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Aktuálně

Profesní vzdělávání

Valná hromada ARK ČR v Mikulově.
A sluší se dodat, že pro velký úspěch té 

pořádané v roce 2016, opět v jihomoravském 
Mikulově. Nejen, že nám to velí naše stano-
vy, (valné hromady nemohou být pořádány 
pouze v Praze), ale ono je to i v mnohém pří-
jemné. Stalo se totiž již tradicí, pořádat valnou 
hromadu členů čas od času v poněkud méně 
formálním duchu, než tomu bývá v případě 
pražských setkání. Večerní posezení u dobrého 
vína a u muziky totiž otevírá možnosti k nefor-
málním diskusím, které bývají v mnohém pří-
nosnější, než ty v konferenčních sálech. 

V pátek 13. dubna se od 12 hodin 
bude Valná hromada členů konat 

v Hotelu VOLAŘÍK v Mikulově.

A protože je to přeci jen pro některé členy 
třeba z Karlových Varů „lán cesty“, jet „pouze 
na schůzi“ až do Mikulova, připravili jsme pro 
všechny členy také zajímavý doprovodný dis-
kusní program, který přislíbil – již tradičně - za-
hájit starosta města Mikulova. 

Přestože všem byla na jednání Valné hro-
mady  - řádně v termínu – odeslána oficiální 
pozvánka s programem, chceme i prostřed-
nictvím Realitního magazínu ARK ČR připome-
nout, že se ještě v přímé návaznosti na jedná-
ní Valné hromady, dozvědí účastníci jednání 
nejaktuálnější informace k připravovanému 
Zákonu o realitním zprostředkování. Pro ne-
věřící Tomáše nutno dodat, že je zákon opět 
v jednání a to v paragrafovém znění! Upřes-
níme si tedy, jaké povinnosti z něj budou pro 
realitní kanceláře a jejich makléře vyplývat. 

Na dveře nám také klepe „strašák GDPR“. 
Je až s podivem, jak někteří v realitních kan-

celářích tento předpis podceňují a naopak jak 
jej jiní zveličují. Přijďte si o tom popovídat na 
Valnou hromadu a připravit se ještě včas.

Nové technologie stále více ovlivňují naši 
práci. Bez pořádné digitální fotografie téměř 
nic neprodáte, video a virtuální prohlídky jsou 
v naší práci stále větší samozřejmostí, ale jak 
je to s možnostmi využití dronů? Co všechno 
ty „hračky“ se čtyřmi vrtulemi umí? Co s nimi 
dokážeme, ale zároveň, na co nesmíme zapo-
menout, když se je rozhodneme využívat? Také 
o tom se leccos dozvíte na letošní Valné hro-
madě.

A jaká by to byla návštěva Mikulova, bez 
toho, abyste ochutnali něco z produkce míst-
ních vinařů? K těm nejlepším u nás patří právě 
Vinařství Volařík. A tak od 19 hodin – po Val-
né hromadě – nastane ta pro mnohé nejoče-
kávanější chvíle. Ochutnávka vzorků z tohoto 
vinařství provázená zasvěceným komentářem 
sommeliera. Vše s degustačním soustem a ná-
sledně s rautem a živou hudbou. 

Přijďte posedět a pobavit se na Valné hro-
madě ARK ČR! Pokud sebou vezmete partner-
ky, či partnery, kolegy a kolegyně ze svých kan-
celáří, bude setkání ještě příjemnější.

Důležitá informace pro realitní makléře, 
kteří doposud nejsou členy Asociace. 
Jednání po skončení Valné hromady 

o připravovaném Zákonu o realitním zpro-
středkování, o GDRP, o dronech v praxi re-
alitní kanceláře a večera ve vinném sklepě 
Hotelu Volařík se mohou také zúčastnit. Sta-
čí se přihlásit na sekretariátu Asociace na: 
petra.formankova@arkcr.cz nebo on-line pro-
střednictvím formuláře na webu Asociace na 
úvodní stránce www.arkcr.cz . 

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

Valná hromada Asociace 
realitních kanceláří ČR

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

Místo konání: Brno, 
 Termín : od 22. 5. 2018

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/4354/zkousky-odborne-zpusobilosti-dle-zakona-179-2006-sb.htm
http://www.arkcr.cz/art/5492/obchodnik-s-realitami-olomouc.htm
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Legislativa

Správu společné věci v podílovém 
spoluvlastnictví má občanský zákoník, 
č. 89/2012 Sb., uvedenu v § 1126 a následu-
jících. V zásadě platí, že o správě společné 
věci rozhoduje majorita, v určitých případech 
zákon vyžaduje kvalifikovanou většinu. Přehla-
sovaný spoluvlastník se může proti rozhodnutí 
majority v některých případech bránit u sou-
du. Jestliže dojde k dohodě všech spoluvlastní-
ků o investici do společné věci, je situace jasná 
a finanční vyrovnání by mělo vyplývat z doho-
dy spoluvlastníků. Pokud rozhodne většina, 
vztahuje se takové rozhodnutí v zásadě i na 
menšinové spoluvlastníky, kteří se na úhradě 
nákladů mají podílet v návaznosti na velikost 
svých podílů. Nejkomplikovanější je však pří-
pad, kdy investice provede menšinový vlastník.

Základním kritériem pro volbu správného 
postupu je otázka, zda byla taková investice 
provedena se souhlasem ostatních vlastníků, 
resp. majority, či nikoliv. Pokud menšinový 
vlastník provedl investici se souhlasem ostat-
ních vlastníků, příp. na základě majority, má 
právo požadovat po ostatních spoluvlastnících 
podíl na skutečných nákladech. Tyto nákla-
dy jsou splatné ihned, ještě v průběhu trvání 
spoluvlastnictví. S ohledem na skutečnost, že 
nárok na náhradu poměrné části nákladů je 
splatný po jejich vynaložení, je třeba hlídat 
i promlčení; s nárokem je třeba se obrátit na 
soud včas a nečekat až na řízení o zrušení a vy-
pořádání podílového spoluvlastnictví. Nebudu 
se zde zabývat otázkou případné neúčelnosti 
takových výdajů či investicí za podstatně vyšší 
částku, než jaká je v místě a čase obvyklá, ne-
boť to není účelem tohoto článku.

Složitější je situace v případě, kdy menšino-
vý spoluvlastník provede investici bez souhla-
su ostatních spoluvlastníků, resp. bez souhlasu 
majority. Zde mohou nastat dvě situace: typic-
ky se bude jednat o havarijní opravu (zákon v 
§ 1136 hovoří o „záchraně věci“), nebo půjde 
o opravu či úpravu, která nemá charakter ne-
zbytnosti ve smyslu zachování věci. V prvním 
případě je situace obdobná jako u rozhodnutí 
majority a menšinový spoluvlastník má právo 

na poměrnou úhradu vynaložených (skuteč-
ných nákladů), která je splatná ihned.

