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Na aktuální téma

Profesní vzdělávání

Mediální vystoupení členů Asociace
Jakmile jsme se v červencovém čísle na-

šeho magazínu dotkli tématu Airbnb, roztrhl 
se v médiích takříkajíc pytel s informacemi 
na toto téma. Také poslední diskuze nazvaná 
„Sdílená ekonomika: fenomén, inspirace a pro-
blém“, připravená Stavebním fórem na toto 
téma, konaná na konci srpna, se námětem 
zabývala. V diskuzi vystoupil i prezident Aso-
ciace realitních kanceláří České republiky Ing. 
Jaroslav Novotný.  Ostatně prezident Asociace 
se v létě objevil v mnohých médiích, kde svojí 
prezentací na téma realitního trhu, podpořil 
ARK ČR a realitní služby vůbec. Jmenujme ještě 
alespoň jeho vystoupení 19. 7. 2017 k tématu „ 
Jak drahé jsou nemovitosti v Česku?“, v pořadu 
90’ ČT24, jehož téměř celý přepis pod Názvem 
„Ceny nemovitostí v Česku stále rostou“, jste 
si mohli přečíst v minulém čísle Realitního ma-
gazínu. K realitní problematice dále vystoupil 
1. 8. v Českém Rozhlase Plus, 3. 8. v pořadu 
„Káva o čtvrté“ na téma „Odstěhujeme se na 
chatu!“ a hned také 4. 8. Opět ČR Plus na téma 
„úrokové sazby“. Řada čtenářů pozitivně rea-
govala na jeho článek, nazvaný Vyplatí se věřit, 
který vedle iDNES mají čtenáři k dispozici také 
na webu ARK ČR. 

Mediální působení Asociace a jejích před-
stavitelů na veřejnost je poměrně časté, přes-
to, že si to ne vždy uvědomujeme. Již dlouho-
době zasahuje do všech typů médií. Tiskem 
počínaje, přes rozhlas a televizi, až po sociál-

ní sítě. Realitní trh a dění na něm prezentují 
mnozí členi Asociace. Účelem je samozřejmě 
zejména osvěta. Osvěta u všech, kteří se o dění 
na našem nemovitostním trhu zajímají, podíle-
jí se na jeho rozvoji, případně jenom sledují, co 
je na něm nového.  

Informace pro laickou veřejnost
Jako nejdůležitější však pokládám ob-

last sdělení pro takzvanou laickou veřejnost. 
Proč? Odpověď je opravdu snadná. Teprve 
v okamžiku, kdy se rozhodne běžný obyvatel 
Česka koupit nebo prodat nemovitost, začne 
se zajímat o to, jak procesy v této oblasti pro-
bíhají, jak se věci mají. Ale to hovořím pouze 
řekněme o polovině „zájemců“. Druhá půl-
ka se začne zajímat o tuto problematiku, až 
když nastanou komplikace. Realiťákům, tedy 
převážné části našich čtenářů, je to známo. 
To jen těžko měníme. Můžeme však společně 
působit na to, aby se informace o tom, jak se 
má postupovat, jak nejlépe dosáhnout reali-
zace, jak stanovit optimálně cenu, jaké daňo-
vé a právní aspekty jsou s prodejem a proná-
jmem spojeny, neustále pro laickou veřejnost 
opakovaly. Jedině soustavným opakováním 
toho, co všem zkušeným realitním makléřům 
připadá jako obehraná písnička, docílíme, že 
se váhající nováček na realitním trhu stane 
„klientem“ a nebude koketovat s myšlenkou, 
která je mu podsouvána – ušetřím bez realit-
ky.  My víme, že taková „úspora“ je pro něj 

cesta do pekel. „Nováček“ to však v 90% zjis-
tí až pozdě. Stále častěji se dozvídáme, kde 
a jak narazil na podvodníka, který například 
nabízel luxus na úžasném místě za neuvě-
řitelně málo peněz (to je přece bez realitky 
normální…) a ejhle, peníze vyletěly komínem 
a nemovitost nikde. Lze se na někom hojit? 
Samozřejmě že ne, vždyť šlo pouze o inzerát, 
za který přece „ryze inzertní“ portály neručí. 
Málokdo předem docení, že realitní kancelář 
je za většinu toho, co dělá odpovědná a že 
je to v obchodě v řádech statisíců a milionů 
zatraceně velká výhoda. Šetřílkům, kterých 
je u nás mnoho, a proto je na ně cílena re-
klama v kamenných obchodech (asi dnes 
neznám obchod kde by prodávali beze slev) 
i na internetu, kde je „v akci“ snad už úplně 
všechno, je určena reklama inzertních portá-
lů zejména. Myslím však, že jsou to způsoby 
lidí, které kdesi kdosi začal nazývat „šmejdi“. 
Počítají s tím, že národ milovníků slevomatů 
slyší spíše na slevu, než na kvalitu a jistotu. 
A neštítí se ničeho. 

Prezentujme všichni výhody využívání 
služeb realitních kanceláří

Provozovatelé některých tzv. inzertních 
portálů, dokonce majících v předmětu podni-
kání obchod s nemovitostmi, se v zájmu svých 
podivných záměrů nestydí pomlouvat realitní 
kanceláře. Všímejte si, že nikdy nehovoří o kon-
krétní realitce, to by bylo pro ně nebezpečné. 
Takto je to přece snazší. Takto snáze šetřílky 
lákají.   Co z toho všeho vyplývá? Ohrazujme 
se proto proti lživým reklamám, namířeným 
bez jakéhokoli ostychu proti profesionálním 
realitním kancelářím! Naše služby – rozumí se 
– služby realitních kanceláří, jsou přece poctivé 
a kvalitní. Zprostředkování se věnujeme řadu 
let, za tímto účelem se soustavně vzděláváme, 
věnujeme se svým klientům na 100% i v obdo-
bích, kdy se většina ostatních vydává na dovo-
lené a dveře u nich najdeme jen zamčené. 

