzdělávání

Pro jisté chování skupiny lidí se vžilo přirov-
nání, chovají se jako stádo ovcí. Asi tomu tak 
bude. Jinak by se toto přirovnání tolik nevžilo. 
Stádo ovcí jde někdy samo za svým cílem, tedy 
především za potravou. 

Pokud se nějak rozptýlí, je k dispozici hbitý 
ovčácký pes, který se vše snaží urovnat a do-
stat stádo pod kontrolu. O tom, kde se bude 
spásat asi rozhoduje pasák, tedy bača. Ten 
stádo navádí tam, kam potřebuje, kde se mu 
to hodí. Vůbec v tom nejsem odborník, ovce 
znám jen z pohledů na spásané louky a vše do-
vozuji z toho jak to vidím.

V současné době jsem s kolegou řešil něja-
ké problémy související s reklamou. Tedy spíše 
s tím, že určitý typ reklamy, může být dle na-
šeho názoru neetický, brutální až konkurenci 
nemravně poškozující. Doba je holt taková. Ne 
vždy se s tím dá něco dělat. Co není trestné je 
dovolené a v některých oblastech se tzv. ob-
vyklosti teprve vytvářejí. Oblast reklamy tam 
možná patří.

Ovečky nekupujte si auto toho 
druhého, vznikne vám z toho škoda!
Tuším, že před nějakou dobou se v rámci 

reklamy hašteřily dvě největší tuzemské au-
tomobilky. Tuším, že z toho byl mediální šum 
a mám ten pocit, že se vše nějak urovnalo 
a agresivní typ reklamy zmizel. Nebylo to ale 
asi dílem obvyklosti, že by si jeden uvědomil, 
že jeho reklama odporuje korektním zvyklos-
tem, nebo dokonce, že by přestřelil. Je to jas-
né. Oba subjekty nepochybně věnují obrovské 
prostředky do reklamy. Ten, kdo by reklamu, 
kterou druhý považuje za neetickou soustav-
ně zveřejňoval, by mohl přijít o nemalé příjmy 

z kapsy druhého. Jde prostě o peníze. Každý, 
kdo se cítí být bačou, chce to stádo táhnout na 
svou stranu. Výsledkem je, že ta hlavní, největ-
ší stáda v tomto oboru jsou dvě a zase to nějak 
funguje.

Jsem já ten důležitý člověk, 
ovečka na druhé straně?

Také jsem si včera všimnul další reklamy. Je-
den velký server, zabývající se zprostředková-
ním ubytování hlásí: „je důležité, když na dru-
hé straně je konkrétní člověk...“. Donutilo mně 
to k zamyšlení, kdo tou druhou stranou je. Je 
to ten konzument reklamy, ta ovečka tedy já, 
která se požene za svým bačou a reklamní bill-
board – ovčácký pes, ji tam nasměruje. Nebo 
je tím myšlen člověk na straně toho serveru, 
tedy ten bača. Tam ale žádný člověk není. Jako 
ovce jsem si to vyzkoušel. Na obrazovce nebo 
monitoru je jen formulář, který vyplníte, ně-
kdy i pošlete peníze a pak už jen očekáváte, 
že až navštívíte ono místo ubytování, že tam 
opravdu nějaký člověk bude. Vypadá to vel-
mi pohodlně. Mně osobně se už stalo, že tam 
nebyl a ani telefonní číslo, které jsem předem 
dostal, nefungovalo. Cítil jsem se trochu okla-
mán a tomu člověku na druhé straně jsem to 
nemohl říct.

Ovečko, nechoď se stříhat 
k Novákovi, ten ti uřízne hlavu!