Pokud však menšinový vlastník provede 
nějakou investici, která není nutná (například 
zrekonstruuje koupelnu, kterou v domě užívá, 
prostě jen proto, že se mu již staré kachličky 
nelíbí), nemá právo na poměrnou úhradu 
všech vynaložených nákladů, ale jen na část 
náhrady v rozsahu zhodnocení celé věci. Tato 
náhrada je splatná až po zrušení podílového 
spoluvlastnictví, což vyplývá ze starší judikatu-
ry, která je však v tomto rozsahu zřejmě pou-
žitelná i na nový občanský zákoník. Nicméně 
nemám bohužel k dispozici žádné novější roz-
hodnutí, které by tento názor potvrzovalo.

Můžeme to snadno demonstrovat na pří-
kladu s koupelnou. Uvažujme, že v domě se 
čtyřmi stejnými byty jsou čtyři spoluvlastníci, 
z nichž každý vlastní jednu čtvrtinu a na zákla-
dě dohody užívá vždy jeden byt. Jeden z men-
šinových spoluvlastníků provede rekonstrukci 
koupelny ve „svém“ bytě za částku 200 tisíc 
korun. Hodnota celého domu je 10 milionů 
korun. Nejedná se o havarijní opravu, nýbrž 
pouze o rekonstrukci za účelem zpříjemnění 
bydlení. Ostatní vlastníci s rekonstrukcí sou-
hlas nedali. V takovém případě nemůže tento 
spoluvlastník žádat od ostatních 75 % z částky 
200 tisíc korun (od každého 50 tisíc korun), ale 
může pouze žádat po každém jednu čtvrtinu 
toho, oč se zvýšila hodnota celého domu. Hod-
nota celého domu se však rekonstrukcí jedné 
koupelny zvýšila třeba jen o 20 tisíc korun. Tím 
pádem tento vlastník může po každém z ostat-
ních žádat 25 % z částky 20 tisíc korun, tedy jen 
5 tisíc korun. Může se samozřejmě stát, že i po 
takové investici se hodnota celé nemovitosti 
nezvýší vůbec.

I v tomto případě je podmínkou náhrady 
fakt, že se jednalo o náklad, který byl spo-
luvlastníkům ku prospěchu (§ 1136 občanské-
ho zákoníku). Pokud by náklad ku prospěchu 
ostatním nebyl, pak nemá menšinový spo-
luvlastník právo na žádnou náhradu.

Jestliže si shrneme výše uvedené, dojdeme 
k následujícímu:

 ■ D o h o d a 
nebo majorita – 
hradí se skutečné 
náklady, splatnost 
ihned

 ■ Menšinový 
– záchrana věci – 
hradí se skutečné 
náklady, splatnost 
ihned

 ■ Menšinový – 
nejde o záchranu věci – hradí se zhodnocení 
celé věci, splatnost po zrušení podílového spo-
luvlastnictví

Procesní postup soudu
Hmotněprávní aspekty investic jsme se 

vysvětlili výše, nyní se zaměřme na uplatnění 
nároků v praxi. Obecně je třeba uvést, že kaž-
dý nárok na úhradu peněžité částky musí spl-
ňovat požadavky, které občanský soudní řád 
klade na uplatnění jakéhokoli nároku. Jestliže 
jeden ze spoluvlastníků uplatňuje poměrnou 
část skutečně vynaložených nákladů během 
trvání podílového spoluvlastnictví (ve výše 
uvedeném přehledu první dvě odrážky), nejde 
zřejmě o nic složitého. Žalobce a žalovaný mu-
sejí být dostatečně označeni, v žalobě musí být 
uvedena požadovaná částka, náklady mají být 
doloženy (typicky fakturami a doklady o úhra-
dách). Měl by být doložen i souhlas ostatních 
vlastníků, případně další doklady týkající se 
rozhodnutí majority.

Podstatně složitější situace nastává u tře-
tího případu. Nezřídka se stává, že spoluvlast-
ník svůj nárok uplatní v rámci řízení o zruše-
ní a vypořádání podílového spoluvlastnictví, 
v podstatě jako protinárok. I v takovém přípa-
dě musí spoluvlastník postupovat stejně, jako 
kdyby podával samostatnou žalobu. Musí tedy 
svůj nárok nejprve tvrdit: uvést, jaké investice 
provedl, kolik za ně zaplatil, provedení inves-
tic musí řádně prokázat. Pokud toto splní, pak 
teprve může soud přistoupit k provedení zna-
leckého posudku – pokud bude navržen k dů-
kazu – na výši zhodnocení celé nemovitosti. 
Spoluvlastník by také měl uvést, zda uplatňuje 
ohledně svého nároku námitku započtení (na 
vypořádací podíl) či vzájemný návrh; pokud 
tak neučiní, měl by být soudem v tomto směru 
poučen (viz například rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 340/2007). Pokud by 
se jednalo o vzájemný návrh, je pochopitelně 
třeba, aby z požadované částky zaplatil soudní 
poplatek.

Námitka započtení má však jedno úskalí. 
Náhrada od ostatních spoluvlastníků je splatná 
až na základě zrušení podílového spoluvlast-
nictví, ovšem rozsudek zrušující spoluvlast-
nictví je konstitutivní, a tím pádem účinný 
až právní mocí. Ustálená soudní praxe proto 

Náklady vynaložené jedním 
vlastníkem na společnou 
nemovitost a rozhodování soudů

Podílové spoluvlastnictví nemovitosti přináší v praxi mnoho problémů. Jednou z otázek, které 
s sebou spoluvlastnictví přináší, je i otázka investic do společné věci jedním ze spoluvlastníků. Po-
kud se vlastníci nedohodnou, musí o nich rozhodnout až soud. Z mých zkušeností bohužel vyplývá, 
že ne vždy si soudci se takovou situací vědí rady, a to jak z procesního hlediska, tak i z pohledu 
hmotněprávního, což celý spor jen protahuje. Prodlužování celého procesu v případě, kdy jsou 
vztahy mezi vlastníky – a často i sousedy – napjaté, rozhodně nevede k jejich zlepšení. Pojďme se 
nyní podívat na příklady, jak by měly soudy postupovat v případě investic do společné věci.

Pokračování na str. 4

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html
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Legislativa

Na aktuální téma

neumožňuje započtení nároku na náhradu 
zhodnocení proti vypořádacímu podílu přímo 
v jednom rozsudku (viz rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 1089/2007), ačkoliv ta-
kové závěry se stále v rozsudcích nižších stup-
ňů občas objevují. Na tomto názoru by zřejmě 
nemělo nic změnit ani ustanovení § 1148 odst. 
2 občanského zákoníku, pokud k právní moci 
rozsudku nedojde do jednoho roku od zaháje-
ní řízení o zrušení spoluvlastnictví (v praxi ne-
předpokládám, že by soudy byly takto rychlé, 
pokud budou vlastníci ve sporu).