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
Generální sekretář

Asociace mediálně 
nezahálela ani v létě

Ty tam jsou časy, kdy se prázdniny nebo lépe řečeno dovolené, omezovaly pouze na letní mě-
síce, červenec a srpen. Už v červnu se do některých firem nedozvoníte a v září je to dost podobné. 
Realitní magazín ARK ČR však vychází měsíc co měsíc již řadu let nepřetržitě, a protože víme, že 
naše realitní kanceláře své služby poskytují klientům také mnohdy nonstop. Proto také opět při-
cházíme s informacemi radami a doporučeními.

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://arkcr.cz/art/5084/realitni-magazin-ark-cr-cervencove-cislo.htm
arkcr.cz/art/5146/realitni-magazin-ark-cr-srpnove-cislo.htm
arkcr.cz/art/5146/realitni-magazin-ark-cr-srpnove-cislo.htm
http://arkcr.cz/art/5121/vyplati-se-verit.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


realitní magazín ark čr ■ 9/2017
3
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Jednotná pravidla ve všech zemích eU
Na úvod je třeba říci, že nařízení přinese pro 

podniky i řadu výhod. Zejména umožní volný 
pohyb osobních údajů v rámci jednotného di-
gitální trhu EU. Nařízení je totiž přímo účinné 
a sjednocuje právní úpravu regulující ochranu 
osobních údajů ve všech členských státech EU. 
Dosavadní národní zákony budou zrušeny a od-
straní se tak rozdíly v právní regulaci ochrany 
osobních údajů v členských státech EU, která 
se nyní v mnohém liší, přestože vnitrostátní 
předpisy jsou harmonizovány směrnicí.

Evropská unie usiluje o to, aby stejná pravi-
dla pro zpracování osobních údajů platila také 
pro konkurenci ze třetích zemí mimo EU. Proto 
by se nařízení mělo vztahovat i na zpracování 
osobních údajů, které provádí společnosti ne-
usazené na území EU, pokud zpracování údajů 
souvisí s nabídkou zboží nebo služeb osobám 
s bydlištěm v EU anebo pokud zpracování úda-
jů souvisí s monitorováním osob s bydlištěm 
v EU, k němuž dochází v rámci EU. Záměr je 
to vskutku ambiciózní, nicméně o jeho sku-
tečné realizaci lze pochybovat, neboť kompe-
tence orgánů EU jsou ve vztahu k subjektům 
z nečlenských států dosti omezené.

nové povinnosti
Mnoho povinností stanovených nařízením 

vyplývá již ze současné české právní úpravy 
obsažené v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů. Nařízení je však upřesňuje 
nebo rozšiřuje. Nadále bude platit, že osobní 
údaje lze zpracovávat pouze na základě sou-
hlasu subjektu údajů nebo jiného legitimní-
ho důvodu (např. je-li zpracování nezbytné 
pro splnění smlouvy, právní povinnosti nebo 
pro účely oprávněných zájmů správce úda-
jů apod.). Souhlas se zpracováním osobních 
údajů musí být podle nařízení svobodný, kon-
krétní, informovaný a jednoznačný. Povinnost 
předem informovat subjekt údajů o zpracování 
údajů a o jeho právech tedy rovněž zůstane 
zachována, ale částečně se mění její obsah 
především s ohledem na některá nová práva 
subjektů údajů (např. právo na přenositelnost 
údajů).

Nařízení dále mění povinné náležitosti 
smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou 

musí správce údajů uzavřít se zpracovatelem, 
kterému předal údaje ke zpracování. Ovšem 
na rozdíl od současného českého zákona naří-
zení nevyžaduje písemnou formu této smlouvy 
a umožňuje, aby byla uzavřena i v elektronické 
podobě bez zaručeného elektronického podpi-
su.

Podle nového nařízení správci údajů již ne-
budou muset splnit tzv. oznamovací povinnost 
(povinnost registrace) u příslušného orgánu 
dozoru (v ČR u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů) před zahájením zpracování osobních 
údajů. Tato povinnost však bude nahrazena 
tím, že každý správce údajů anebo jeho případ-
ný zástupce musí vést záznamy o všech činnos-
tech zpracování údajů, za něž odpovídají. Nově 
budou správci údajů také povinni ohlásit každé 
závažnější porušení ochrany osobních údajů, 
a to jak orgánu dozoru bez zbytečného od-
kladu (nejpozději do 72 hodin), tak dotčeným 
subjektům údajů bez zbytečného odkladu.

Další administrativní zatížení bude pro ně-
které firmy představovat povinnost vypracovat 
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
a povinnost předchozí konzultace s orgánem 
dozoru. Tato povinnost dopadne především na 
společnosti, které provádí ve velkém rozsahu 
tzv. profilování nebo zpracování citlivých údajů 
(např. banky, pojišťovny) anebo systematické 
monitorování veřejně přístupných prostorů.

Nařízení zavádí v ČR novou funkci pově-
řence pro ochranu osobních údajů. Obliga-
torně ho musí jmenovat každý správce nebo 
zpracovatel, pokud zpracování provádí orgán 
veřejné moci nebo jejich hlavní činnosti spo-
čívají ve zpracování, které kvůli své povaze, 
rozsahu nebo účelům vyžaduje rozsáhlé, pra-
videlné a systematické monitorování subjek-
tů údajů, anebo jejich hlavní činnosti spočí-
vají v rozsáhlém zpracování citlivých údajů. 
Ostatní správci nebo zpracovatelé mohou 
pověřence jmenovat dobrovolně. Pověřen-
cem může být zaměstnanec podniku nebo 

i externista, který uzavře s podnikem smlouvu 
o poskytování služeb. Jeho úkoly zahrnují pře-
devším poskytování informací a poradenství 
správcům nebo zpracovatelům údajů a jejich 
zaměstnancům, monitorování souladu zpra-
cování údajů s nařízením a spolupráci s dozo-
rovým orgánem.

Nařízení dále zakotvuje právo subjektů 
údajů na výmaz údajů („právo být zapome-
nut“), které bylo dovozeno již v rozsudku 
Soudního dvora EU z května 2015 týkajícího 
se španělského Googlu (C-131/12). Toto prá-
vo umožňuje jednotlivcům, aby na základě 
jejich žádosti provozovatelé webových prohlí-
žečů odstranili některé osobní údaje z vyhle-
dávače a zároveň informovali správce údajů, 
kteří údaje zpracovávají, aby vymazali veške-
ré odkazy na tyto osobní údaje včetně jejich 
kopií.

