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Aktuálně

Profesní vzdělávání

Zavolala mi nedávno do Asociace realitních 
kanceláří České republiky zoufalá paní. „Co 
mám dělat?“ říká mi, „Rezervovala jsem si byt 
u realitní kanceláře. Deklarovali v inzerci, že 
byt má 72m2. V návrhu kupní smlouvy se však 
objevilo metrů 54.“ Ale to už byla rezervační 
smlouva podepsána. „Já vím“ pokračuje, „byla 
jsem se na byt osobně podívat a asi jsem si 
měla uvědomit, že je téměř o 20m2 menší, než 
bylo inzerováno, ale ono se to na vozíku řeší 
vše hůř. Metr jsem s sebou neměla a důležité 
pro mne bylo, že jsem jakžtakž projela chod-
bou “. „Ale 20m2 , to je přeci jen dost. A tak, 
když jsem obdržela kupní smlouvu se správný-
mi údaji, jsem požádala realitní kancelář, aby 
pro mne raději hledal byt jiný.“  Jak však byla 
paní překvapena, když jí makléř sdělil, že to 
sice nebude problém, ale složená rezervační 
záloha už jí propadne… A tak paní chtěla po-
radit, jak má postupovat. A jako je to ve vět-
šině podobných případů, problém je v tom, že 
se bojí soudu a vlastně se bojí i toho, co by se 
vlastně ze strany, jak se nakonec ukázalo aro-
gantního makléře, dělo. Vše ovlivňuje i to, že 
na soud vlastně peníze už nemá. Ostatně proto 
volala na Asociaci.

Náš problém (rozuměj problém Asociace) 
však je v tom, že pokud se nejedná o člena 

Asociace (a v tomto případě to opravdu člen-
ská kancelář není), nemáme v zásadě možnost 
zasáhnout. 99% stěžovatelů, kteří se na ARK ČR 
obrací, si stěžuje na realitní kanceláře nebo na 
realitní makléře, kteří moc dobře vědí, proč do 
Asociace nevstupují. Zavázali by se tak k dodr-
žování povinností, které je mimo Asociaci vů-
bec netrápí. Pokud nespokojený klient – spo-
třebitel – nenajde odvahu svoji nespokojenost 
vyjevit buď k České obchodní inspekci, nebo 
rovnou prostřednictvím advokáta k soudu, ne-
musí se taková realitka nikomu zodpovídat. 

Tento příklad mne dost trápí. A to hned ze 
dvou důvodů. Jednak proto, že přibyl klient, 
který je s prací realitní kanceláře nespokojený 
a svoji nespokojenost si jistě nenechá jen tak 
pro sebe. A to poškozuje ve výsledku zejména 
všechny ostatní slušné. Ale daleko více mne 
štve, že to hlavní, přidanou hodnotu služby re-
alitní kanceláře sám tzv. makléř, potírá. 

Proč se lidé obracejí na realitní kancelář? 
No přece proto, aby nákup, prodej, nájem či 
pronájem, proběhl bez problému, bez zby-
tečných komplikací. Tak říkajíc „na klíč“. Klient 
přinese, respektive dostane své peníze a o nic 
se už nemá starat. Tak by to mělo vypadat 
a ve většině případů to tak i vypadá. Jenomže 
uvedený příklad, který věřte, či nevěřte, není 

vymyšlený, všem snahám profesionálních, 
kompetentních a zejména slušných realitních 
makléřů dávají „na frak“. Nelze se proto divit, 
že první cesta prodávajících, či kupujících často 
nevede přímo do realitní kanceláře. 

PROČ využít služeb  ČLENŮ Asociace 
realitních kanceláří České republiky? 

PROTOŽE jde vždy o prověřené 
a kvalitní realitní kanceláře.

Člen ARK ČR: 
 ■ Je pojištěn z odpovědnosti za způsobe-

nou škodu.
 ■ Podléhá přísnému dohledu.
 ■ Vzdělává se a má příslušná oprávnění.
 ■ Dodržuje Stanovy ARK ČR a Etický kodex 

člena.

Navštivte kteroukoli členskou 
kancelář a přesvědčte se! 

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

Bez kompetentnosti 
a profesionality to nepůjde

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

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

Termín : od 13. 3. 2018
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Efektivní komunikace 
realitního makléře

aneb, komunikujte s klienty v souladu 
s fungováním lidského mozku. 
Seminář je určen pro každého, kdo chce využívat 
znalostí neurověd pro efektivní komunikaci.

Termín:  17.01.2018 (9 -16 hod.)
Místo konání: sídlo ARK ČR, Strašnická 1b, Praha 10

Seminář vede: Bc. Lenka Synečková - Kouč s certifikací ACC ICF
Bližší informace a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/5025/o-nasich-kurzech-rekli-iii.htm
http://www.arkcr.cz/art/5025/o-nasich-kurzech-rekli-iii.htm
http://www.arkcr.cz/art/4584/o-nasich-kurzech-rekli-ii.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/5260/obchodnik-s-realitami.htm
http://www.arkcr.cz/art/5427/efektivni-komunikace-realitniho-maklere.htm
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Aktuálně

Dá se věřit realitním makléřům?

Když se podívám do médií, najdu články 
varující před realitními makléři.  Nadpisy typu 
jak se bránit před makléři, nejčastější podvody 
atd. Bohužel i na nás se často obracejí podve-
dení klienti, kteří se kvůli nekalým praktikám 
nebo neprofesionalitě realitního makléře do-
stali do nepříjemné situace. Nemůžeme se pak 
divit, že v povědomí klientů je realitní makléř 
vnímán negativně.