Správný postup by tedy měl být následující:
1. účastník nejprve musí úpravy tvrdit,
2. poté je třeba, aby investice prokázal,

3. měla by být vyjasněna otázka, zda byly 
provedeny se souhlasem ostatních, či nikoliv,

4. pokud nebyly provedeny se souhlasem, 
je třeba zvážit, zda se jednalo o havarijní opra-
vy, nebo ne; pokud se nejednalo o havarijní 
opravu, opět je nutné si vyjasnit, jestli jde o ná-
klad ku prospěchu ostatním spoluvlastníkům,

5. jestliže jde o havarijní opravu, soud vy-
chází ze skutečně zaplacených nákladů – zde 
pozor na promlčení,

6. jestliže nejde o havarijní opravu a sou-
časně jde o náklad ku prospěchu ostatním 
vlastníkům, pak teprve může být přistoupeno 
ke znaleckému šetření spočívajícím ve zhod-
nocení celé nemovitosti, nikoliv jednotlivých 
úprav,

7. jestliže nejde o havarijní opravu a sou-

časně nejde o náklad ku prospěchu ostatním, 
nemá spoluvlastník nárok na žádnou kompen-
zaci.

Jak je vidět z výše uvedeného, problematika 
investic do společné nemovitosti není zase až 
tak složitá, jak se na první pohled jeví, jen je 
třeba se přidržet pravidel daných občanským 
zákoníkem a již existující judikaturou. Zbý-
vá ještě vyřešit otázku investic provedených 
za účinnosti starého občanského zákoníku, 
č.40/1964 Sb. Dle mého názoru by se investice 
měly posuzovat podle právního předpisu účin-
ného v době jejich provedení, neboť právo na 
jejich úhradu vzniká již jejich provedením, byť 
splatnost může nastat až mnohem později (viz 
§ 3028 odst. 2 nového občanského zákoníku).

JUDr. Michaela Balousová,
advokátka

www.pravniknemovitosti.cz
Příspěvek byl původně uveřejněn na 

www.epravo.cz

Pokračování ze str. 3

Náklady vynaložené jedním vlastníkem na 
společnou nemovitost a rozhodování soudů

Realitní zprostředkovatelé lákají klienty na 
různé slogany. Často se v současnosti objevují 
marketingová lákadla na téma prodej bez pro-
vize, bez realitky, tržní odhad zdarma apod. 

Některé slogany jsou podle mého názoru 
dokonce kontraproduktivní a navozují dojem, 
že realitní kancelář skutečně poskytuje služby 
zdarma. Samozřejmě tomu tak není.

Nic není zadarmo! 
Ani služby zvané „bez realitky“, ani lákadlo 

tržní ocenění zdarma, ani bez provize není bez 
nákladů a odměny, kterou hradí klient. Prostě 
vždy za něco zaplatíte. Je to prostě na světě 
tak. Služby realitní kanceláře jsou určeny pro 
ty, kteří nemají čas nebo odbornost nebo obo-
jí a nechtějí se zabývat prodejem či nákupem 
nemovitosti v celé své škále k tomu nutných 
aktivit. Jsou to služby jako každé jiné a ty něco 
stojí. Jsem toho názoru, že provize by vždy 
měla být čitelná, předem jasná a obě strany, 
tedy kupující i prodávající, by měli vědět vůči 
komu a v jaké výši je provize účtována. Názor, 
že provize účtovaná vůči kupující straně je tzv. 

duální vztah a že tím makléř nehájí zájmy pro-
dávajícího a naopak hájí zájmy kupujícího, je 
podle mne názor lichý.

Realitní zprostředkovatel není advokát, kte-
rý musí hájit zájmy strany, kterou zastupuje, 
i když je tou stranou třeba evidentní zločinec. 
Musí tvrdit, že je jeho klient nevinný nebo 
v právu. Taková je jeho role a za tuto službu 
mu obžalovaný nebo prostě klient platí. Zpro-
středkovatel však v této roli není. Hájí zájmy 
spotřebitele a tím jsou oba. Makléř nemůže 
tajit některé vady či vědomě nemluvit prav-
du v zájmu hájení jedné či druhé strany. Mám 
udělat radost prodávajícímu a kupující ať je na-
štvaný? Tak to přeci nestojí. Ze soudní síně jde 
vždy někdo spokojený a někdo nespokojený, 
potrestaný.

V obchodě o to nejde. Od stolu by měli 
odcházet všichni spokojení. Prodávající, ku-
pující a i zprostředkovatel. Jinak si ve svém 
zájmu zprostředkovatel nevydělá. Klienti se už 
k němu nevrátí. Smluvní strany by měly dostat 
veškeré informace, které jsou pro důvěryhod-
nost a správnost transakce nutné. Peněžní 

toky by měly být průhledné. Zprostředkovatel 
nemá důvod provizi tajit jedné či druhé straně. 
Prostě za služby se platí. Jeden pohled může 
být i takový, že to stejně vždy zaplatí ten, kdo 
dává peníze, tedy kupující. Záleží jen na tom, 
kde jsou ty provize schované, v kupní ceně 
nebo jsou mimo ni.

Model, kdy je provize účtována prodávají-
címu, obhajovaný zásadou „koho chleba jíš, 
toho píseň zpívej“ může pak být v souvislos-
tech hájení zájmů odstrašující pro kupujícího. 
A o to také přece serióznímu zprostředkovateli 
nejde.

Marketingové nástroje mohou být různé 
a rozumný člověk si vždy udělá jasno. Není 
k tomu třeba kdovíjaké vzdělání, odbornost 
a vysvětlování.

Na to stačí zdravý selský rozum!
Ing. Jaroslav Novotný 

prezident ARK ČR

Prodej bez provize, s provizí, 
služby zdarma?
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Inspirace pro realitní makléře

Profesní vzdělávání

Nepřipadá vám 55 % jako nějaké extra vel-
ké číslo? V tom případě si jen představte, že se 
objem vašich transakcí i výdělků za rok zdvoj-
násobí. To už je o něco zajímavější, že? Přemýš-
lejme dál – proč se tak velké množství obchodů 
odehraje mimo realitní trh? Je to z velké části 
právě proto, jak lidé posuzují naši profesi a co 
jim my jako makléři dokážeme nabídnout. 

Přitom existuje několik jednoduchých čin-
ností, díky kterým bez velké námahy přesvěd-
číte zákazníka, že právě vy jste tím superma-
nem mezi makléři, bez kterého se neobejde, 
a bez kterého nemůže být. Rozhodně se ne-
jedná o žádné převratné novinky nebo objevy. 
Naopak – jsou to základní a přirozené úkony, 
které dřímají v každém z nás. Jen je musíme 
probudit. 

Jak si tedy zajistíte, že vás budou klienti 
zbožňovat? Pojďme na to, zde jsou má tři do-
poručení: 

1. Komunikace a trpělivost
Vysvětlovat, vysvětlovat a ještě jednou vy-

světlovat. Od začátku – od prvního kontaktu 
se zákazníkem – byste se s ním měli ochotně 
a především trpělivě bavit. Vysvětlujte mu i ty 
nejjednodušší procesy, které vás na cestě za 
uzavřením obchodu čekají. Některé věci vám 
mohou připadat automatické a očividné. To 
ale rozhodně neznamená, že je klient vnímá 
stejně. Pro něj jsou to většinou novinky. Vaše 

opakování jej uklidňuje a zvyšuje vaši důvěry-
hodnost. Prohlubujete tím i váš vztah. 