Cookies
Dlouhou dobu diskutovanou otázku, zda 

mezi osobní údaje patří i cookies, řeší naříze-
ní tak, že výslovně stanoví, že osobními údaji 
mohou být i síťové identifikátory jako napří-
klad IP adresa nebo právě cookies. Jestliže 
prostřednictvím cookies nebo i jiných údajů 
bude možné identifikovat konkrétní osobu, tak 
si provozovatelé webových stránek musí podle 
nařízení vyžádat předchozí souhlas s používá-
ním takových cookies (až na některé výjimky). 
Stávající česká právní úprava naproti tomu sou-
hlas s používáním cookies nevyžaduje, nýbrž 
postačí pouze jasně a srozumitelně informovat 
uživatele webových stránek a umožnit mu od-
mítnout používání cookies. Je však nutné říci, 
že český Úřad pro ochranu osobních údajů již 
nyní upozorňuje na to, že cookies mohou být 
považovány za osobní údaje a v takovém pří-
padě musí být dán předchozí souhlas s jejich 
používáním.

transfer údajů mimo eU
Úprava předávání osobních údajů do zemí 

mimo EU zůstane víceméně stejná. Údaje mo-
hou být předány do třetí země bez zvláštního 
povolení, pokud Evropská komise rozhodla tzv. 
rozhodnutím o přiměřenosti, že daná země 
splňuje požadovanou úroveň ochrany osob-
ních údajů. Těmito státy jsou například Švýcar-
sko, Izrael nebo Kanada. Na podzim minulého 
roku Soudní dvůr EU zrušil rozhodnutí upra-
vující zvláštní režim „Safe Harbor“ („bezpečný 
přístav“) pro transfer dat do USA. Safe Harbor 
má být nahrazen novým režimem nazvaným 
„Privacy Shield“ („štít soukromí“). Jeho schvá-
lení se očekávalo již v červnu, ovšem nyní se 
zřejmě pozdrží, jelikož pracovní skupina WP 
29 vydala stanovisko, ve kterém nový režim 
Privacy Shield zásadně kritizuje a požaduje 
jeho doplnění.

Pokud není pro třetí zemi, kam mají být 

Pokračování na str. 4

evropská unie schválila konečnou 
podobu obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů

Evropská unie po několikaletém vyjednávání definitivně přijala obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 24. května 2016. Podniky se musí přizpůsobit no-
vým pravidlům nejpozději do 25. května 2018, kdy nařízení nabude účinnosti a začne se aplikovat 
na celém území EU. Na co všechno se musí firmy adaptovat a jaké sankce jim hrozí v případě 
neplnění povinností? Odpovědi naleznete v tomto článku.

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-4-dubna-2000-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-1148.html
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údaje předány, schváleno rozhodnutí Komise 
o přiměřenosti, tak podle nařízení bude možné 
předávat údaje do těchto zemí bez zvláštního 
povolení dozorového orgánu za předpokladu, 
že subjektům údajů budou poskytnuty vhodné 
záruky. Těmi jsou především standardní smluv-
ní doložky a závazná podniková pravidla („bin-
ding corporate rules“) schválená dozorovým 
orgánem, jež se používají již podle současné 
právní úpravy.

Sankce
Přestože podniky mají dva roky na to, aby 

se na nové nařízení připravily, tak by se s ním 
měly seznámit co nejdříve. Za porušení povin-
ností vyplývajících z nařízení totiž hrozí vysoké 
pokuty. Příslušný dozorový orgán může uložit 

peněžitou pokutu v případě méně závažného 
porušení až do výše 10 mil. EUR nebo u podni-
ku až 2 % celkového ročního světového obratu 
a v případě závažnějšího porušení až do 20 mil. 
EUR nebo u podniku až 4 % celkového ročního 
světového obratu.

Vysokým sankcím mohou firmy účinně pře-
dejít tím, že aktualizují svoji stávající dokumen-
taci týkající se osobních údajů (zejm. ustano-
vení smluv se zákazníky, smlouvy o zpracování 
údajů a interní předpisy) a že začnou vést řád-
nou evidenci o všech zpracovávaných údajích. 
Současně musí zavést další vhodná technická 
a organizační opatření, která zajistí bezpečnost 
zpracovávaných údajů a soulad zpracování 
s nařízením. Splnění požadovaného standardu 
ochrany osobních údajů mohou firmy proká-
zat například tím, že se přihlásí k dodržování 
kodexů chování nebo osvědčení schválených 

příslušným dozorovým orgánem anebo že ve 
svých podnicích vytvoří funkci pověřence pro 
ochranu osobních údajů.

JUdr. Martin kartner, partner
Mgr. Bc. Jiří Prouza , advokátní koncipient

CHSH Kališ & Partners s.r.o., ad-
vokátní kancelář

Příspěvek byl původně uve-
řejněn na www.epravo.cz.

k tématu pořádáme seminář 
dne 18.9.2017 – viz též zde.

Pokračování ze str. 3

evropská unie schválila konečnou podobu 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů

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

GdPr - nová pravidla pro ochranu 
osobních údajů a nakládání s nimi

Na poli nakládání s osobními údaji a jejich spravování se přitvrzuje!
General Data Protection Regulation neboli GDPR -  tj. nová právní úprava pro celou EU, která bude účinná 
sice až od května příštího roku, ale s přípravou byste v žádném případě neměli otálet! Je toho dost, co budete 
muset vyřešit... Neriskujte udělení vysokých pokut za nedodržení právních norem z neznalosti!

termín: 18.9.2017 (9 – 15  hod.) 
Místo konání:  sídlo Ark Čr, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Profesní vzdělávání