No a další server, který mne zaujal, nabízí 
a nenabízí služby, provádí a neprovádí služby. 
Podniká a nepodniká v činnosti, kterou vlast-
ník a provozovatel serveru má u úřadů regist-
rovánu v předmětu činnosti. Že se tomu nedá 
rozumnět ? Ano, také tomu nerozumím. Tento 

server svou brutální reklamou v rádiích vyzývá 
ovečky, aby šly za ním a nechodily do realitní 
kanceláře, protože tam je okradou o balkón, 
o peníze apod. My, server, zajistíme či přímo 
uděláme vše, co potřebujete a při tom nejsme 
to co oni, tedy realitkou. My jsme jen server, 
který se nezpovídá ani spotřebiteli ani Čoice 
ani živnosťáku. Ovečky chtějí být asi klamány. 
Realitkou jsou, vyplývá to z veřejně dostup-
ných listin, které ale ovečka nechce vidět.

To, že někdo umí službu poskytnout levně 
je standardní konkurenční postavení. To, že 
někdo ale službu nabízí tak, že říká nechoďte 
ke konkurenci, tam vás okradou, nepovažuji za 
standardní a etickou reklamu.

Svět a ovečky chce být klamán.
Vše pro vaše dobro, nechte se očipovat. 

Žijte jen v onlajnu. Blíží se doba, kdy budeme 
očipováni. Čip nám umožní nakoupit v cent-
rálním skladu všech potravin, tedy se napást. 
Čip – ovčácký pes nás pustí pouze tam, kde to 
pro nás bude bača považovat za bezpečné. Čip 
nám umožní takovou zdravotní péči, kterou si 
zasloužíme a kterou nám vydavatel čipů – bača 
přidělí. Podobně tomu bude s pořízením byd-
lení a tak dále a tak dále. Možná to vše směřuje 
k tomu, že bude jeden centrální server, který 
bude ovládat jeden velký bača. Pokud budeme 
ovcemi a nenastane něco přelomového, tak to 
skoro vypadá, že by tento nesmysl mohl fungo-
vat. Nakročeno k tomu máme.

Ing. Jaroslav Novotný

VŠE PRO VAŠE DOBRO, 
NEChTE SE OČIPOVAT!

Prodej nemovitostí 
v exekuci a insolvenci

Chcete si být jistější při zprostředkování prodeje nemovitostí 
v exekuci a insolvenci? Navštivte náš seminář na toto téma. 
Určeno všem realitním makléřům. 

Termín:  24. 10. 2017 (9 -16 hod.)  
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, 

Praha 10, Strašnická 3165/1b 
Seminář vede: JUDr. Michaela Balousová, advokátka

Bližší info a přihláška zde

Komunikace s klienty 
v realitním obchodu

Základem úspěšného prodeje je porozumění klientovi a pře-
svědčivá 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/5106/prodej-nemovitosti-v-exekuci-a-insolvenci.htm
http://www.arkcr.cz/art/4548/komunikace-s-klienty-v-realitnim-obchodu.htm
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Z regionů

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

Praha 26. července (ČTK) - Rozdíl v cenách novostaveb a starších 
bytů je v Praze v porovnání s ostatními velkými městy ve střední Evropě 
nejmenší. Průměrná cena staršího bytu nabízeného na konci prvního 
pololetí činila 76.740 korun za metr čtvereční. Cena u novostavby byla 
86.511 korun, o 12,7 procenta vyšší. Například v Berlíně nebo Kolíně 
nad Rýnem byl tento rozdíl téměř 40 procent. Na tiskové konferenci to 
dnes řekl partner poradenské společnosti KPMG ČR Pavel Kliment.

„Relativně nižší rozdíl mezi cenami novostaveb a starších bytů oproti 
sousedním metropolím je jedním z důsledků nedostatku nových bytů 
na pražském trhu,“ uvedl Kliment.

Podle společných statistik developerských společností Trigema, Skan-
ska Reality a Central Group klesl počet dostupných nových bytů v Praze 
na konci prvního pololetí meziročně téměř o čtvrtinu na 3600. V porov-
nání s polovinou roku 2015 byl dokonce jen zhruba poloviční.