Lidé navíc řeší spoustu jiných věcí. Rodinu, 
vlastní práci, dovolenou... Proto jste tu vy, kdo 
dokáže ukázat ten správný směr a když to bude 
třeba, i pětkrát vysvětlit jednu a tu samou věc, 
než ji pochopí a přijme. Takže ještě jednou: 
Buďte trpěliví a vysvětlujte. Ne však jako pro-
fesionálovi, ale jako člověku, který o dané pro-
blematice prakticky nic neví. 

Je to jednoduché, zkuste to a uvidíte sami, 
jak se posunete o velký kus vpřed. Zlepšíte 
se v komunikaci s dalšími lidmi a především 
si vytříbíte své rétorické schopnosti – kde by 
bez nich kterýkoliv obchodník byl... Klient ve 
vás bude vidět profesionála, který své práci 
opravdu rozumí. Chcete další plus? Vybudu-
jete si snáz dlouhodobý a důvěrnější vztah, ze 
kterého může vyplynout další spolupráce nebo 
doporučení. 

2. Nejlepší prezentace na světě
Základem prodeje v jakémkoliv oboru je 

uvést na trh produkt v tom nejlepším svět-
le. V našem případě je to nemovitost. Proto 
byste se VŽDYCKY, VŽDYCKY a VŽDYCKY měli 
snažit o tu nejkrásnější prezentaci na světě. 
Bez ohledu na to, v jakém stavu se nemovitost 
nachází a kolik nemovitostí je právě v nabídce. 
To s výše uvedeným totiž nesouvisí, i když vám 
někteří makléři nebo manažeři mohou tvrdit 

opak. Udělejte super fotky! Natočte perfektní 
video! Uvidíte, že o vás lidé začnou přemýšlet 
jako o profíkovi s vysokým kreditem. 

Takový přístup zvyšuje vaši důvěryhodnost 
a prodávající i kupující si takové práce budou vá-
žit. Přímým důsledkem je zvýšení vaší ceny na re-
alitním trhu a lepší náběr nemovitostí. Přeci jen 
za vámi bude vidět spousta kvalitní a krásné prá-
ce. To v dnešní době opravdu nemůže říct každý. 

  3. Nadšení
Nejste nadšení z toho, co děláte? Nezoufej-

te – většinou stačí málo a vše se může změ-
nit. Radost vám může udělat třeba prezentace 
nemovitosti, která se vám osobně líbí. Ukažte 
prodávajícím, jak nádhernou nemovitost mají. 
Když navíc uvidí vaši vyšperkovanou prezentaci 
a pochválí vás, uvidíte, jak se ve vás nadšení 
znovu probudí. 

A další pochvala bude následovat – od člově-
ka, který přijde na prohlídku a ocení tu samou 
prezentaci. To je přeci úspěch, tak z něj mějte 
radost. Pokaždé s tím zvyšujete možnost dalšího 
úspěchu, protože komu se člověk ozve, až bude 
něco prodávat? Profesionálovi, který ho oslnil. 

Takže buďte nadšení a přenášejte své poci-
ty na ostatní! Výsledky se dostaví rychleji, než 
myslíte. 

Michal Souček
realitní makléř

člen ARK ČR

Tři maličkosti, kvůli kterým 
nás budou klienti milovat

Dívali jste se v poslední době na popularitu různých profesí? Jako realitní makléři se už delší 
dobu pohybujeme na nezáviděníhodných pozicích. A můžeme si za to v drtivé většině případů 
sami. Že to není tak strašné? Mimochodem, věděli jste, že nám více než 55 % transakcí utíká mimo 
realitní trh? To je hodně. A zbytečně.

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: 25. 04. 2018 (9 – 12  hod.)
Místo konání:  Praha

Seminář vede:  Mgr. Markéta Hlavinová,  Finanční analytický úřad
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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Na aktuální téma

Obchod s nemovitostmi je oblastí, ve kte-
ré se každoročně zobchodují miliardy korun. 
Většina nákupů nemovitostí je realizována za 
účelem bydlení. Každý rok ovšem také přibývá 
investorů, kteří kupují nemovitosti za účelem 
následného pronájmu. Průměrně se v České 
republice obyvatelé stěhují 2x za život, ovšem 
v některých západních zemích je toto číslo 
mnohonásobně vyšší. Průměr ČR svědčí o tom, 
že je pro obyvatele koupě nemovitosti beze-
sporu jednou z největších životních investic. 
Jak se ale v takové situaci rozhodnout? Svěřit 
nemovitost odborníkovi s mnohaletou praxí 
nebo zkusit prodej sám, bez účasti realitní kan-
celáře? Podíváme se na základní rozdíly.

Bez realitky
Prodej nemovitostí přes soukromé inzeráty 

a na doporučení známých má v České republi-
ce mnohaletou tradici. V letech 1945-1989 re-
alitní kanceláře neexistovaly, a proto jedinou 
možností, jak prodat nebo koupit reality, bylo 
sledovat inzeráty v tisku nebo se ptát v práci 
mezi známými a podobně. O zdárný přepis 
vlastnických práv se starali notáři, kteří sepi-
sovali kupní smlouvy. Předání kupní ceny pro-
bíhalo ve většině případů v hotovosti právě 
v den podpisu kupních smluv. V dnešní době 
se s tímto postupem stále setkáváme. Největší 
výhodou realizace prodeje nemovitostí tímto 
způsobem bývá bezesporu možná úspora fi-

nančních prostředků spojená s provizí realitní-
ho zprostředkovatele. Jenže, může to být i tak, 
že je prodej přes realitní kancelář výhodnější. 
Jak je to možné? Zkušený realitní makléř totiž 
v mnoha případech dokáže nemovitost prodat 
za vyšší částku, než s jakou prodávající původ-
ně počítal. Disponuje například kontakty na in-
vestory, využívá databázi poptávajících klientů, 
nešetří na inzerci nebo se rozhodne pro prodej 
pomocí aukce a prodá nemovitosti kupci s nej-
vyšší nabídkou. Možností, jak prodat nemovi-
tost za vyšší cenu je totiž nyní mnohem více 
než např. před dvaceti lety.