Prodej nemovitosti – životní událost
Nemovitý majetek je většinou to nejcen-

nější co máme a jeho prodej je pro nás životní 
událostí. Proto je velmi důležité obrátit se na 
skutečného profesionála. Co by měl splňovat 

profesionální realitní makléř? Podle NSK (ná-
rodní soustavy kvalifikací) by měl být způsobilý 
v následujících oblastech:

 ■ Orientace v základních právních předpi-
sech souvisejících s činností obchodníka s re-
alitami

 ■ Orientace v oblasti stavebnictví souvise-
jící s výkonem činnosti obchodníka s realitami

 ■ Používání informačních technologií
 ■ Komplexní orientace v procesech a po-

stupech
 ■ Využívání marketingových principů 

a marketingu při prodeji/pronájmu nemovi-
tostí

 ■ Aplikace etického kodexu při výkonu čin-
nosti obchodníka s realitami

 ■ Odhad trž-
ní ceny a financo-
vání nemovitostí

Bezpečný 
prodej 

nemovitosti 
s realitním 
makléřem
Asociace re-

alitních kancelá-
ří již od roku 1992 sdružuje realitní makléře 
z celé republiky. Jedním z cílů je zajistit zlep-
šování jejich služeb především cestou pravidel-
ných školení.  Členství v asociaci je pro klienty 
zárukou kvalitního servisu, odborného pora-
denství a jednání na profesionální úrovni.

5 důvodů proč zvolit realitního 
makléře z řad členů ARK ČR:

1.   Členství v ARK ČR je garancí kvality – 
členové dodržují etický kodex ZDE

2.   Členové pracují v systému vzájemného 
sdílení nabídek – což zvyšuje úspěšnost pro-
deje

3.   ARK ČR zajišťuje členům pravidelné 
vzdělávání

4.   Od členů získáte profesionální odpovědi, 
které konzultují přímo s našimi spolupracující-
mi právníky či daňovými poradci

5.   V případě nespokojenosti s realitním 
makléřem členem ARK ČR, se na nás klient 
může obrátit.

Otázka by neměla znít prodej nemovitosti 
s realitním makléřem nebo bez realitního ma-
kléře. Správná otázka je, kde vybrat spolehlivé-
ho profesionála. 

Bc. Lenka Synečková
Manažer vzdělávání

Náš společný cíl – spokojený klient

Elektronická 
evidence tržeb (EET) 
v realitní kanceláři

Třetí vlna EET dopadne na realitní makléře od 1. března 2018.
Seminář je zaměřen na problematiku evidence 
tržeb v podmínkách realitní kanceláře. Předmětem 
výkladu nejsou technické aspekty EET.

Termín:  09. 01. 2018 (13 - 16 hod.)
Místo konání: ARK ČR, Strašnická 3165/1b, Praha 10

Seminář vede: Tomáš Líbal – lektor s mnohaletou 
přednáškovou praxí. Specialista na problematiku 

EET. Autor publikace a řady článků o EET
Bližší informace a přihláška na webu ARK ČR

Nová směrnice 
o ochraně osobních 

údajů GDPR
Bojíte se GDPR? S námi se bát nemusíte. Na semináři se dozvíte 
potřebné informace.

Nová směrnice na ochranu osobních dat – GDPR (General Data 
Protection Regulation) přináší přísnější pravidla a vyšší sankce.

Termín: 12. 1. 2018 
Místo konání: Praha, ARK ČR, Strašnická 3165/1b, Praha 10,  

Seminář vede: Ing. Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka 
Sdružení pro internetový rozvoj.

Bližší informace zde

http://www.arkcr.cz/art/2735/eticky-kodex-realitniho-maklere-clena-asociace-realitnich-kancelari-ceske-republiky.htm
http://www.arkcr.cz/art/5438/elektronicka-evidence-trzeb-eet-v-realitni-kancelari.htm
http://www.arkcr.cz/art/5400/nova-smernice-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr.htm
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Legislativa

Úskalí výpovědi nájmu 
pronajímatelem bez 
výpovědní doby

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) rozlišuje vícero možností skončení nájmu bytu 
či domu. Výpovědní důvody, na jejichž základě může nájem vypovědět pronajímatel, jsou značně 
omezeny, a to v zásadě na situace upravené v ust. § 2288 (výpověď nájmu s tříměsíční výpovědní 
dobou) a ust. § 2291 (výpověď nájmu bez výpovědní doby). Dne 18. 01. 2017 vydal Nejvyšší soud 
pod spisovou značkou 26 Cdo 4249/2016 rozhodnutí, ve kterém rozlišil mezi oběma možnostmi 
skončení nájmu, a to s ohledem na konkrétní případ porušení povinností nájemcem. 

Účelem tohoto příspěvku je objasnit, 
v jakých případech je, porušuje-li nájemce své 
povinnosti, vhodné využít výpovědi s výpo-
vědní dobou, a kdy bude naopak lepší využít 
možnosti ukončit nájem ihned. 

Nový občanský zákoník (zákon 
č. 89/2012 Sb.) rozlišuje vícero možností skon-
čení nájmu bytu či domu. Výpovědní důvody, 
na jejichž základě může nájem vypovědět pro-
najímatel, jsou značně omezeny, a to v zásadě 
na situace upravené v ust. § 2288 (výpověď 
nájmu s tříměsíční výpovědní dobou) a ust. 
§ 2291 (výpověď nájmu bez výpovědní doby). 
Dne 18.01.2017 vydal Nejvyšší soud pod spiso-
vou značkou 26 Cdo 4249/2016 rozhodnutí, ve 
kterém rozlišil mezi oběma možnostmi skonče-
ní nájmu, a to s ohledem na konkrétní případ 
porušení povinností nájemcem. Účelem toho-
to příspěvku je objasnit, v jakých případech je, 
porušuje-li nájemce své povinnosti, vhodné 
využít výpovědi s výpovědní dobou, a kdy bude 
naopak lepší využít možnosti ukončit nájem 
ihned. 