Nejvyšší průměrná cena staršího bytu je v hlavním městě podle 
KPMG v Praze 1, kde se vyšplhala na 166.000 korun za metr čtvereční, 
v Praze 2 činila 109.000 korun. Nejnižší byla v Praze 4 (65.000 korun).

„Sbližování cen za nové a starší bydlení jde v protikladu k tomu, jaká 
situace panuje v řadě jiných velkých evropských měst,“ doplnil Kliment. 

Cenový rozdíl starých a nových bytů v Praze je v regionu nejmenší
Druhý nejmenší rozdíl byl ve středoevropských městech v Mnichově 
(17 procent), třetí v Bratislavě (19 procent).

ciz mal
Rozdíl mezi nabídkovou cenou novostaveb a starších bytů:

Město Rozdíl (v procentech)

Kolín nad Rýnem 39

Berlín 36

Budapešť 32

Vídeň 28

Hamburk 20

Bratislava 19

Mnichov 17

Praha 13
Zdroj: KPMG

Praha 26. července (ČTK) - Průměrná cena 
nových prodaných bytů v Praze na konci první-
ho pololetí meziročně vzrostla o 15 procent na 
75.791 korun za metr čtvereční. V porovnání 
s koncem prvního čtvrtletí se zvýšila o pět pro-
cent. Počet prodaných bytů se meziročně snížil 
o 15 procent na 2850. Vyplývá to ze společ-
ných statistik developerských firem Trigema, 
Skanska Reality a Central Group, které dnes 
zveřejnily na tiskové konferenci.

„Nových bytů na pražském trhu je stále ne-
dostatek, a proto jejich ceny rostou. Přestože 
se může zdát, že je cenová úroveň již poměrně 
vysoko, ceny porostou i nadále. Odhaduji, že 
do konce roku o pět procent. Poptávka je stále 
vyšší než nabídka,“ uvedl předseda předsta-
venstva Central Group Dušan Kunovský.

Za poslední dva roky se průměrná cena 
nového prodaného bytu v metropoli zvýšila 
o více než 20.000 korun za metr čtvereční, tedy 
více než o třetinu.

Loni developeři v Praze prodali 6650 bytů. 
Podle předsedy představenstva Trigemy Mar-
cela Sourala letos spadnou prodeje pod hranici 
6000 jednotek. „Jen za první pololetí se jejich 
počet snížil o 500. Lidé mají o nové bydlení zá-
jem, často si však nemají z čeho vybírat,“ do-
plnil Soural.

Nejvíce nových bytů ve druhém čtvrtletí 

Průměrná cena nových bytů v Praze 
v 1. pololetí vzrostla o 15 pct

developeři prodali v Praze 9, Praze 5 a Praze 
8. Jejich podíl na celkových prodejích přesáhl 
60 procent. Naopak nejméně jich bylo v centru 
metropole. V Praze 1 a 2 šlo dohromady jen 
o necelá dvě procenta.

Zásoba nových dostupných bytů v hlavním 
městě meziročně klesla téměř o čtvrtinu na 
3600. „Je zřejmé, že nabídka v Praze neustále 
klesá, což je způsobené zejména dlouhodobě 
složitým povolovacím procesem, který způ-
sobuje zpoždění uvádění nových projektů na 
trh,“ dodala generální ředitelka Skanska Reali-
ty Naďa Ptáčková.

O útlumu pražského trhu podle Sourala svědčí 
také skutečnost, že ve druhém čtvrtletí developeři 
v mimopražských regionech prodali více nových 
bytů než v hlavním městě. Stalo se tak vůbec po-
prvé od roku 2013, od kdy Trigema tyto počty sle-
duje. Celkově jich bylo 1670, v Praze 1500. Nejvíce 
jich připadalo na Středočeský kraj (650), následo-
valy Jihomoravský (374) a Plzeňský kraj (350). Na-
opak na Vysočině, v Moravskoslezském kraji a na 
Královéhradecku šlo pouze o desítky jednotek. 