Za účasti realitní kanceláře
Nákup a prodej nemovitosti za účasti realitní 

kanceláře je v západních zemích věcí naprosto 
samozřejmou. Např. ve Francii je běžné, že má 
rodina svého právníka, lékaře i realitního maklé-
ře. Ten je schopen zprostředkovat koupi či pro-
nájem nemovitosti na území celého státu. Stačí 
zadat požadavky a vše je neprodleně řešeno. 
U nás se s tímto postupem často nesetkáváme. 
Realitní makléři působí většinou v dané oblasti 
a v případě vzdálenějších obchodů zapojují do 
spolupráce další zprostředkovatele. Prodej ne-
movitosti bez účasti realitní kanceláře většina 
odborníků nedoporučuje. Nejde pouze o pro-
hlídku nemovitosti se zájemcem, ale také o za-
řízení všech formalit, zajištění právní pomoci, 
realizaci stěhování atd., tedy služeb, které jsou 

pro kupující i prodávající důležité. Dobrá realit-
ní kancelář by měla být schopna splnit všechny 
kroky spojené s prodejem či pronájmem nemo-
vitosti. Samostatnou kapitolou je pak profesio-
nální nafocení nemovitosti, popřípadě pořízení 
video záznamu či virtuální prohlídky. Největší 
výhodou je ovšem eliminace případného rizika 
spojeného s převodem kupní ceny. Při přepisu 
nemovitosti bez účasti realitní kanceláře se mů-
žeme setkat s kupními smlouvami vyhotovený-
mi „na koleni“ bez patřičné právní jistoty. Pře-
dávání hotovosti oproti podobným smlouvám 
může být také velmi riskantní. Realitní makléř 
ovšem dokáže pomoci i s dalšími kroky, důleži-
tými pro zdárné dokončení prodeje nemovitosti 
(vyřízení Průkazu energetické náročnosti budo-
vy, vyplnění daňového přiznání, předání kontak-
tu na znalce nemovitostí apod.). 

Je svobodné rozhodnutí každého prodávají-
cího, zdali se rozhodne pro prodej nemovitosti 
vlastními silami nebo s pomocí odborníků. Je 
to podobné jako při prodeji či nákupu ojeté-
ho automobilu. Zkušený mechanik nemá pro-
blém auto prověřit sám, nezkušený dá raději 
přednost prohlídce v autorizovaném servisu. 
A stejné je to i s nemovitostí. I kupující může 
kvitovat s povděkem, že vybranou nemovitost 
před ním navštívil realitní makléř a seznámil 
ho se skutečným technických stavem, prověřil 
zástavy, dluhy na nemovitosti, či věcná břeme-
na. Je tedy na rozhodnutí každého, zdali zvolí 
cestu prodeje bez realitní kanceláře nebo s ní. 
Zvážení možných rizik je velmi důležité a nedo-
poručuje se je opomíjet.

Lucie Mazáčová
www.realiltycechy.cz

Prodej bez realitky, 
nebo raději s ní?

V České republice je každoročně realizována cca polovina všech prodejů nemovitostí bez účasti 
realitní kanceláře. Bez realitky je sice jedna z alternativ prodeje nemovitostí, ovšem většina od-
borníků tento postup nedoporučuje. Proč?

Nájem bytu 
a nebytových prostor

Účastníci kurzu se seznámí se všemi  podstatnými skutečnostmi, 
které by měl realitní makléř a správce nemovitostí znát při 
zprostředkování pronájmu, resp. při řešení nájemních vztahů při 
správě nemovitostí – to vše ve světle současně platné legislativy 
a dosavadních praktických zkušeností.

Termín: 22. 5. 2018 (9-15 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, 

Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vede:  Mgr. Lenka Veselá, advokátka se zaměřením na 

občanské právo a specializací na nájemní vztahy
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

GDPR v Praze 
Nová směrnice 

o ochraně osobních 
údajů GDPR

Implementace GDPR pro realitní makléře.
Jakým problémům budou čelit realitní makléři při implementaci 
GDPR (Nařízení o obecné ochraně údajů)? 
Pojďme se připravit! Na semináři získáte konkrétní návody na im-
plementaci GDPR v RK.

Termín: 27. 04. 2018, (09 -12 hod.)  
Místo konání: Praha, sídlo ARK, Strašnická 3165/1b, Praha 10,  

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

Bližší informace zde

http://www.arkcr.cz/art/4550/najem-bytu-a-nebytovych-prostor.htm
http://www.arkcr.cz/art/5506/gdpr-nova-smernice-o-ochrane-osobnich-udaju.htm
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Z regionů

Brno 27. března (ČTK) - Před pěti lety se stal brněnský AZ Tower 
se 111 metry nejvyšší budovou České republiky a zůstává jí dodnes. 
V mrakodrapu jsou apartmány, obchody i kanceláře a aktuální obsaze-
nost je 90 procent. Zbývá jen několik kanceláří k pronájmu či prodeji, 
řekl dnes ČTK projektový manažer Petr Hušek.

Výšková budova stojí mezi železniční tratí a hlavní silnicí na Vídeň 
v administrativní a obchodní zóně. „Návštěvníci a klienti pozitivně vní-
mají, že jsme v dosahu dálnice, s pohodlným příjezdem od Prahy, Vídně 
i Bratislavy. Do budoucna se nás pozitivně dotýká i přesun hlavního ná-
draží a s ním očekáváme ještě lepší propojení dopravní infrastruktury,“ 
řekl Hušek.

Budova nabízí zhruba 18.000 metrů čtverečních kancelářských, ob-
chodních a rezidenčních ploch. „Nejdříve se prodaly všechny rezidenč-
ní prostory, tedy apartmány. Postupně se zaplňovaly i obchodní a kan-
celářské jednotky a nyní zůstávají v nabídce pouze kanceláře,“ uvedla 
marketingová a realitní manažerka budovy Pavlína Josefi.

Majitel nemovitosti nabízel možnost pronájmu i prodeje obchod-
ních a kancelářských ploch a také variantu pronájmu s předkupním 
právem. „Nyní je podíl prodaných ploch 60 procent. Většina nájemců 

využila opci ve smlouvě o nájmu a po uplynutí sjednané lhůty kanceláře 
koupila,“ uvedl Hušek. „Klienti, kteří chtějí zůstat v nájmu, prodlužují 
nájemní vztah na další období a někteří své současné prostory plánují 
rozšířit do zbývajících volných ploch v budově,“ uvedla Josefi. Tomu-
to trendu nahrává velká poptávka tuzemských i zahraničních firem po 
kancelářských prostorech v Brně v posledních letech.

Výška stavby láká i pořadatele sportovních akcí. Již tradičními se sta-
ly závody Schody AŽ nahoru a AZ Tower Vertical Sprint, pořádají se v ní 
i kulturní akce či módní přehlídky.

Budova je zvláštní i svým tvarem, který navrhla brněnská Architek-
tonická kancelář Burian-Křivinka, získala i několik českých a zahranič-
ních cen. Generálním dodavatelem stavby byla společnost PSJ a správu 
nyní zajišťuje firma PSJ Investors CZ. „Po pěti letech můžeme s čistým 
svědomím konstatovat, že stavba byla provedena kvalitně a splňuje 
všechny aktuální požadavky včetně bezpečnostních,“ uvedl Hušek.

AZ Tower výškově předčil další vysoké budovy v této části města, 
které se někdy přezdívá brněnský Manhattan. Nachází se zde M-Palác 
vysoký 60 metrů a Spielberk Tower B s 85 metry.

Zdeněk Meitner dr

AZ Tower je v ČR stále nejvyšší, neutuchá zájem o prohlídky

Praha 25. března (ČTK) - Praha potřebuje výstavbu nových výško-
vých budov. Přineslo by to vyšší koncentraci obyvatel, a tím pádem 
menší náklady na dopravu, provoz a údržbu města. Navíc by se zá-
stavba nemusela rozšiřovat do okolní krajiny. Vyplývá to z odpovědí 
developerů, které ČTK oslovila. Nejvhodnějšími lokalitami jsou podle 
nich Pankrác, Holešovice nebo Vysočany, za ideální většinou považují 
kombinaci bytů a kanceláří. Se stavbou výškových budov na pankrácké 
pláni a ve Vysočanech počítá také Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy (IPR).