Předně je třeba uvést, že možnosti výpovědi 
nájmu pronajímatelem nejsou zaměřeny toliko 
na porušování povinností ze strany nájemce, 
nýbrž i na další zákonné důvody (např. potřeba 
bytu pro osobu příbuznou s pronajímatelem). 
Pro účely tohoto článku se však právě na po-
rušování povinností nájemcem zaměříme. Ve 
výše označeném rozhodnutí se Nejvyšší soud 
zabýval situací, kdy došlo k úmyslnému poško-
zení vodoměru, z něhož nájemce získal výrazný 
neoprávněný majetkový prospěch (vodoměr 
odečítal podstatně méně vody, než byla reálná 
spotřeba). Poté, co se o tomto počinu prona-
jímatel dozvěděl, vyzval nájemce k náhradě 
škody a prakticky současně mu doručil výpo-
věď z nájmu bytu bez výpovědní doby, a to 
pro zvlášť závažné porušení povinností, které 
v jeho jednání spatřoval. Nájemce se proti vý-
povědi za využití zákonných prostředků bránil, 
a spor proto skončil až u Nejvyššího soudu. 

Jak již bylo uvedeno, porušování povinností 
nájemcem je důvodem k výpovědi nájmu ze 
strany pronajímatele, a to v případě, že toto 
porušení lze klasifikovat alespoň jako „hru-
bé“. V takové situaci lze přistoupit k výpovědi 
nájmu s tříměsíční výpovědní dobou. Porušu-
je-li však nájemce své povinnosti s vyšší inten-
zitou, a to „zvlášť závažným způsobem“, může 
pronajímatel přikročit k výpovědi nájmu bez 
výpovědní doby, avšak pouze za předpokladu, 
že nájemce předem vyzve, aby se svého proti-
právního jednání zdržel a odstranil způsobené 
následky (k tomu mu musí poskytnout dosta-
tečnou lhůtu, jejíž délku sice zákon výslovně 
nedefinuje, nicméně lze doporučit alespoň 
14 dní). V opačném případě se k výpovědi pro-
najímatele ze zákona nepřihlíží. Pro úplnost 
uvádíme, že v případě výpovědi s tříměsíční 
výpovědní dobou takovou výzvu pronajímatel 
zasílat nemusí. V situaci posuzované Nejvyšším 
soudem pronajímatel využil možnosti výpově-
di bez výpovědní doby, poněvadž měl za to, že 
manipulace s vodoměrem dosahuje intenzity 
„zvlášť závažného“ porušení povinností ná-
jemce. Výzvu k odstranění protiprávního stavu 
pronajímatel nezasílal, neboť nájemce ani ne-
měl, jakým způsobem své pochybení napravit 
(nebyl oprávněn vodoměr vyměnit). Nejvyšší 
soud však, k nelibosti pronajímatele, následně 
rozhodl, že k takto dané výpovědi se nepři-
hlíží, a to právě pro absenci předchozí výzvy 
k odstranění protiprávního stavu. Nejvyšší 
soud zároveň připomněl, že stěžejním účelem 
výpovědi bez výpovědní doby je zamezit dal-
ším škodám či vzniku jiných závažných obtíží. 
Tomu odpovídá i požadavek na předchozí vý-
zvu k upuštění od závadného jednání. Pokud se 
však škodlivé následky již nikterak výrazně ne-
zvyšují, bylo namístě využít výpovědi s třímě-
síční výpovědní dobou, a to i bez předchozí vý-
zvy k nápravě. K okamžitému ukončení nájmu 
bez výpovědní doby tedy nepostačí pouhé 
porušení povinností zvlášť závažným způso-

bem, ale mělo 
by se jednat 
o trvalý a ne-
únosný stav, 
který nájemce 
neodstraní ani 
po předchozí 
výzvě prona-
jímatele, byť 
by tak učinit 
mohl.

Na základě shora uvedeného lze pronají-
matelům doporučit, aby důkladně zvážili způ-
sob, jakým se rozhodnou nájemní smlouvu 
s problematickým nájemcem ukončit. Pokud 
nájemce zvlášť závažným způsobem porušuje 
své povinnosti, a i přes výzvu pronajímatele 
poškozuje předmět nájmu, případně neplatí 
nájemné, bude samozřejmě namístě nájem 
ukončit ihned a bez výpovědní doby. Jestliže 
si však pronajímatel nebude jistý, zda jednání 
nájemce dosahuje „zvlášť závažné“, nebo jen 
„hrubé“ intenzity, měl by zvážit výpověď ná-
jmu s tříměsíční výpovědní dobou. Výhodou 
takového postupu není jen neexistence povin-
nosti doručit nájemci předem výzvu k nápravě, 
nýbrž i vyšší míra právní jistoty (a úspora nákla-
dů) pro případ, že nájemce s výpovědí nebude 
souhlasit. Pravděpodobně není pochyb o tom, 
že úmyslnou manipulaci s vodoměrem na úkor 
ostatních nájemců je možné označit za zvlášť 
závažné porušení povinností, avšak jak jsme 
si ukázali výše, tato skutečnost k oprávněnos-
ti výpovědi bez výpovědní doby sama o sobě 
nepostačuje. Ať tak či onak, je důležité doplnit, 
že oprávněným podáním výpovědi problémy 
s nájemci mnohdy neskončí. Nájemce má zá-
konnou možnost napadnout platnost výpovědi 
u soudu (kde pak není možné předjímat délku 
řízení, která zcela závisí na rychlosti a organiza-
ci práce soudu), případně se může odmítnout 
vystěhovat. V takovém případě pak pronají-
mateli nezbude, než se vůči nájemci domáhat 
opuštění předmětu nájmu prostřednictvím ža-
loby na vyklizení.

Mgr. Jakub Sláma
advokátní koncipient 

Legalcom advokátní kancelář, s.r.o. 
www.legalcom.cz

Příspěvek byl původně uveřejněn na 
www.epravo.cz.
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Daně

Profesní  vzdělávání

Finanční správa dne 24. 11. 2017 vydala tis-
kovou zprávu, ve které uvádí, že bude u daně 
z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjed-
nanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele. Změ-
nu v přístupu u převodů do 31. 10. 2016, kde 
poplatníkem byl převodce, jsme již avizovali. 
Finanční správa na základě rozsudku Nejvyšší-
ho správního soudu uznala, že základem daně 
je částka bez DPH.

