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Na aktuální téma

Bydlení je však jiný fenomén. Již v devadesá-
tých letech prof. Vojtěch Cepl, který se před tím, 
než odešel na Ústavní soud, zabýval  mimo jiné 
také transformací bytové politiky hovořil o svo-
bodném trhu s bydlením ale také o nezbytnosti 
tržně konformních korekcí ve smyslu stimulace 
nabídky, když ceny bydlení či nájemného ros-
tou, rozumné úvěrové politice především z hle-
diska, že půjčovat na bydlení je možné, jen když 
cena nemovitostí zaručuje, že pokryje nároky 
banky v případě jejího nesplácení.   

Ekonomové by jistě uvedli, že celosvětová 
ekonomická krize byla už v roce 2007 nazna-
čena několika důležitými indikátory. Prvotní 
příčinou byla americká hypoteční krize, která 
postupně přerostla ve světovou finanční krizi, 
hroutily se banky – například největší americká 
spořitelna Washington Mutual. Politika někte-
rých společností na trhu byla slepá, neodpo-
vědná. To platilo především o společnosti  Fa-
nnie Mae1, která měla za cíl rozšířit sekundární 
hypoteční trh zajištěním hypoték ve formě hy-
potečních zástavních listů.

To umožnilo věřitelům reinvestovat svá ak-
tiva do většího objemu úvěrů a ve skutečnos-
ti zvyšovalo počet věřitelů na trhu hypoték. 
Vzrůstalo riziko, ale exekutiva byla rozpačitá. 
Reagovala se zpožděním.

Dne 26. ledna 2005 byl senátorem  Chuc-
kem Hagelem  poprvé představen federální zá-
kon o reformě bytového podnikání. Jeho cílem 
bylo reformovat stávající regulační strukturu. 
Růst sekuritizace se soukromým sektorem 
a nedostatečná regulace v této části trhu ved-
ly k přebytku podhodnoceného financování 
bydlení, které v roce 2006 vedlo k rostoucímu 
počtu dlužníků, často se špatnými úvěry, kteří 
nebyli schopni zaplatit své hypotéky. 

Ceny, za které se tehdy v USA kupovalo 
a na které banky půjčovaly,  byly „nafouknu-
té“. Jakmile se vzedmula vlna „neplatičů“ hy-
poték, ceny domů se snížily, protože zvýšené 
zabavování a nabídky jejich prodeje na trhu 
se přidalo k již rozsáhlému inventáři nabídky 
domů a bytů a přísnější úvěrové standardy 
znemožňovaly dlužníkům získat hypotéky. Toto 
oslabení cen nemovitostí vedlo ke zvětšová-
ní ztrát. V červenci 2008 se vláda pokoušela 
zmírnit obavy z trhu tím, že znovu zdůraznila 
svůj názor, že „Fannie Mae a Freddie Mac hrají 
ústřední roli v americkém systému financování 
bydlení“. Americké ministerstvo financí a Fe-
derální rezervní banka poskytly oběma kor-

1 Federální národní asociace hypoték v USA

poracím přístup k úvěrům s nízkou úrokovou 
sazbou. Navzdory těmto snahám došlo v srpnu 
2008 k poklesu podílu Fannie Mae a Freddie 
Mac o více než 90% oproti předchozím roční-
kům.

Dne 21. října 2010 se ukázalo, že záchranná 
akce Freddie Mac a Fannie Mae bude stát da-
ňové poplatníky celkem 224-360 miliard dola-
rů. A dlužníci? Ztratili nemovitost, ale dluhy jim 
zůstaly. Podotýkat, že tato krize nastartovala 
krizi světovou je asi nadbytečné.

Pokud tvrdíme, že kolaps cen nemovitostí 
a hypotéční krize může nastat i u nás, tak je 
zřejmé, že světovou ekonomickou krizi nezpů-
sobí. Ale o to přece zdaleka nejde.

     Stačí se opět jen podívat do médií. Banky 
již registrují možné problémy trhu s nemovi-
tostmi a omezili hypotéky na 80 % ceny nemo-
vitosti. Lidé se však zadlužují o to více.

Touhu po vlastním bydlení regulace ČNB 
neomezila. Lidé pouze hledají jiné cesty jak 
získat peníze, absurdně nejvíc se zadlužují v 
„nejchudších“ krajích, Ústeckém, Moravsko-
slezském apod. Víc než polovina klientů bank 
riskuje vědomě, když vědí, že stačí, aby se zvý-
šila úroková sazba nebo aby ztratili zaměstnání  
a budou ve finančních problémech.