„Dnes má Praha 610.000 bytů, v roce 2030 očekává nárůst na 
700.000 bytů. Vedle přeměn brownfieldů je výstavba vyšších budov 
ideální variantou pro rozšíření bytového fondu. Město se nemůže ne-
ustále rozšiřovat do okolní krajiny, protože pak už neumí poskytnout 
servis, služby a komfort městského bydlení svým obyvatelům a ná-
vštěvníkům,“ uvedl mluvčí společnosti Finep David Jirušek.

Hustota zalidnění v Praze v roce 2015 byla 25 lidí na hektar, do roku 
2030 Praha plánuje 29 osob na hektar. „Což je hodnota, která je stá-
le velmi nízká. Například v Mnichově je to 47 osob, ve Vídni 45 lidí. 
A v Barceloně dokonce 158 osob na hektar. Větší koncentrace obyvatel 
znamená menší náklady na provoz a údržbu města,“ doplnil Jirušek.

Podle ředitele pro ČR ve společnosti HB Reavis Petra Hermana se 
stavbou výškových budov město zahustí, zvýší se prestiž a sebevědomí 
města. „Mrakodrapy staví dobří architekti, něco zajímavého tady po 
naší generaci zůstane. Ideální pro výškovou výstavbu jsou Holešovice. 
Je to blízko centra, ze tří stran je řeka. U opravdových mrakodrapů vyš-
ších než 200 metrů dává smysl smíšená funkce včetně služeb. Může pak 
vzniknout město bez dopravních požadavků,“ sdělil Herman. HB Reavis 
plánuje v roce 2020 v centru Varšavy dokončit projekt Varso. Budova 
bude měřit 310 metrů a bude patřit k nejvyšším v Evropě.

Generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek považuje za nevhod-
nější lokality pro výškové budovy Vysočany, Holešovice nebo budoucí 
stanice metra D. Hustá zástavba je podle něj efektivnější z pohledu 
investic do infrastruktury. V případě zástavby po polích za městem se 
musí budovat desítky kilometrů komunikací, dodal.

Podle předsedy představenstva Trigemy Marcela Sourala Praze chy-
bějí architektonické perly, většina staveb je spíše průměrná. „Výškové 
budovy do moderních měst patří. Rostoucí ceny pozemků také nutí sta-
vitele k výstavbě výškových budov a lepšímu využití pozemků,“ doplnil 
Tomáš Matýsek ze společnosti Flow East.

Metropolitní plán podle mluvčího IPR Marka Váchy počítá s výš-
kovou výstavbou například na pankrácké pláni nebo ve Vysočanech. 
„Výstavba budov vyšších než 12 pater, což je výška běžného pražského 
paneláku, bude zakázána na 99,4 procenta území Prahy,“ doplnil Vácha. 
Ze sociologického průzkumu IPR z roku 2016 vyplývá, že 60 procentům 
Pražanů výškové stavby nevadí.

Výstavba výškových domů na Pankráci ale v minulosti vyvolala ne-
souhlasné reakce nejen od občanských sdružení, ale debatovali o ní 
i památkáři. Tím, zda v Praze mohou, nebo nemohou vznikat výškové 
budovy, se dokonce z podnětu české strany zabýval výbor UNESCO. His-
torické centrum Prahy je na jeho seznamu zapsáno od roku 1992.

Před pěti lety byla v Brně dokončena převážně kancelářská budova 
AZ Tower, která je se 111 metry nejvyšší budovou v Česku. Na druhém 
místě je City Tower v Praze na Pankráci se 109 metry. U ryze bytových 
domů zatím drží primát Rezidence Eliška v pražských Vysočanech 
s výškou 94 metrů. Brzy však primát převezme V Tower na Pankráci 
se 104 metry. Stavba měla být dokončena v únoru, na první obyvatele 
však stále čeká. Podle posledních zpráv se majitelé bytů začnou do bu-
dovy stěhovat na jaře.

ciz mal

Developeři: Praha potřebuje nové výškové budovy
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Pro manažery

Profesní vzdělávání

Pokud svým lidem nedůvěřujete nebo z ja-
kéhokoliv důvodu nemůžete důvěřovat (a věř-
te, že to bude vzájemné) musíte velmi dobře 
nastavit pravidla Vaší spolupráce. Nastavit 
neprůstřelná pravidla tak, abyste mohli vše vy-
hodnocovat. Co nebude pevně nastavené, ne-
bude fungovat. Vy pak budete tím šéfem, který 
kontroluje a tlačí na dodržování pravidel. Znám 
i manažery, kterým takto nastavený direktivní 
styl vedení lidí vyhovuje. Tento styl ovšem fun-
guje pouze na určité typy podřízených, zejmé-
na na nováčky a na podřízené, kteří nechtějí 
převzít odpovědnost. Je to tak pro ně mnohem 

jednodušší.

Důvěra je klíčová
Pokud na chvilku odhodíte své ego a připus-

títe, že i názor Vašeho podřízeného může být 
správný, otvírá se Vám možnost stát se lídrem, 
který táhne. Když budete věřit ve schopnosti 
a dovednosti svých lidí, máte možnost vybu-
dovat tým samostatných a odpovědných pod-
řízených. Takový lídr pouze nastaví cíle a vize. 
Jakým způsobem podřízení cílů dosáhnou, už 
nechá na nich. Pouze pokládá otázky zaměře-
né na jejich řešení. Plně využívá koučovací styl 

vedení lidí. *

Hlavní zásady 
dobrého lídra
 ■ Jasně nastaví 

cíle a vize (ide-
álně ve formě 
SMART)

 ■ Pokládá ote-
vřené otázky 
a nechá hledat 
své podřízené řešení (koučovací styl ve-
dení)

 ■ Jde příkladem – nedělá nic, co by ne-
chtěl, aby dělali jeho podřízení (ti mají 
oči všude)

 ■  Aktivně pracuje s motivací, využívá po-
chvalu a ocenění

 ■ Neustále na sobě pracuje

Rozvoj lídra
Pokud chcete být dobrým lídrem, za kte-

rým lidi jdou, pak na sobě pracujte. Pro rozvoj 
svých manažerských dovedností můžete ab-
solvovat vzdělávací kurzy zaměřené na leader-
ship, nebo využít informace z knih. Doporučuji 
třeba knihu Vědomý business od Freda Kofma-
na. Členové ARK ČR mohou využít i knihy z naší 
členské knihovny, jako třeba Klidné vedení od 
Carla Ancelottiho. 

*(o koučování více v dalším magazínu nebo 
na školení)

Bc. Lenka Synečková
manažer vzdělávání ARK ČR

Vedení jednotlivců 
a budování týmu

Jste lídrem velkého týmu, nebo vedete pouze dva až tři podřízené? V obou případech máte dvě 
možnosti. Buď budete šéfem, který musí tlačit, nebo lídrem který táhne a lidi za ním jdou. 