Nyní tento odůvodněný přístup použije fi-
nanční správa i u převodů od 1. 11. 2016, kdy 
poplatníkem je nabyvatel vlastnického práva 
k nemovité věci. 

Pokud při nabytí nemovité věci bylo daňové 
řízení u daně z nabytí nemovitých věcí (u naby-

tí do 31. 10. 2016 i od 1. 11. 2016) již ukonče-
no, přičemž daň byla správcem daně vyměřena 
ze základu daně včetně DPH, může si poplatník 
v případě, že dosud neuplynula lhůta pro sta-
novení daně (3 roky), podat dodatečné daňové 
přiznání a zažádat o vrácení případně vzniklé-
ho přeplatku na dani. Uvedené se týká pouze 
případů, kdy převodcem nemovité věci je plát-
ce DPH a nabývací hodnotou je cena sjednaná, 
do níž je zahrnuta DPH.

Pokud daňové řízení nebylo dosud ukonče-
no, tj. správcem daně nebyla dosud vyměřena 
daň či ještě probíhá odvolací řízení, správce 
daně sám vyměří poplatníkovi daň podle výše 
uvedeného postupu. O vrácení případně vznik-

lého přeplatku na 
dani si opět může 
poplatník zažádat.

V této souvislos-
ti Finanční správa 
doporučuje, aby 
ve smlouvách tý-
kajících se nabytí 
vlastnického prá-
va k nemovité věci 
byla v zájmu dalšího 
jednoduchého výpočtu ceny sjednané vždy 
jednoznačně vyčíslena částka odpovídají-
cí DPH. Pro nabyvatele nemovité věci, který 
není v dané případě plátcem DPH, a zároveň 
poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí je 
tato informace nezbytná pro vyplnění daňové-
ho přiznání a správné stanovení základu daně 
případně zálohy na dani.

Ing. Petr Kout
daňový poradce

K základu daně z nabytí 
nemovitých věcí

Aktuality v účetnictví a daních 2018
Tradiční lednový seminář pro všechny zájemce o daňovou problematiku.

Termín:  29. 1. 2018  (10 -14 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Seminář vede: Ing. Petr Kout, daňový poradce
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Právní aspekty realitní činnosti
Účastí na tomto semináři si účastníci prohloubí své právní znalosti a tím mimo jiné  sníží riziko případných 
komplikací v realitní činnosti. Výklad je zaměřen na praktické prvky dané problematiky.

Termín: 28. 2. 2018 (9 - 16 hod.) 
Místo konání: Praha: sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b

Seminář vede: JUDr. Tomáš Pacner, spolumajitel realitní kancelář s dlouholetou praxí
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/5404/aktuality-v-ucetnictvi-a-danich-2018.htm
http://www.arkcr.cz/art/4611/pravni-aspekty-realitni-cinnosti.htm
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Praha 28. listopadu (ČTK) - Tři projekty bytových domů, které při-
pravuje magistrát hlavního města, mají nabídnout až 1000 bytů do 
2,5 roku. Praha by za ně měla zaplatit 2,2 miliardy korun. ČTK to dnes 
řekl radní pro bydlení Radek Lacko (ANO). Praha je vlastníkem zhruba 
jednoho procenta bytového fondu v hlavním městě.

Na Černém Mostě by výstavba bytového domu měla přinést zhruba 
200 bytů. Magistrát pracuje se starší verzí projektu, kterou však upravil 
do varianty odpovídající dnešním požadavkům. „Dříve to bylo děláno 
jako malometrážní byty, ale těch má Praha převis, takže my jsme to pře-
dělali na větší byty 4+1, 3+1, 2+1,“ řekl ČTK Lacko. Část bytů chce město 
nabízet k tržně k pronájmu, další byty plánuje vyhradit pro preferované 
profese, tedy pro lékaře, policisty, hasiče či učitele. Předpokládané ná-
klady na výstavbu jsou 860 milionů korun.

Dále hlavní město připravuje projekt v Dolních Počernicích, kde by 
mělo vzniknout kolem 500 nových městských bytů za necelou miliardu 
korun. Na tyto dva projekty má Praha už vydané stavební povolení a tře-

tí projekt by ho mohl získat počátkem příštího roku. Tím je rekonstrukce 
prázdného výškového domu na Opatově, kde by mělo být 300 bytů. Za 
kompletní předělání budovy by měla Praha zaplatit cca 400 milionů ko-
run.

Částečně by náklady na projekty měly pokrýt peníze z Fondu rozvoje 
dostupného bydlení, který Praha založila v roce 2015. Do fondu město 
ukládá peníze z privatizace, nyní v něm jsou zhruba tři miliardy korun.

„Praha vlastně všechna svoje rozvojová území, co se týká staveb-
ních pozemků, prodala, takže má velmi malý manévrovací prostor, aby 
sama mohla stavět,“ řekl ČTK Lacko. Podle radního dříve byla politika 
taková, že si má každý vyřešit své bydlení sám, a město do výstavby 
nových bytů 15 let neinvestovalo. V hlavním městě by se podle Lacka 
mělo stavět masivněji, k čemuž je třeba vytvořit příznivé podmínky. 
Za klíčové pro podporu výstavby považuje příznivé stavební předpisy 
a pomoc státu.

krf mha

Praha připravuje 1000 nových bytů ve třech projektech

Na pražský trh kanceláří přibyly ve třetím 
čtvrtletí 2017 dva kancelářské projekty. Byla 
dokončena Mechanica v rámci Waltrovky 
v Praze 5 a dále budova Drn (původně Palác 
Národní) v Praze 1. Nová nabídka se ve třetím 
čtvrtletí vyšplhala na 35 600 m2. Kancelářské 
prostory, které byly dokončeny v období mezi 
2017 Q1 a Q3, tak dosáhly ca. 64 000 m2.