JUdr. Martin kartnerMgr. Bc. Jiří Prouza

http://www.arkcr.cz/art/5167/gdpr-nova-pravidla-pro-oblast-ochrany-osobnich-udaju.htm
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
http://www.arkcr.cz/art/5167/gdpr-nova-pravidla-pro-oblast-ochrany-osobnich-udaju.htm
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DotAz: Fyzická osoba v minulosti získala da-
rem od svého dědečka spoluvlastnický podíl 
na bytovém domě. Výše podílu byla určena 
tak, že odpovídala jednomu konkrétnímu 
bytu. Před dvěma roky došlo prohlášením 
spoluvlastníků k rozdělení bytového domu 
na jednotky. každý ze spoluvlastníků získal 
do vlastnictví bytovou jednotku, resp. byto-
vé jednotky v rozsahu, který odpovídal jejich 
dřívějším spoluvlastnickým podílům. nyní 
fyzická osoba svoji bytovou jednotku prodá-
vá. V jednotce nikdy nebydlela, pronajíma-
la ji. Je možné osvobodit příjem z prodeje 
bytové jednotky od daně z příjmů fyzických 
osob?
ODPOVěď: Příjem z prodeje uvedené bytové 
jednotky může být osvobozen podle § 4 odst. 
1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Při čtení 
textu tohoto ustanovení ale zjistíme, že není 
splněna zákonná pětiletá lhůta vlastnictví jed-
notky. Současně ale podle § 4 odst. 2 se doba 
mezi nabytím a prodejem nepřerušuje, pokud 
v době mezi nabytím a prodejem došlo k vy-
pořádání mezi spoluvlastníky nemovité věci 
rozdělením podle velikosti jejich podílů, což se 
v dotazovaném případě stalo. Takže prodávají-
cí bude mít příjem osvobozen od daně z příjmů 
fyzických osob, pokud od nabytí podílu na by-
tovém domě darem do současnosti uplynulo 
více než 5 let.

DotAz: Vlastník bytového domu rozdělil pro-
hlášením vlastníka dům na několik bytových 
jednotek. nyní postupně provádí stavební 
úpravy v jednotlivých jednotkách a postup-
ně bude jednotky prodávat. U prvních dvou 
bytů - jednotek byly výdaje na stavební úpra-
vy a doplnění vybavení do 40 tis. kč za jednot-

ku, celkově za cca 75 tis. kč. Jedná se o opravu 
nebo o technické zhodnocení? Počítají se vý-
daje na stavební úpravy a doplnění příslušen-
ství za bytový dům jako celek nebo za každou 
jednotku zvlášť?
ODPOVěď: Nejprve je třeba si uvědomit, co 
je jednotlivou věcí. K ní se pak vztahují kon-
krétní výdaje. Po rozdělení domu na jednotku 
je touto věcí jednotka, nikoli celý bytový dům. 
O opravu se nejedná, protože podle dotazu 
jde o stavební úpravy a doplnění příslušenství. 
O technické zhodnocení se ale také nejedná, 
protože u jednotlivé jednotky částka výdajů 
nepřekročila zákonem o daních z příjmů sta-
novenou částku 40 tis. Kč za zdaňovací obdo-
bí. Proto je možné uvedené částky zahrnout 
do daňových výdajů a snížit o ně základ daně 
z příjmů. Pro úplnost dodejme, že pokud by se 
jednalo o opravu, není stanoven žádný limit.

DotAz: Vlastník prodal bytový dům za 6 mil. 
kč. tuto částku daroval svým rodičům, ne-
výdělečným osobám, důchodcům. Jedná se 
u rodičů o příjem osvobozený od daně z pří-
jmů?
ODPOVěď: Ano, u rodičů se jedná o osvoboze-
ný příjem. Pokud byla uvedená částka darová-
na vcelku rodičům do SJM, musí jeden z rodičů 
oznámit přijetí daru správci daně podle svého 
bydliště, protože byla překročena zákonem 
o daních z příjmů stanovená částka 5 mil. Kč.

DotAz: Podnikatel dostal od příbuzného úče-
lový dar na provoz penzionu, který provozuje. 
Zdaňuje se tento dar?
ODPOVěď: Pokud dostane podnikatel dar pro 
svoji samostatnou výdělečnou činnost, a to od 
kohokoliv na cokoliv, nejedná se o osvobozený 
příjem. Dar se zdaní jako příjem ze samostatné 
činnosti. Dar podléhá také odvodům na zdra-
votní a sociální pojištění.

DotAz: Fyzická osoba chce ukončit svoji 

podnikatelskou čin-
nost ke konci roku 
2017. V obchodním 
majetku má dosud 
neodepsaný osobní 
automobil. Může si 
ho prodat do osob-
ního užívání? nebo 
jak má automobil 
vyřadit a jaké to má 
daňové důsledky?
ODPOVěď: Jedná se o častý dotaz. Odpověď 
je složitá, záleží na způsobu vyřazení a na časo-
vém sledu jednotlivých kroků nakládání s ma-
jetkem. 
Prodej: Fyzická osoba může automobil pro-
dat. Pokud ho prodá jako plátce DPH, odvede 
DPH z prodejní ceny. Pokud ho prodá už jako 
neplátce po zrušení registrace, DPH samozřej-
mě neplatí. Sobě prodat auto nemůže, totéž 
platí pro manželského partnera, mají-li man-
želé SJM. 
darování: Automobil může také darovat. Pak 
jako plátce DPH odvede daň z ceny obvyklé. 
Darování v době, kdy již není plátcem DPH, 
nemá žádné daňové důsledky.
Vyřazení do osobního užívání: Vyřazení auto-
mobilu z obchodního majetku v době, kdy je 
plátcem DPH, znamená, že odvede DPH z ceny 
obvyklé ojetého automobilu. To platí tehdy, 
pokud při pořízení automobilu byl uplatněn 
nárok na odpočet DPH. Vyřazení z obchodního 
majetku v době, kdy již není plátcem DPH, zna-
mená, že se DPH neřeší.
Zrušení registrace k dPh: Zrušení DPH zname-
ná, že se z automobilu odvede část DPH podle 
počtu let, které uplynuly od jeho pořízení. Kaž-
dý rok počínaje rokem pořízení znamená 20 % 
z celkového nároku na odpočet daně.
Jako obvykle doporučuji konzultaci s daňovým 
poradcem, může jít o dost velké částky.