Za prodaný byt se podle statistik Trigemy, 
Skanska Reality a Central Group považuje byt 
s vydaným územním rozhodnutím a minimál-
ním rezervačním poplatkem 50.000 korun. 
Podle údajů konkurenčního Ekospolu, který 
používá jinou metodiku, počet nových pro-

Vývoj průměrné ceny za m2 prodaných 
nových bytů v Praze (včetně DPh):

Období Cena

2. čtvrtletí 2013 54.308

3. čtvrtletí 2013 54.401

4. čtvrtletí 2013 54.738

1. čtvrtletí 2014 55.800

2. čtvrtletí 2014 55.500

3. čtvrtletí 2014 55.751

4. čtvrtletí 2014 56.177

1. čtvrtletí 2015 56.178

2. čtvrtletí 2015 55.555

3. čtvrtletí 2015 58.156

4. čtvrtletí 2015 59.885

1. čtvrtletí 2016 60.517

2. čtvrtletí 2016 65.922

3. čtvrtletí 2016 69.517

4. čtvrtletí 2016 71.567

1. čtvrtletí 2017 72.131

2. čtvrtletí 2017 75.791
Zdroj: Trigema

daných bytů v prvním pololetí v Praze klesl 
o 16,3 procenta na 3027.

ciz snm

www.arkcr.cz/art/4571/vykon-spravy-nemovitosti.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.
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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% !

Zajímavé články:
Právní rádce 7-8/2017

 ■ Chaty a e-maily budou chráněné stejně 
jako dopisy

 ■ Konec šikany v insolvencích (k novele 
insolvenčního zákona)

 ■ Rozjetou hypoteční party je třeba mír-
nit
Rozhovor s M. Hamplem, viceguvernérem ČNB
Celý článek na webu ČNB zde

 ■ Regulace, žádná láce
(o regulaci nájemního bydlení a řešení nedo-
statků bytů v Praze)
Autor: Michal Kašpárek
Celý článek na webu peníze.cz zde

 ■ Vyplatí se věřit?
autor: ing. Jaroslav Novotný
Celý článek zde

MMR zpřehlednilo zásady 
urbánní politiky

25.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo aktualizaci Zásad urbánní politiky. Dů-
vodem bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontex-
tu. Cílem tedy nebylo původní dokument výrazně změnit, ale spíše zpřehlednit a v relevantních 
částech zkrátit.

„Platnost aktualizovaných zásad urbánní politiky je do roku 2023, kdy se předpokládá další 
aktualizace a to zejména v návaznosti na ukončení čerpání finančních prostředků v rámci sou-
časného programového období EU. Zásady urbánní politiky jsou otevřeným dokumentem, který 
je souhrnem doporučení pro rozvoj měst v České republice,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová.

Cílem je sjednotit přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst. Jedná se o rámcový 
dokument urbánní politiky státu, která má průřezový a interdisciplinární charakter. Na jejím vy-
tváření a realizaci se společně a koordinovaně podílejí jednotlivé dílčí politiky, přičemž regionální 
politika a územní plánování představují pro tuto koordinaci věcný a územní rámec.

Dokument zároveň slouží jako podklad pro připravovanou Strategii regionálního rozvoje ČR 
2020+, která bude obsahovat detailní popis její implementace.

 Aktualizované Zásady urbánní politiky naleznete zde, 
Zdroj: www.mmr.cz

Ze Sbírky zákonů
 ■ ZáKON č. 250/2016 Sb.,  ze dne 12. července 2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, nabyl účinnosti od 1.7.2017. Zákon ruší předchozí právní úpravu této problematiky.
Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochran-

ných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup 
v řízení o přestupku.