Celkové množství rozestavěných ploch ve 
třetím čtvrtletí 2017 činilo v hlavním městě při-
bližně 339 000 m2. Městské části Praha 8, Praha 

5 a Praha 4 vykázaly největší developerskou ak-
tivitu s 92 900 m2, 83 700 m2 a 83 400 m2 roze-
stavěných prostor. Budova ČSOB Bank II, která 
se nachází v Praze 5, zůstala největším projek-
tem ve výstavbě - po svém dokončení nabídne 
přibližně 30 000 m2. 

Ve třetím čtvrtletí hrubé pronájmy 
v Praze ve srovnání s předchozím 
čtvrtletím 2017 Q2 poklesly. Cel-
kem se v 2017 Q3 pronajalo přibliž-
ně 105 000 m2 kancelářských ploch. 

Největší nájemní transakci ve 
sledovaném čtvrtletí uzavřel 
Amazon v projektu Ruton-
ka II v Praze 8 - Karlín, spo-
lečnost zde získala přibližně 
12 500 m2 kanceláří kategorie 
A.

Ve třetím čtvrtletí 2017 ne-
došlo k výraznému nárůstu hla-
din nájmů kanceláří v Central 
Business District (CBD), nájem-
né zůstalo v rozpětí 18,50 - 
20,00 € / m2 / měsíc. Co se týká 
na nejvyššího dosažitelného 
nájemného v ostatních částech 
Prahy, ve vnitřním městě sta-
gnovalo mezi 14,00 do 16,00 € 
/ m2 / měsíc, ve vnějším městě 

taktéž setrvalo v rozpětí od 13,00 do 14,50 € / 
m2 / měsíc.

Míra neobsazenosti kanceláří se propadla 
pod hranici 8 %, když dosáhla 7,8 %. Významný 
pokles neobsazenosti kanceláří byl evidován 
od roku 2014, v roce 2014 bylo zaznamenáno 
dlouholeté maximum neobsazenosti kancelář-
ských ploch v hlavním městě na 15,4 %.

Zdroj: Realitní a poradenská společnost 
Professionals s.r.o.

Pražský trh kancelářských prostor
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Plzeň 22. listopadu (ČTK) - Dvaapadesátiletý podnikatel a bývalý cy-
klokrosový závodník Roman Kreuziger starší nemusí správě Národního 
parku Šumava prodat pozemky, které před dvěma lety koupil v bývalé 
obci Zhůří u Rejštejna. Krajský soud v Plzni dnes zamítl odvolání správy 
parku proti červnovému verdiktu klatovského soudu, jenž žalobu par-
ku zamítl. Kreuziger chce ve Zhůří postavit několik roztroušených dře-
věných domů a obec zaniklou po roce 1952 částečně obnovit. Správě 
parku se záměr nelíbí, žalobou napadla samotné nabytí pozemků.

Národní park se domáhal, aby mu Kreuziger prodal asi deset hek-
tarů pozemků ve třetí zóně parku. Podnikatel pozemky koupil od více 
majitelů za 8,8 milionu korun, park nejdřív chtěl za tyto peníze pozem-
ky dohodou koupit. Když na to Kreuziger nepřistoupil, park chtěl území 
získat soudně.

Argumentoval tím, že podle zákona o ochraně přírody z roku 
1991 musejí vlastníci nezastavěné pozemky při prodeji přednostně na-
bídnout státu. Teprve pokud o ně stát neprojeví zájem, mohou je prodat 
někomu jinému. Podle parku to ale majitelé pozemků neudělali a proda-
li je Kreuzigerovi. Podnikatel se bránil tím, že o předkupním právu nevě-
děl, nebylo ani v katastru nemovitostí. Podle platného územního plánu 
Rejštejna je navíc lokalita vedená jako zastavěná a zastavitelná.

I odvolací senát dnes připomněl, že až 90 procent sporného území 
stále obsahuje studny, zápraží, sklepy a další pozůstatky bývalé obce 
a lze ho považovat za zastavěné. Třetí zóna parku je určená k rozvoji, na 
Šumavě se v takových oblastech běžně staví, uvedla soudkyně Jaroslava 
Pihlíková.

Právní zástupce parku naopak tvrdil, že se nejedná o sídelní útvar. „Je 
to louka, na které se nachází základy dvou tří před 60 lety rozbořených 
domů. Vyskytují se tam ale druhy zvláště chráněných živočichů,“ uvedl. 

Šumavský park nepřipraví podnikatele o pozemky, řekl soud
Podle něj musí být Kreuzigerovi jasné, že „šance, že tam někdy bude 
něco stát, je naprosto minimální“.

Podle názoru senátu Kreuziger nemohl vědět, že na pozemky by 
mělo být předkupní právo. Nevěděl to prý ani starosta obce ani od-
borník, který vypracoval návrh územního plánu Rejštejna. Navíc před 
koupí se Kreuziger informoval na správě parku, kde proti jeho záměru 
nic nenamítali. Park dokonce předtím povolil ve stejné lokalitě stavbu - 
obnovu zbořeniště jednoho domu. Po změně vedení parku se ale změnil 
i názor na projekt.

Kreuziger dnes ČTK řekl, že dnešní pravomocné rozhodnutí soudu je 
důležité nejen pro něj, aby mohl pokračovat v projektu, ale i pro mini-
sterstvo životního prostředí, aby vědělo, jak má následně postupovat.

Pokud chtělo ministerstvo nebo park sporné pozemky získat, mohly 
to udělat dřív, tvrdí. Prodejci je dostali před zhruba šesti lety od státu 
v rámci pozemkových úprav. Předtím mohl park o pozemky projevit zá-
jem, řekl Kreuziger.