Ing. Petr kout
daňový poradce

daňová poradna

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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Brno 13. srpna (ČTK) - Za první pololetí letošního roku vydaly staveb-
ní úřady v Jihomoravském kraji 4514 stavebních povolení. Ve srovnání 
se stejným obdobím loňského roku to je o devět méně. Předpokládaná 
hodnota letos povolených staveb se ale výrazně zvýšila o 44 procent na 
18,9 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy Českého statistického úřadu 
(ČSÚ).

V Jihomoravském kraji bylo letos v prvním pololetí vydáno 4514 sta-
vebních povolení. Po Středočeském kraji to byl druhý nejvyšší počet. 
„Kromě jihomoravského byl pokles zaznamenán v dalších čtyřech kra-
jích, a to Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém a v Kraji Vysočina,“ uved-
la statistička Martina Nováková.

Největší nárůst zájmu o stavění zaznamenali statistici na Břeclavsku, 

naopak v Brně a okolí a na Znojemsku se počet stavebních povolení 
v porovnání s prvním pololetím roku 2016 snížil.

Největší stavební projekty chystají investoři v Brně. Celkem jde o sta-
vební povolení na projekty za 6,3 miliardy Kč.

Podle analýzy společnosti Trikaya si lidé v Brně letos v prvním polo-
letí pořídili 518 nových bytů, zatímco za stejné období loňského roku 
jich bylo 907. Za výrazným propadem prodejů je podle analýzy nedo-
statek bytů v novostavbách. V nabídce mají stavitelé v Brně aktuálně 
277 nových bytů, ale jen malá část z nich je cenově dostupná. Asociace 
brněnských architektů a stavitelů (ABRAST) vidí problém v nečinnosti 
samosprávy v oblasti územního plánování.

vrn kš

Povolení získalo v pololetí na jihu Moravy 4514 staveb za 19 mld.

Brno 4. srpna (ČTK) - V prvním pololetí letošního roku se plocha 
kancelářských prostor v Brně rozšířila na 547.000 metrů čtverečních 
a zároveň klesla neobsazenost pod deset procent. Přibyly tři nové bu-
dovy - Šumavská Towers C, Rozmaryn office & parking v centru města 
a další budova v technologickém parku. Dohromady developeři nabízí 
nově přes 15.000 metrů čtverečních kanceláří. Vyplývá to ze zprávy Re-
gional Research Forum, jehož členy jsou poradenské společnosti, které 
se pohybují na realitním trhu.

V Brně bylo ke konci prvního pololetí evidováno celkem 53.300 me-
trů čtverečních volných kancelářských prostor. Odpovídá to míře neob-
sazenosti ve výši 9,7 procent, což představuje pokles o 2,4 procentního 
bodu oproti druhému pololetí 2016.

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně v první polovině tohoto roku 
vzrostlo na úroveň 13,5 eura (zhruba 352 korun) za metr čtvereční mě-
síčně. „Největší transakcí prvního pololetí 2017 byl nový pronájem ne-
jmenované společnosti v Areálu Slatina, který byl následován novými 
pronájmy v Rozmaryn office & parking a Paláci Magnum,“ uvedlo Regi-
onal Research Forum.

Ve výstavbě je nyní dalších 40.200 metrů čtverečních kanceláří. Jsou 
to projekty Areál Slatina, Campus Science Park a prostor bývalé Vlněny, 
kde už začala betonáž jedné z budov. Všechny tyto budovy by měly být 
dokončeny v příštím roce.

Odborníci již v minulosti upozorňovali na nedostatek volných kan-

nabídka kanceláří v Brně se rozšířila a klesla neobsazenost
celáří v Brně. „Poptávka je stále vysoká, i letos si firmy pravděpodobně 
pronajmou více než 50.000 metrů čtverečních kancelářských prostor. 
Výstavba bude ale výjimečně slabá, proto očekáváme další pokles neob-
sazenosti z dnešních 12,1 procenta až k deseti procentům na konci roku 
2017. Pronajímatelé pravděpodobně přistoupí ke zvyšování nájemné-
ho,“ uvedl v březnu Lukáš Netolický, odborník na brněnský kancelářský 
trh ze společnosti Cushman & Wakefield.

vrn ver

Praha 13. srpna (ČTK) - Češi v posledních le-
tech stále více kupují nemovitosti v zahraničí. 
Největší zájem je o stavby v Rakousku, Chor-
vatsku, Itálii a Španělsku. Více než domy a vily 
jsou populární apartmány. Vyplývá to ze studie 
společnosti Rellox, která se zaměřuje na prodej 
zahraničních nemovitostí. Ceny nemovitostí 
v Česku rostly v prvním čtvrtletí nejrychleji ze 
zemí Evropské unie.

Statistika počtu Čechů, kteří loni a v mi-
nulých letech koupili zahraniční nemovitost, 
podle firmy neexistuje. „Podle kvalifikovaných 
odhadů se jedná o počty v řádu několika sto-
vek lidí ročně s narůstající křivkou,“ uvedla 
společnost. U firmy Rellox činil meziroční růst 
nákupu mezi předloňským a loňským rokem 
11 procent.

Češi stále více kupují nemovitosti v zahraničí
Studie firmy uvádí, že nejvíce Čechů se loni 

zajímalo o nemovitosti v Rakousku (47 procent) 
a Chorvatsku (20 procent). Mezi další populár-
ní destinace patří Španělsko se 17 procenty 
a Itálie s devíti procenty. Zájem o Rakousko za 
poslední dva roky vzrostl téměř o třetinu.

Nejvíce klientů, 65 procent, podle společ-
nosti hledá zahraniční nemovitost pro vlastní 
užití v kombinaci s pronájmem v období, kdy 
dům či apartmán nebudou využívat. Více než 
čtvrtina objekt hledá jen pro sebe, osm pro-
cent naopak poptává výlučně investiční ob-
jekty. Více než polovina lidí měla loni zájem 
o stavby v cenové kategorii od 251.000 do 
500.000 eur (6,5 až 13 milionů korun).

Téměř 90 procent zájemců podle studie 
tvoří podnikatelé, pouze osm procent jsou 

zaměstnanci. „Zajímavé je, že naši klienti jsou 
relativně mladí. Nejvíce z nich, 54 procent, je 
ve věku 30 až 50 let. Přitom 94 procent z nich 
kupuje nemovitost za vlastní peníze,“ uvedl 
ředitel Rellox Jan Rejcha. Firma loni uzavřela 
na zahraniční nemovitosti celkem 41 smluv za 
zhruba 471 milionů korun. Průměrná cena ne-
movitosti tak byla asi 11,5 milionu Kč.