Novými členy ARK ČR se stali:
Martin Kvasnička - Bohemia reality, řádné členství, Praha
Lenka fajtová, individuální členství, Brno
Milan Pavelka, individuální členství, Brno
BRAVIS REALITy s.r.o., řádné členství, Brno

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.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2017/cl_17_170717_hampl_tyden.html
https://www.penize.cz/pronajem-bytu/324899-regulace-zadna-lace
http://www.arkcr.cz/art/5121/vyplati-se-verit.htm
http://www.mmr.cz/getmedia/37311a0c-57c6-4076-a8ad-e5d0beede942/Zasady-urbanni-politiky-aktualizace-2017.pdf
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Praha 19. července (ČTK) - Ceny bytů 
a domů v Česku v prvním čtvrtletí meziročně 
vzrostly o 12,8 procenta. Ze zemí Evropské 
unie to bylo nejvíce. Vyplývá to z údajů, kte-
ré dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eu-
rostat. Více než desetiprocentním tempem se 
ceny zvedly i v Litvě a Lotyšsku, naopak v Chor-
vatsku o 0,4 procenta klesly. V celé EU se ceny 
zvýšily v průměru o 4,5 procenta,.

„Situace v Česku je v kontextu EU varovná. 
Za rizikový vývoj mohou zejména dva klíčové 
faktory. Prvním jsou až příliš dlouhá stavební ří-
zení, která developerům a dalším podnikatelům 
ve stavebnictví neumožňují pružně reagovat na 
současnou zvýšenou poptávku po bydlení,“ sdělil 
ČTK analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Druhým faktorem je podle něj měnová po-
litika ČNB, když její měnová intervence z roku 
2013 snížila úrokové sazby u hypotečních 
úvěrů, a tím i zvýšila poptávku po nemovi-
tostech. Zároveň se podílela na snížení atrak-
tivity dalších investičních nástrojů, například 
dluhopisů, což pozornost investorů namířilo 
také k nemovitostem. „ČNB tak zejména letos 
v prvním čtvrtletí uvízla v pasti, jelikož se loni 
napevno zavázala ukončit režim nejdříve ve 
druhém kvartále. Korunu tak paradoxně osla-
bovala i v prvním čtvrtletí, kdy v Česku rostly 
ceny nemovitostí nejrychleji v EU,“ doplnil 

Meziroční růst cen bytů a domů 
v 1. čtvrtletí 2017:

Země Změna (v procentech)

Česko 12,8

Litva 10,2

Lotyšsko 10,1

Irsko 8,9

Bulharsko 8,8

Maďarsko 8,0

Kovanda. ČNB ukončila devizové intervence 
6. dubna. Vzhledem k vývoji na nemovitostním 
trhu a v české ekonomice podle Kovandy nelze 
čekat, že by výrazný růst cen nemovitostí v nej-
bližších čtvrtletích ustal.

Podle analytika ING Jakuba Seidlera začínají 
být nerovnováhy na trhu nemovitostí stále vý-
znamnější, což souvisí s extrémně uvolněnou 
měnovou politikou centrální banky. „Současná 
politika nulových sazeb není konzistentní s vý-
vojem domácí ekonomiky. I z toho důvodu se 
domníváme, že ČNB zvýší sazby po téměř de-
seti letech už na začátku srpna,“ dodal.

ciz jw

Portugalsko 7,9

Estonsko 7,7

Lucembursko 6,8

Švédsko 6,6

Nizozemsko 6,1

Slovinsko 5,9

Velká Británie 5,6

Belgie 5,4

Španělsko 5,3

Malta 5,2

Německo 5,1

Rumunsko 5,1

Rakousko 4,8

Kypr 4,1

Slovensko 3,8

Dánsko 3,6

Polsko 3,3

Francie 3,1

Finsko 1,4

Itálie -0,1

Chorvatsko -0,4

Řecko údaje nejsou k dispozici
Zdroj: Eurostat

Ceny bytů a domů v ČR rostly 
v 1. čtvrtletí nejrychleji v EU



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