I když na projekt nemá zatím územní rozhodnutí ani stavební povo-
lení, je přesvědčen, že Zhůří se mu nakonec podaří částečně obnovit. 
Původně chtěl postavit v první fázi pět nízkopodlažních domů, nyní se 
projekt upravuje. Dle požadavku národního parku totiž nechal zpracovat 
posudek o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). „Vymezila nám území 
v dané lokalitě, kde se dá stavět, a kde se nedá stavět, kde jsou vzácné 
druhy. Podle toho tu dokumentaci upravujeme tak, aby rozsah staveb 
co nejméně zasahoval do ochrany přírody,“ řekl. Odmítl že by chtěl na 
Zhůří stavět velký developerský projekt nebo satelit plný novostaveb. 
Na původních základech někdejších domů mají vzniknout roztroušené 
domy ve starém šumavském stylu.

Lada Pešková sd

Brno 22. listopadu (ČTK) - Brno za 75 milionů korun zrekonstruuje 
Dominikánské náměstí, které nyní slouží jako parkoviště pro desítky 
aut. Místo toho tam vznikne společenský prostor. Práce by mohly začít 
v příštím roce, řekl dnes novinářům primátorův náměstek Richard Mrá-
zek (ANO).

Radní vyhlásili výběrové řízení na rekonstrukci náměstí. Podle Mráz-
ka jsou hodnotícími kritérii cena, ale také zkrácení lhůty výstavby. „Je 
nutné provést dlouho plánovanou kompletní rekonstrukci inženýrských 
sítí a celé plochy náměstí. Sítě pod náměstím budou pro snadnější pří-
stup přeložené do kolektoru,“ doplnil Mrázek.

Práce mají začít příští rok a skončit v roce 2019. Z náměstí tak zmizí 
velké parkoviště. „S auty se na Dominikánském náměstí nepočítá. Řeší-
me, co udělat s rezidenty. Městská část Brno-střed navrhla, aby s kartou 

mohli parkovat v zónách, kde jsou dnes parkovací automaty,“ doplnil 
primátorův náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

Náměstí se promění ve společenský prostor. I nyní ho oživilo Turis-
tické informační centrum města Brna, které tam bude od pátku měsíc 
pořádat vánoční trhy stejně jako na blízkém náměstí Svobody. Domini-
kánské náměstí se promění v gurmánský ráj, kde budou stánky s jídlem 
a stoly pro návštěvníky. Podobně Dominikánské náměstí posloužilo gur-
mánům i o vánočních trzích v loňském roce.

Podle Mrázka plán rekonstrukce zohledňuje i rekonstrukci Paláce 
Jalta, který město prodalo soukromému investorovi za více než 100 mi-
lionů. V něm by mohl vzniknout prostor pro obchodní pasáž, kanceláře 
nebo byty. 

Lenka Horáková dr

Brno zrekonstruuje Dominikánské náměstí za 75 mil., zmizí auta
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Profesní vzdělávání

Na letošní, osmý ročník Realitního kongre-
su dorazilo téměř 600 účastníků. Je vidět, že 
se Realitní kongres stal tradičním oblíbeným 
místem setkávání realitních profesionálů z celé 
České republiky i ze Slovenska. Realitnímu trhu 
se  daří, nemovitosti se prodávají a developeři 
nestíhají pokrýt poptávku.

Mezi témata, která letošní Realitní kongres 
provázela, patřily zásadní legislativní změny 
související s realitním trhem, zejména připra-
vované GDPR. Tradiční diskuzní bloky, které 
k Realitnímu kongresu neodmyslitelně patří, 
pokryly velmi diskutovaný fenomén sdílené 
ekonomiky (bezrealitkové portály), právní 
problematiku a v dnešní době velmi aktuální 
téma “Jak nabírat zakázky v silném konkurenč-
ním prostředí”. Letošní Realitní kongres navíc 
obohatilo velmi pochvalované vystoupení La-

dislava Špačka rozdělené do dvou bloků: Etike-
ta a komunikace v realitách a Komunikace pro 
manažery.

Již tradičně poskytla Asociace realitních 
kanceláří České republiky Realitnímu kongres 
odbornou záštitu. Úvodní slovo přednesl ing. 
Novotný, prezident Asociace. Diskuse na téma 
sdílené ekonomiky se zúčastnil generální se-
kretář Asociace ing. arch. Borůvka. Také na plo-
še určené pro vystavovatele se ARK ČR AKTIV-
NĚ prezentovala a její stánek patřil mezi hojně 
navštěvované. Vyvrcholením pak bylo vyloso-
vání šťastných výherců dárkových certifikátů 
na profesní vzdělávání, které Asociace pořádá.

Těšíme se na setkání v příštím roce, orga-
nizátoři slibují příjemné překvapení ve formě 
vystoupení další zajímavé osobnosti.

Mgr. René Hradecký, CEO

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

Termín: : 23. - 25.1.2018 (9-16 hod.)
Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 1b, Praha 10

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Zprávy z Realitního kongresu 2017

http://www.arkcr.cz/art/5406/vykon-spravy-nemovitosti.htm
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Praha 15. listopadu (ČTK) - Růst cen nových 
bytů nebude v nejbližší době tak výrazný jako 
v posledních dvou letech. V rozhovoru s ČTK to 
řekl ředitel Asociace developerů Tomáš Kade-
řábek. S rozevíráním nůžek mezi cenami bytů 
a reálnými příjmy podle něj klesne počet těch, 
kteří si budou moci koupi nového bytu dovolit. 
Vliv budou mít rovněž kroky ČNB, která omezi-
la poskytování hypoték. Za poslední dva roky 
zdražily nové byty v hlavním městě téměř o po-
lovinu.