Ceny bytů a domů v Česku podle údajů Eu-
rostatu v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly 
o 12,8 procenta. Ze zemí Evropské unie to bylo 
nejvíce. V celé EU se ceny zvýšily v průměru 
o 4,5 procenta, například v Chorvatsku ale 
o 0,4 procenta klesly.

Rellox je prodejcem zahraničních realit 
s působností v regionu střední a východní Ev-
ropy. Zahraniční nemovitosti nabízí od roku 
2004.

rdo jw
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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

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

Praha 9. srpna (ČTK) - Pronajímání bytů 
přes Airbnb zatěžuje ostatní uživatele, vlast-
níky nebo spoluvlastníky nemovitostí. ČTK to 
dnes řekl radní pro bydlení Radek Lacko (ANO). 
Negativními projevy je kromě hluku v nočních 
hodinách zvýšení nákladů na úklid a osvětlení 
společných prostor či provoz výtahu. Zvýšené 
náklady dopadají neoprávněně na ostatní oby-
vatele domu, dodal Lacko.

„Využívání této platformy nelze v součas-
nosti kontrolovat,“ upozornil Lacko. V případě 
magistrátních bytů město kontroluje, zda ne-
jsou neoprávněně pronajímané. Pokud k tomu 
dochází, magistrát ukončuje nájem, což někdy 
doprovází soudní vyklizení bytu.

Podle náměstkyně primátorky pro územ-
ní rozvoj Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice) 
v 80 procentech případů pronájmu přes Airbnb 
nejde o sdílenou ekonomiku, ale o podnikání, 
které není zdaněno odpovídající výší. Regulace 
by podle Kolínské měla vrátit na trh byty pro tr-
valé bydlení a zároveň neochudit město o pří-
jmy z turismu, které by získalo standardním 
ubytování turistů. „Inspirací může být Berlín, 
kde majitelé nemovitostí mohou přes služby 
jako Airbnb nadále krátkodobě pronajímat 
pouze pokoje, nikoli celé byty či domy,“ uvedla 
Kolínská s tím, že v Praze je nejčastěji nabízen 
celý byt.

Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se 
v červenci shodli na potřebě regulace v oblas-
ti sdílené ekonomiky. Vzhledem ke končícímu 
funkčnímu období vlády by podle premiéra Bo-
huslava Sobotky (ČSSD) měli ministři připravit 
podklady svým nástupcům, aby ti mohli učinit 
legislativní změny.

Problémy rezidentů se službou Airbnb sle-
duje například radnice Prahy 1. Podle starosty 
Oldřicha Lomeckého (TOP 09) v poslední době 
radnice zaznamenala řadu stížností na provo-
zovatele Airbnb souvisejících zejména s hlu-
kem a nepořádkem, který způsobují ubytovaní 
turisté. Radnice podle Lomeckého nemá mož-
nost proti tomu zasahovat. Narušení občan-
ského soužití řeší městská či státní policie a ze 
strany městské části může ubytovatele zkont-
rolovat pouze živnostenský odbor.

V hlavním městě je přes Airbnb nabízeno 
zhruba stejně lůžek jako v hotelech a penzi-
onech. To podle kritiků vede k vylidňování 
města, protože pronajímání bytů turistům 
na několik dní zhoršuje dostupnost bydlení 
pro rezidenty. V červnu bylo prostřednictvím 
Airbnb v Praze 1 nabízeno z celkového počtu 
15.000 bytů 3500. Z nich pouze u 427 bytů rad-
nice evidovala odvádění povinného poplatku 
za pobyt.

Loni se v Česku přes Airbnb ubytovalo 

710.000 zahraničních turistů, což je meziroční 
růst o 59 procent. Průměrná délka pobytu byla 
tři dny. Kromě Airbnb působí na trhu například 
Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Ren-
tals či Vrbo.

krf jw

Pronájem přes Airbnb zatěžuje ostatní obyvatele domů

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/art/4792/english-communication-skills-for-real-estate.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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Praha 16. srpna (ČTK) - Práva vlastníků bytů 
vůči neplatičům příspěvků na správu domů 
budou silnější. Senát dnes schválil vlastní 
předlohu, díky níž společenství vlastníků bytů 
v domech získají přednostní právo na aspoň 
částečné uhrazení pohledávek po dlužnících 
při nuceném prodeji jejich bytů. Předloha nyní 
zamíří k podpisu prezidentovi.

Novela se týká občanského soudního řádu, 
zákona o veřejných dražbách a insolvenčního 

zákona. Předpokládá, že pohledávky souvi-
sející se správou domu by byly uspokojovány 
přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje 
bytu ve prospěch společenství vlastníků.

V současnosti jsou podle autorů předlo-
hy řádní vlastníci nuceni ručit za závazky těch 
vlastníků, kteří příspěvky na správu domu ne-
hradí. Jde například o platby za vodné a stoč-
né, teplo, za osvětlení společných prostor a do 
fondu oprav.

„Pokud dlužník dobrovolně dluh neuhra-
dí a nemá jiný majetek, lze sice přistoupit 
k výkonu rozhodnutí prodejem jednotky nebo 
k dražbě, ale ve většině případů na úhradu po-
hledávek souvisejících se správou domu a po-
zemku nezbude nic, protože výtěžek z prodeje 
jednotky připadne v celém rozsahu zástavnímu 
věřiteli,“ stojí v důvodové zprávě.

Jako nevymahatelné jsou podle zdůvodnění 
klasifikovány zhruba dvě třetiny pohledávek. 
Předloha by měla podle autorů napravit sou-
časný stav, kdy poctiví doplácí na nepoctivé.

mbc jw

Práva vlastníků bytů vůči neplatičům 
příspěvků budou silnější

Praha 1. srpna (ČTK) - Podíl volných prů-
myslových hal a skladů činil na konci letošní-
ho června v Česku 4,1 procenta. Proti konci 
března klesl o 0,6 procentního bodu. Celkově 
je na českém trhu 274.600 metrů čtverečních 
těchto ploch, které jsou připraveny k nastěho-
vání. Dnes o tom v tiskové zprávě informovalo 
sdružení realitních poradenských firem In-
dustrial Research Forum (IRF). Plocha volných 
hal odpovídá rozloze zhruba šesti Václavských 
náměstí v Praze.