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: 12. – 13. 06. 2018
Místo konání:  Praha

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Leadership 
podle mozku

Staňte se lídry, kteří nemusí tlačit, protože táhnou.

Termín:  15. 05. 2018 (9 -16 hod.)
Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 1b, Praha 10
Seminář vede: Bc. Lenka Synečková - Kouč s certifikací ACC 

ICF
Bližší informace a přihláška zde

http://www.arkcr.cz/art/4792/english-communication-skills-for-real-estate.htm
http://www.arkcr.cz/art/5452/leadership-podle-mozku.htm
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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 se do projektu asociace - www.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

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

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

Praha 28. března (ČTK) - Jedno z největších zanedbaných území v Praze by 
se mělo začít proměňovat zhruba za čtyři roky. Vedení města chce na brown-
fieldu Bubny-Zátory v Holešovicích postavit například koncertní sál, zvažuje 
se také administrativní centrum pro státní úředníky. O plánech města dnes 
informoval Institut plánování a rozvoje (IPR). Ten do konce května vybere do-
davatele územní studie, která navrhne další rozvoj území. Zástavbu lokality 
nyní blokuje stavební uzávěra, kterou chce magistrát zrušit do dvou let.

Studie, kterou zpracuje externí architektonická kancelář, má navrh-
nout postup, jak ze zanedbané lokality o rozloze 110 hektarů učinit no-
vou čtvrť. Studie má být hotova do konce letošního léta a podle dřívěj-
ších informací vyjde její pořízení na tři miliony korun.

Podle načrtnutého harmonogramu chce vedení Prahy v září zadat navazující 
změnu územního plánu, která by měla být schválena v roce 2020. Ve stejném roce 
pak magistrát plánuje sejmutí stavební uzávěry, která nyní v lokalitě znemožňuje 
jakoukoliv výstavbu. Již o rok dříve chce vedení města z uzávěry povolit výjimky.

Výstavba na území by mohla podle vedení magistrátu začít za čtyři roky. Za-

tím není zcela jasné, co všechno by mohlo na brownfieldu vyrůst. Má jít o ko-
ordinovanou výstavbu, do které se zapojí město, stát i soukromí investoři. Na 
jednotlivé stavby by měly být v budoucnu vypisovány architektonické soutěže.

Jedním z plánu, které současné vedení Prahy s lokalitou má, je stavba 
koncertní síně. Premiér Andrej Babiš (ANO) před časem přišel s nápa-
dem, že by tam mohla vyrůst „vládní čtvrť“, kam by se přesunuli úředníci 
z některých ministerstev v centru Prahy. Výstavbu takového areálu má 
vláda ve svém programovém prohlášení, v pražském prostředí však ná-
pad vzbuzuje rozporuplné reakce.

Bubny-Zátory jsou společně například s Nákladovým nádražím Žižkov 
nebo smíchovským nádražím jedním z takzvaných velkých rozvojových 
území v metropoli. Majitel části pozemků, společnost Orco Property 
Group, plánuje postavit novou čtvrť s byty, kancelářskými prostory, ško-
lami nebo zdravotnickými zařízeními. Celkově by tu mělo vyrůst 1,2 mi-
lionu metrů čtverečních nadzemních ploch.

psc jw

Praha chce za čtyři roky začít stavět na holešovickém brownfieldu

Členství v ARK ČR

Z regionů
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Monitoring

Praha 22. března (ČTK) - Podíl rekonstrukcí 
starších bytů na celkovém počtu dokončených 
bytů v budoucnu poroste, i když novostavby 
budou dál převažovat. Shodli se na tom ana-
lytici, které dnes ČTK oslovila. Výhodou rekon-
strukcí podle nich mohou být kratší povolovací 
lhůty, dostupná infrastruktura a nižší náklady. 
Developeři se ale v názorech na výhody rekon-
strukcí neshodují.

„Prostor pro rekonstrukce tady určitě je. 
V 60 procentech případů vykazuje takový 
druh výstavby nižší nákladovost. Mohl by to 
být trend, do jisté míry i společensky žádoucí. 
S ohledem zejména na nižší plýtvání přírod-
ními zdroji,“ uvedl analytik společnosti Cyrrus 
Lukáš Kovanda.

Výhodou oprav starších bytů jsou podle něj 
třeba výrazně nižší náklady na materiál. Sta-
vební práce jsou ale u rekonstrukcí nákladnější 
než u nové výstavby. „To umožní intenzivnější 
zapojení lidské práce, které je kýžené zvláště 
v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Re-
konstrukce ve většině případů vychází celkově 
levněji i bez zapojení demoličních nákladů do 
celkové ceny nové výstavby,“ doplnil Kovanda.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka mohou 
být rekonstrukce jednou z cest, jak vzhledem 

k délce stavebního řízení a celé byrokracie oko-
lo nové výstavby přispět k řešení nedostatečné 
nabídky na realitním trhu. „Při pohledu na cen-
tra i periferie větších měst takový prostor ne-
pochybně existuje. Nicméně modernizace není 
až tak obvyklá varianta, a tak na tři nové byty 
připadá jeden modernizovaný,“ sdělil Dufek.

Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíš-
ka jsou přestavby vítaným doplňkem výstavby 
na zelené louce. „Limitem ovšem bývá množ-
ství vhodných území pro přestavbu v dané 
lokalitě. Přestavby tedy novou výstavbu ne-
nahradí a málokde se mohou stát hlavním 
zdrojem růstu počtu nabízených nemovitostí,“ 
uvedl.

Mluvčí developerské společnosti Finep Da-
vid Jirušek uvedl, že Praha má nejstarší bytový 
fond v Česku s průměrným stářím 62 let. „Ka-
ždou nemovitost jednou nevyhnutelně čeká 
kompletní rekonstrukce. Z toho důvodu nejen, 
že očekáváme, ale ono bude i platit, že se podíl 
zrekonstruovaných nemovitostí na trhu bude 
neustále zvyšovat. Logicky to bude i z toho dů-
vodu, že novostaveb je málo,“ podotkl.

Podle ředitele Trigema Building Karla Bran-
dy je potřeba rekonstrukcí v poslední době 
vyvolávána mimo jiné i tím, že úřady nechtějí 

Praha 28. března (ČTK) - Sněmovna možná 
schválí vládní novelu zákona, která upravuje 
vznik společenství vlastníků bytů v původně 
čistě družstevních domech. Předloha, jejíž 
přijetí dnes doporučil ústavně-právní výbor, 
má odstranit nedostatky, které způsobila po-
slanecká změna příslušného zákona schválená 
v minulosti. Novelu posoudí před další projed-
náváním na plénu ještě garanční výbor pro ve-
řejnou správu.

Dříve vznikala společenství ze zákona poté, 

Praha 16. března (ČTK) - Sněmovna by měla 
podle doporučení výboru pro veřejnou správu 
zamítnout předlohu ODS, podle níž by se ná-
jemce bytu mohl přihlásit k trvalému pobytu 
opět jen se souhlasem vlastníka nemovitosti, 
v níž bydlí. V úvodním kole poslanci novelu 
o evidenci obyvatel podpořili navzdory nesou-
hlasu menšinové vlády hnutí ANO.