„Ceny nových bytů v blízké budoucnosti bu-
dou růst i nadále, ale zdaleka ne tak prudce, 
jako v posledních dvou letech. Rozcházejí se 
průměrné ceny bytů a průměrný plat. A brzy 
se vyčerpá množství lidí, který si nový byt bu-
dou moci dovolit. I v souvislosti s tím, že Česká 
národní banka trochu přitáhla šrouby pro po-
skytování hypoték,“ uvedl Kadeřábek.

Podle údajů poradenské společnosti KPMG 
by obyvatel Prahy na průměrný nový byt vydě-
lával 12,1 roku, pokud by neměl žádné jiné vý-
daje. V porovnání devíti měst ze střední Evropy 
je to nejdéle. Ještě v roce 2013 to bylo zhruba 
o tři roky méně. Nejrychleji ho pořídí obyvatel 
Kolína nad Rýnem, a to za 5,9 roku.

Podle statistik developerských firem Trige-
ma, Skanska Reality a Central Group vzrostla 
na konci září cena nového bytu v Praze prů-
měrně o 19,6 procenta na 83.150 korun za 
metr čtvereční. V mimopražských regionech se 
zvýšila v průměru o 14 procent na 48.034 ko-
run. Důvody růstu cen Kadeřábek dělí na dvě 
části. V mimopražských regionech podle něj 

VIDEOprohlídky pro makléře
Videoprohlídka se stává naprostou samozřejmostí..

Termín:  20. 2. 2018 (13 - 16 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Seminář vede: Tomáš Pěnka – fotograf 
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

růst zhruba odpovídá tomu, že se ekonomi-
ce daří dobře. Lidé mají peníze, aby si mohli 
vlastní bydlení pořídit. „V Praze je situace vý-
razně zkomplikovaná tím, že je nedostatečná 
nabídka. Je to dáno hlavně neprůchodností 
stavebních procesů. Jsou tady projekty, které 
se projednávají třeba 12 let a nemají územní 
rozhodnutí. To je tragické plýtvání národním 
bohatstvím. Žádný stát si prostě nemůže do-
volit, aby se jeho státní správa 12 let zabývala 
nějakým pozemkem,“ uvedl dále šéf asociace.

Jako další důvody růstu cen uvedl technické 
požadavky. „Pokud jsme přijali evropskou di-
rektivu, že budeme stavět téměř pasivní domy, 
tak si musíme uvědomit, že to bude něco stát. 
A pak je tady celá řada věcí, které jsou napros-
to zbytečné a nikde jinde se s nimi prakticky 
nesetkáte. Jde například o to, že v Česku se 
byty musí navrhovat tak, aby do nich přes den 
určitou dobu svítilo slunce. A tento požadavek 
má obrovské urbanistické dopady, domy se 
musejí nesmyslně natáčet,“ doplnil Kadeřábek.

Podle analytiků může za růst cen v Praze 
také poskytování bytů ke krátkodobým pro-
nájmům prostřednictvím aplikace sdíleného 
ubytování Airbnb. V hlavním městě se za po-
sledních 12 měsíců přes tuto aplikaci ubyto-
valo 808.500 hostů. Nabízením krátkodobého 
ubytování si podle manažerky Airbnb Sofie 
Gkiousou přivydělává v metropoli 7200 lidí.

Asociace developerů vznikla v listopadu 
2015 s cílem zlepšení reputace oboru mezi 
profesní i laickou veřejností. Za dva roky fungo-
vání se počet členů zvýšil ze zakládajících 13 na 
aktuálních 28. Pokrytí trhu se podle Kadeřábka 
liší v jednotlivých odvětvích. U logistiky se blíží 
k 80 procentům, v případě bytů a kanceláří je 
podíl zhruba 40 procent.

V současné době už chce asociace zasa-
hovat i do tvorby zákonů. „Snažíme se hlavně 
o to, aby pravidla byla jasná a neměnila se. 
Jako developeři bychom chtěli dostat jasné za-
dání. Tady může být 27 pater, tady ,maximálně 
šest. A podle toho se pak můžeme rozhodnout, 
jestli na tom pozemku chceme stavět nebo ne. 
A ne prostřednictvím Nejvyššího správního 
soudu po pěti letech projednávání územního 
rozhodnutí zjišťovat, jestli tam může být jedno 
patro navíc,“ dodal Kadeřábek.

ciz mha

Asociace developerů: Růst cen nových 
bytů nebude tak výrazný

http://www.arkcr.cz/art/5019/videoprohlidky-pro-realitni-maklere.htm
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Z regionů

Praha 14. listopadu (ČTK) - Obyvatel Prahy 
by na průměrný nový byt vydělával 12,1 roku, 
pokud by neměl žádné jiné výdaje. V porov-
nání devíti měst ze střední Evropy je to nejdé-
le. Nejrychleji ho pořídí obyvatel Kolína nad 
Rýnem, a to za 5,9 roku. Vyplývá to ze studie 
poradenské společnosti KPMG ve spolupráci 
s developerskou firmou Central Group, kterou 
dnes zveřejnily na tiskové konferenci.

„Nízká dostupnost bydlení není špatnou 
zprávou jen pro aktuální zájemce o koupi bytu. 
Dostupné bydlení je totiž základním předpo-
kladem pro budoucí ekonomický rozvoj města 
jako celku,“ uvedl partner KPMG Pavel Kliment. 
Studie počítá kvůli rozdílnému zdanění v jed-
notlivých zemích s hrubou mzdou. „Reálně je 
tak ta doba ještě delší,“ upozornil Kliment.

„Průměrný roční příjem Pražana tak nyní 
vystačí na šest metrů čtverečních nového bytu, 
tedy v podstatě na koupelnu,“ doplnil majitel 
Central Group Dušan Kunovský.

Za Prahou následuje Mnichov, kde je na 
nový byt třeba necelých deset ročních platů. 
V Budapešti je to 9,7 a v Bratislavě 9,6 ročního 
platu.