Sdružení uvedlo, že ve druhém čtvrtle-
tí bylo celkem v Česku dokončeno zhruba 
176.300 metrů čtverečních (m2) skladových 

ploch v 11 průmyslových parcích. V prvním 
čtvrtletí činila plocha nově postavených výrob-
ních hal a skladů v ČR 162.400 m2.

IRF dodalo, že mezi největší dokončené pro-
jekty mezi začátkem dubna a koncem června pa-
tří rozšíření haly společnosti Tchibo v Panattoni 
Park Cheb o dalších 34.100 m2, hala v Prologis 
Park Prague Jirny o rozloze 30.400 m2 a hala 
pro společnost Raben Group v Panattoni Park 
D5 Hořovice o velikosti 24.500 m2.

Nejvyšší nájemné v průmyslových halách 
a skladech ve druhém čtvrtletí mírně vzrostlo 
na 4,35 eura (113,7 Kč) za metr čtvereční mě-
síčně. V prvním čtvrtletí činilo 4,2 eura. Nájem-

né za vestavěné kanceláře v halách zůstalo na 
osmi až devíti eurech (209 až 235 Kč) za m2 za 
měsíc.

Členy IRF jsou společnosti CBRE, Colliers In-
ternacional, Cushman & Wakefield a JLL.

rdo jw

Podíl volných skladů a hal v Čr byl 
na konci června 4,1 procenta

Praha 30. července (ČTK) - Ceny družstev-
ních bytů v Česku do konce června meziročně 
vzrostly o 26,6 procenta na 25.328 korun za 
metr čtvereční. Nejvíce zdražily v Plzeňském 
kraji (o 53,2 procenta), nejméně v Moravsko-
slezském kraji, zhruba o desetinu. Byty v osob-
ním vlastnictví v ČR ve stejném období zdra-
žily o 15,6 procenta na 28.700 korun za metr 
čtvereční. Vyplývá to z údajů aplikace cemap.
cz. Aplikace, která vychází z tržních cen nabí-
dek inzercí realitních serverů, porovnávala 
70.507 družstevních bytů v bytových domech.

„Naše data ukazují výrazný nárůst cen druž-
stevních bytů, který se ve většině krajů objevil 
takřka skokově na podzim loňského roku. Růst 
je zapříčiněn hlavně nedostatkem kvalitních 
bytů v osobním vlastnictví a jejich vysokou 
cenou. Předpokládám, že růstový trend bude 
pokračovat, ale spíše pomalejším tempem,“ 
uvedl výkonný ředitel CeMap-cenové mapy 
Ondřej Hon.

V šesti krajích se ceny zvedly meziročně 
o více než 30 procent. Po Plzeňském kraji nej-
více vzrostly na Pardubicku (o 39,1 procenta) 
a v Královéhradeckém kraji (o 35,6 procenta). 
Méně než o pětinu ceny kromě Moravskoslez-
ského kraje vzrostly v Praze, na Vysočině, v Kar-
lovarském, Ústeckém a Zlínském kraji.

„Zvýšenou poptávku po družstevních by-
tech jsme zaznamenali téměř ve všech krajích. 
Zájemce láká především vlastní bydlení za nižší 
cenu s vidinou budoucího převodu do osobní-
ho vlastnictví,“ doplnil výkonný ředitel realitní 
kanceláře Reality IQ Ondřej Mašín.

Nejdražší družstevní byty jsou v Praze s prů-
měrnou cenou 58.388 korun za metr čtvereč-
ní. Hlavní město je téměř osmkrát dražší než 
Ústecký kraj, kde je metr čtvereční k dostání 
za 7345 korun.

Průměrný družstevní byt v Česku má podle 
cemap.cz 61 metrů čtverečních.

ciz jw

Ceny družstevních bytů v Čr do konce 
června vzrostly o 26 procent

Průměrné ceny družstevních bytů 
v Čr na konci června (kč/m2):

Kraj Cena Meziroční 
změna (pct)

Praha 58.388 15,9

Středočeský 31.945 31,7

Jihočeský 22.430 30,4

Plzeňský 27.592 53,2

Karlovarský 15.272 18,6

Ústecký 7345 15,1

Liberecký 20.565 28,9

Královéhradecký 25.471 35,6

Pardubický 24.211 39,1

Vysočina 21.594 15,9

Jihomoravský 40.272 29,8

Olomoucký 20.935 31,3

Moravskoslezský 14.526 11,5

zlínský 24.051 18,5

Celá ČR 25.328 26,6

Zdroj: cemap.cz



Veletrh FOR ARCH

Drobní stavitelé ale i velké stavební firmy 
dobře vědí, jak důležitý je pro kalkulaci nákla-
dů kvalitní rozpočtář. Ten, kdo staví svépomocí, 
má většinou napjatý rozpočet a počítá každou 
korunu. Při nekvalitním odhadu stavebních ná-
kladů mu může rekonstrukce přinést spoustu 
nepříjemností. Stavební firmy jsou zase velmi 
dobře poučené z let minulých a současných, 
kdy veřejní i soukromí investoři neschvalovali 
jakékoliv vícenáklady. 

U soukromých investorů to je či bylo zapří-
činěno především snahou udržet fixní rozpo-
čet, zatímco veřejní investoři jsou či byli ome-
zováni Zákonem o zadávání veřejných zakázek, 
který povoluje navýšení vysoutěžené ceny jen 
o určité procento. Zástupci veřejných institucí 
navíc častokrát neumožnili proplacení proka-

zatelných vícenákladů, aby předešli případným 
soudním sporům ze strany budoucích zastupi-
telů měst a obcí.