Návrh má podle předkladatelů zabránit 

nové stavební projekty tolik povolovat. Část 
investorů se proto snaží přesunout svoje pod-
nikání do oblasti rekonstrukcí.

Zásadní výhodou rekonstrukce je podle ma-
nažera marketingu developerské firmy PSN Fi-
lipa Schrolla, že se klient nastěhuje do projek-
tu, který nevyžaduje žádné zásadní investice. 
„Bydlí v historickém domě, který mnohdy stojí 
i více než sto let, ale úroveň a kvalita odpovídá 
moderním požadavkům. Jako obrovský benefit 
vidím to, že lokalita je v srdci původní zástavby, 
která je již plně funkční a nabízí veškeré potře-
by,“ uvedl.

Developer Central Group se podle mluvčí fir-
my Marcely Fialkové zaměřuje primárně na vý-
stavbu nových bytových domů. „Máme velkou 
zásobu pozemků a zatím tedy nemusíme přistu-
povat k tomu, že bychom investovali do starší 
zástavby, a tu následně rekonstruovali,“ řekla.

Podobně vnímá situaci také generální ře-
ditel Ekospolu Evžen Korec. Rekonstrukce stá-
vajícího bytového domu podle něj může být 
alternativa pro firmy, které nemají vlastní par-
cely pro výstavbu. „Většinou však jde o z nouze 
ctnost, protože získat povolení pro rekonstruk-
ci je o něco jednodušší a rychlejší. Ale domní-
vám se, že relativně vyšší zájem firem o rekon-
strukce je jen dočasný a skončí hned, jakmile 
se odblokuje zaseknutý proces povolování no-
vých staveb,“ dodal.

ciz ver

případům, kdy si někdo proti vůli vlastníka do 
jeho domu nebo bytu přihlásí víc obyvatel, 
kteří se tam ale fakticky nezdržují. Vlastníkům 
i jiným nájemcům tím vznikají potíže, například 
v případě exekucí, uvádějí autoři novely. Sou-
hlas by neměl být nutný v případě příbuzných, 
manželů a registrovaných partnerů.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) 
zdůvodňoval v prvním čtení nesouhlas tím, že ná-

Analytici: Podíl oprav starších bytů 
na stavbách bytů bude růst

Obnovu souhlasu majitele k trvalému 
pobytu Sněmovna možná zamítne

vrh rozdrobí evidenci obyvatel a zkomplikuje tím 
komunikaci státu s občany. „Máme asi milion lidí, 
kteří bydlí někde jinde, než si stát myslí, tímto ná-
vrhem bychom ten problém dále zostřovali,“ řekl.

Návrh by také podle vládního stanoviska 
ztížil přihlašování k trvalému pobytu. Mohlo by 
to podle kabinetu vést k nežádoucímu zvýšení 
počtu občanů hlášených na radnicích.

Ústavně-právní výbor v polovině února pro-
jednávání předlohy ODS přerušil. Poslanec Pa-
vel Blažek tehdy za předkladatele připustil její 
možné úpravy.

mbc mol

co družstevní podíl v domech klesl pod čtvrti-
nu. Minulá poslanecká úprava stanovila tento 
podíl na polovinu. Nepamatovala ale na situ-
ace, kdy v domech klesl družstevní podíl pod 
polovinu už před její účinností, ale nebyl nižší 
než čtvrtina.

Některá družstva se kvůli této změně ocitla 
podle důvodové zprávy v právním vakuu. Rejs-
tříkové soudy tak odmítají zapsat společenství 
vlastníků z podnětu družstev a katastrální úřa-
dy blokují jakékoli převody bytů, stojí ve zdů-

vodnění.
Nynější novela by měla tento stav pře-

chodným ustanovením napravit. Také druž-
stvu uloží svolat shromáždění vlastníků bytů 
k založení jejich společenství do roka od 
účinnosti předlohy, která se předpokládá od 
září.

Ke schválení stanov společenství bude na-
dále nutný souhlas většiny hlasů vlastníků bytů 
přítomných na shromáždění. Nebude ale pod-
le novely potřebná jejich stoprocentní účast. 
K rozhodování bude stačit přítomnost vlastní-
ků, kteří mají většinu všech hlasů.

mbc mal

Sněmovna možná schválí úpravy 
vzniku společenstev vlastníků
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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% !

Připomínáme nedávno zprovozně-
né stránky „Reality bez rizika“ – viz na   
http://www.realitybezrizika.org.

Jak jsme již upozornili v únorovém vydání 
Realitního magazínu, je tento web určen široké 
veřejnosti, tedy zejména těm občanům, kteří 
mají v úmyslu prodat, koupit či najmout nebo 
pronajmout nemovitost. 

Prohlédněte si tyto webové stránky a do-
jdete-li k závěru, že informace na tomto webu 
mohou být pro vaše stávající a zejména poten-
cionální klienty užitečné, odkazujte všemi způ-
soby na tyto webové stránky. Zamyslete se nad 
tím! My si myslíme si, že tím pomůžete dobré 
věci. Odkaz na „Reality bez rizika“ též na webu 
ARK ČR.

- red -

Reality bez  
rizika – nové  
webové stránky

Veletrh 
o bydlení za 
účasti ARK ČR

Jak jsme vás informovali v minulém RM, 
koncem března se na pražském výstavišti v Le-
tňanech uskutečnil souběh několika výstav tý-
kající se bydlení (For habitat, For Interior, For 
Garden a také Bydlení – nové projekty). Sou-
částí posledně jmenované části výstavy byl již 
tradičně i stánek ARK ČR, kde zástupci ARK ČR 
prezentovali své členy, resp. realitní branži jako 
celek a poskytovali zájemcům z řad návštěvní-
ků informace o službách realitních kanceláří 
a o aktuálním dění na realitním trhu. Nejvíce 
dotazů se týkalo připravovaného zákona o rea-
litním zprostředkování.

Celkový počet vystavovatelů dosáhl v letoš-
ním roce 612 subjektů a výstavu za 4 dny jejího 
trvání navštívilo více než 36 tisíc návštěvníků. 

- red - 
Řádné členství:
TRADE REALITy, s.r.o. – Varnsdorf
Individuální členství:
Dominik Materna – Praha

Zváni jsou všichni zájemci o obchod s realitami z řad zkušených realitních makléřů, nováčků 
v oboru i klientů.

Dny otevřených dveří jsou samozřejmě zdarma.
Kdy: 24. 04. 2018  a  21. 05. 2018 (vždy 13:00-16:00 hod.)
Bližší info zde

Dny otevřených dveří v asociaci 
realitních kanceláří ČR, aneb 
posezení u dobré kávy

Nově přijatí členové:
O členství požádali:
Jitka Nováková – Mělník
Petra Kurková – Milovice
Gabriela Smejkalová – Újezd u Brna

http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
www.realitybezrizika.org
http://www.arkcr.cz/art/5598/dny-otevrenych-dveri.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