Podle společných statistik developerských 
společností Trigema, Skanska Reality a Cent-
ral Group průměrná cena nových prodaných 
bytů v hlavním městě na konci září meziročně 
vzrostla o 19,6 procenta na 83.150 korun za 

metr čtvereční. Průměrná mzda se na konci 
pololetí podle ČSÚ v Praze meziročně zvýšila 
o 5,9 procenta na 37.046 korun. Z ceníků de-
veloperů postupně téměř vymizely nejlevnější 
byty pod 60.000 korun za metr čtvereční. Ak-
tuálně jich je na trhu zhruba desetina, ještě 
v roce 2013 to přitom bylo 60 procent.

„Za dva roky ceny nových bytů narostly 
o 40 procent. Přitom při běžném vývoji na-
bídky a poptávky by odůvodnitelný nárůst, 
daný zvýšením cen pozemků, stavebních pra-
cí a zpřísňováním norem, činil asi 15 procent. 
Kvůli paralyzovanému povolování nových sta-
veb jsou tak ceny bytů v Praze o čtvrtinu vyšší, 
než by mohly být,“ uvedl dále Kunovský. 

Podle údajů Světové banky je Česko v dél-
ce a složitosti povolování nových staveb na 
127. místě ze 185 zemí. V délce stavebního ří-
zení je dokonce 20. nejhorší. „Reálně se doba 
od zahájení prací na projektu po kolaudaci 
v poslední době prodloužila z osmi na neuvě-
řitelných deset let a dále se prodlužuje. A to 
samozřejmě velmi významně prodražuje vý-
stavbu,“ řekl Kunovský.

Zdražování bytů je podle něj dáno také ros-
toucími cenami stavebních prací, materiálů 
a pozemků. Stavění prodražují také stále přís-
nější technické normy na energetickou nároč-
nost, hluk nebo osvit bytů. „Zčásti je to také 
dáno rostoucím počtem developerských pro-

Praha 12. listopadu (ČTK) - Realitní kance-
láře a makléři v Česku si na provizích ročně vy-
dělají 7,5 miliardy korun. Po odečtení nákladů 
se konečná odměna pohybuje na úrovni 40 až 
50 procent. Vyplývá to ze studie realitní kan-
celáře Next Reality. Na domácím trhu podle 
Českého statistického úřadu působí relativně 
vysoký počet makléřů, téměř 14.500. Podle 
studie je tak průměrný výdělek makléře po-
měrně nízký a tomu někdy odpovídá i nízká 
kvalita služeb.

„Velikost trhu realitního zprostředková-
ní podle dostupných statistik odhadujeme 
zhruba na 300 miliard korun. Jelikož zhruba 
polovina obyvatel se své nemovitosti prodává 
sama bez zprostředkovatele, realitní kance-
láře provedou transakce o celkovém objemu 

jektů v centru. Kromě toho, že je tady bydlení 
logicky dražší, jsou zde také vyšší náklady na 
výstavbu. Například kvůli zajištění statiky okol-
ních budov nebo dekontaminaci pozemků,“ 
dodal Kunovský.

ciz jw
Počet ročních platů potřebných ke koupi prů-
měrného bytu:

Město Počet ročních platů

Praha 12,1

Mnichov 9,9

Budapešť 9,7

Bratislava 9,6

Vídeň 9,5

Hamburk 6,7

Berlín 6,4

Varšava 6,1

Kolín nad Rýnem 5,9

Počet ročních platů potřebných ke koupi prů-
měrného bytu v Praze na konci pololetí:

Rok Počet ročních platů

2013 8,9

2014 9,5

2015 9,6

2016 11,5

2017 12,1
Zdroj: KPMG

Na průměrný nový byt vydělává Pražan 
12,1 roku, v regionu nejdéle

Realitní makléři na provizích vydělají 7,5 miliardy ročně

kolem 150 miliard. Podle dlouhodobých sta-
tistik největších realitních kanceláří je prů-
měrná provize makléře z každé transakce pět 
procent,“ uvedl generální ředitel Next Reality 
Robert Hanzl.

Celkový objem provizí tak vychází na 
7,5 miliardy korun ročně. Next Reality vychá-
zela z údajů ministerstva financí, ČSÚ a indexu 
nových prodaných nemovitostí poradenské 
společnosti Deloitte.

Při počtu 14.500 makléřů vychází průměr-
ná měsíční provize 43.100 korun na jednoho. 
Po odečtení nákladů podle Hanzla makléři 
zůstane asi 40 až 50 procent. „Je zřejmé, že 
průměrný výdělek makléře je poměrně nízký. 
A tomu odpovídá i kvalita služeb, které takto 
zaplacený makléř poskytuje. Východiskem by 

bylo radikální snížení počtu makléřů, kterých 
je u nás mnohem víc než v zahraničí. Přežijí 
pouze ti, kteří nabízejí svoje služby kvalitně,“ 
doplnil Hanzl.

Podle něj je škoda, že Sněmovna nestihla 
projednat nový zákon o realitním zprostřed-
kování. Ministerstvo pro místní rozvoj v něm 
mimo jiné navrhovalo, aby profese realitního 
makléře byla vázaná živnost. K jejímu provozo-
vání mělo být nutné buď vysokoškolské vzdě-
lání v oblastech jako právo, ekonomie, finan-
ce, obchod a stavebnictví, nebo středoškolské 
s praxí v oboru. Nyní je profese realitního mak-
léře volná živnost, může ji tak vykonávat prak-
ticky kdokoliv.

Podle údajů Evropské rady realitních pro-
fesí (CEPI) je v Česku nejvíce realitních zpro-
středkovatelů v přepočtu na počet obyvatel ze 
všech zemí EU. Na jednoho makléře připadá 
727 obyvatel.

ciz jw
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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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Ze Sbírky zákonů
 ■ VyHLáŠKA č. 403 ze dne 27. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., 

o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zeměděl-
ských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/


My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám...

Mnoho úspěchů v roce 2018 vám přeje
Asociace realitních kanceláří

České republiky