V současné chvíli pociťují stavební firmy, 
projektanti, developeři i investoři nedosta-
tek kvalifikovaných pracovníků. Rozpočto-
vání stavebních prací není jen o technickém 
vzdělání, ale také o zkušenostech, technolo-
gických znalostech a dobré informovanosti. 
Špatná kalkulace může firmám způsobit ne-
vyčíslitelné ztráty, naopak kvalitní rozpočet 
novými a inovativními přístupy a postupy 
může společnostem ušetřit nemalé finanční 
prostředky. 

Informace o doporučených, nikoliv závaz-
ných, směrných cenách si může kdokoliv za-
koupit od inženýrské a poradenské společnosti 

ÚRS PRAHA, která data každého půl roku ak-
tualizuje. Zkušenosti a informace o cenách 
a případných množstevních slevách v nich ale 
rozpočtáři nenajdou.

S rozpočty mohou těm, kteří se chystají 
stavět či rekonstruovat, poradit odborníci na 
mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 
ve dnech 19. až 23. září 2017 v PVA EXPO PRA-
HA.

Generálním partnerem 
mezinárodního stavebního veletrhu 

FOr ArCh 2017 je Skupina ČeZ.

Čekejte víc než jen elektřinu nebo plyn
Že ČEZ vstoupil se svými zákazníky do 

21. století, dokazují jeho inovativní produkty 
a služby. Ať si zákazníci vyberou jakkoli velké 
vylepšení domácnosti, vždy dostanou řešení, 
které ohleduplněji využívají energie, zvyšují 
komfort zákazníků a snižují chytře výdaje. Na 
kompletní nabídku produktů se můžete podí-
vat na www.cez.cz/sluzby. 

kvalitní rozpočtáři šetří 
firmám peníze

www.forarch.cz

19.–23. 9. 2017

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

 stavba |  elektro a zabezpečení |  vytápění |  dřevostavby |  bazény, sauny & spa

OFICIÁLNÍ VOZYODBORNÝ PARTNERGENERÁLNÍ PARTNER

ARCH_17_210x147_PARTNERI_stavba.indd   1 12.05.17   10:50
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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.

Z údajů Českého statistického úřadu

Realitní magazín ARK ČR
měsíčník
9/2017
Vydává

Informační centrum ARK, spol. s r. o.,
Strašnická 3165/1b, 102 00 Praha 10,

tel: 272 762 953, mob: 608 446 656,
www.arkcr.cz
Redakční rada:

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
Ing. Petr Koranda, CSc.

Sazba:
Pavel Borůvka

MK ČR E 17369
Rozšiřuje ARK ČR. Neprodejné.

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% !

realitní kongres 2017
Dne 13. 11. 2017 se v Praze v kongresovém centu Clarion Congress Hotel Prague****  usku-

teční již 8. ročník  tradičního celodenního setkání realitních makléřů a dalších odborníků pohy-
bujících se na realitním trhu. 

Udělejte si čas na největší realitní událost roku za bezkonkurenční cenu!
Tentokrát vám dokonce poradí pár fíglů Ladislav Špaček…  Ale nebudou chybět přednášky 

k aktuální situaci na našem trhu, právní poradna a řada dalších diskuzních fór. A hlavně, kde jinde 
se setkáte s tolika kolegy z realitek z celé republiky pohromadě?

Vstupné 1 tis. Kč (+ DPH)  na osobu (cena je včetně bohatého občerstvení****),  pro členy 
ARK ČR slevy!

Záštitu nad Realitním kongresem převzali: Hospodářská komora ČR, Ministerstvo pro místní 
rozvoj a Asociace realitních kanceláří České republiky.

Více informací a přihlášky – viz zde.

Stavební výroba
 ■ Meziroční růst/pokles, v %, červen 2017: 8,5
 ■ Datum zveřejnění: 07. 08. 2017
 ■ https://www.czso.cz/csu/czso/stavebnictvi

           odkaz na tabulku počtu zahájených a dokončených bytů od 1/2009 do 2/2017.

Zajímavé články:
Hospodářské noviny – 16.8.2017

 ■ lidé si častěji nechávají zpětně prověřo-
vat své nemovitosti, Článek viz zde.

Měšec.cz

 ■ Jak vypovědět nájem za neplacení a ná-
sledně vyklidit byt? Článek viz zde.

Průlomové rozhodnutí 
nejvyššího správního soudu:
daň z nabytí nemovité věci a dPh

V dosavadní praxi správci daně vyměřují daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní 
ceny, celkové placené, nyní i jen sjednané částky, tzv. úplaty. Pokud prodej nemovité věci podléhá 
DPH, vyměřují daň z celkové částky včetně DPH. Tento přístup vychází z jazykového výkladu zákon-
ného opatření Senátu. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 Afs 88/2017-35 z 28.6.2017, zcela 
přelomový, však tento přístup považuje za chybný. Nejvyšší správní soud vyjádřil názor, že je třeba 
pojmy „úplata“ a „sjednaná cena“ vykládat tak, že se jedná o částku bez DPH. Přestože je DPH 
součástí kupní ceny, není majetkem a příjmem prodávajícího a prodávající ji odvádí státu.

Na základě tohoto rozsudku by bylo možné, pokud neuplynula tříletá lhůta od vyměření daně, 
podat dodatečné přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na nižší daň a požádat o vrácení odpo-
vídající části daně.

- red -

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.realitnikongres.cz/
https://m.ihned.cz/c1-65846360-lide-si-casteji-nechavaji-zpetne-proverovat-sve-nemovitosti
https://www.mesec.cz/clanky/jak-vypovedet-najem-za-neplaceni-a-nasledne-vyklidit-byt/
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0088_4Afs_1700035_20170724143640_prevedeno.pdf
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Profesní vzdělávání

Členství v ARK ČR

PRESTIŽ
 ■ Používejte logo Asociace realitních kanceláří České republiky

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

INFORMAČNí A PORADENSKý SERVIS 
Členové dostávají:

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

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

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

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

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

OBCHODNí SPOLUPRáCE
 ■ Systém vzájemného sdílení nabídek (MlS Ark)

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

Využívejte všech výhod členství  
v Asociaci realitních kanceláří České republiky

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Zvýhodněná účast na realitním kongresu 
 ■ Slevy za konání Zkoušek odborné způsobilosti

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

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

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

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

www.arkcr.cz/art/4571/vykon-spravy-nemovitosti.htm


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