To nejhorší ale média nepopisují. Když kli-
ent dlouhodobě neplatí, banka mu nemovitost 
zabaví a pokusí se jí prodat. „Nafouknutá“ cena 
však nebude na trhu uplatněna v pořizovací 
hodnotě, ale podstatně níže. Pak klient přijde 
o nemovitost a zbydou mu dluhy, které bude 
dál splácet. Riziko takové katastrofy by mělo již 
dosud nevšímavé politiky zajímat. Zatím tomu 
mnoho nenasvědčuje.2 

Krize hypoték však není vše.
Nájemné také prudce roste, zdražuje. Prů-

měrná nabídková cena nájemního bydlení 
v Česku ke konci loňského roku meziročně 
vzrostla o 13,8 procenta na 197 korun za metr 
čtvereční. Vyplývá to ze studie poradenské 
společnosti Deloitte. Podle této zprávy třeba 
v Hradci Králové se průměrné nájemné zvedlo 
o 28 %, v Praze činí již 339 Kč na metr čtve-
reční. Příčinu toho vidí společnost v absenci 
institucionalizace nájemného. Roste počet 
bohatších osob, které nakupují druhou, třetí 
nemovitost a nabídnou ji na trhu za uvedené 

2 Taková situace nastala před několika lety ve 
Španělsku, stát raději hradil bankám ztráty 
(úroky) a poskytl lidem dvouletou lhůtu ke 
konsolidaci svých financí.

ceny. Jiný poskytovatel bydlení nebo jiné seg-
menty nájemného bydlení neexistují.

Je nepochybné, že řada problémů na trhu 
s byty je dána nedostatečnou nabídkou na 
trhu, což komplikuje mimo jiné složité územ-
ní a stavební řízení, to i v případě běžné de-
veloperské výstavby. Podle informací bytových 
družstev v Praze je však náklad na výstavbu 
nových standardních bytů cca 45-50.000 Kč/
m2 plochy, prodávají se však za 80.000 Kč/
m2, v atraktivních lokalitách až 100.000 Kč/
m2. Dále zcela schází levnější, dostupné byd-
lení na tzv. neziskovém principu. Ale ještě je 
třeba se vrátit do historie.

Již dlouhodobě se bytová politika v České 
republice zmítá v křečích. Omyl dlouhodo-
bé regulace nájemného způsobil, že se obce 
a města zbavily nájemních bytů, aby zabránily 
ekonomickým ztrátám. Nahradil je ničím nere-
gulovaný a slabě monitorovaný trh, a pokud se 
vrátíme k úvodním tezím, nikdo trh neovlivňu-
je „tržně konformními nástroji“, zejména (jak 
u cen nemovitostí tak u nájemného) dlouho-
dobou koncepční vizí bytové politiky u nás. 
Vláda se nesnaží situaci ovlivnit jako kdysi 
v USA zákonem o reformě bytového podnikání.

Vlády ODS v letech 2006 až 2013 se zaměřily 
výhradně na novou civilní legislativu, občanský 
a korporátní zákon. Záslužný čin akademiků, noč-
ní můra pro občany, mnohdy nic netušící, pokud 
bydlí v bytech vlastnických či družstevních.

Vláda koalice ČSSD, ANO a KDU ČSL, dík 
svérázné ministryni Karle Šlechtové také jen ved-
la dlouhé diskuze o sociálním bydlení, jinak si by-
tové politiky mnoho nevšímala, na Ministerstvu 
pro místní rozvoj byla zrušena sekce bytové po-
litiky a propuštěn odborný náměstek. To je vše.

Jak dál:
Po téměř třech dekádách od roku 1989 se 

nedaří bytovou politiku měnit podle aktuálních 
potřeb. Je podceňována. Osobně jsem po ce-
lou dobu své odborné angažovanosti v bytové 
politice3  prakticky permanentně ve styku s od-
borníky reprezentované různými svazy a spolky 
(viz dále). Společně opakovaně usilujeme o kon-
takt s politiky v Poslanecké sněmovně, Senátu, 
atakujeme exekutivu, v roce 2016 přijal skupi-
nu odborníků předseda vlády a předali jsme 
mu souhrn potřeb podle mínění představitelů 
Svazu měst a obcí, bytových družstev, sdruže-
ní nájemníků či vlastníků, realitních kanceláří, 
stavebních spořitelen apod. Výsledek? Až těsně 
před volbami mnozí politici reagovali a zjistili, že 
situace je špatná, horší než se domnívali. Nedo-
statečná pozornost i znalost politiků a řešení ad 
hoc postupem je čím dále větším problémem, 
který vyžaduje změnu.

3 13 let předseda Svazu Českých a moravských 
bytových družstev, náměstek ministra pro 
místní rozvoj, vedoucí úřadu vlády a předseda 
Rady vlády pro družstevnictví a koordinátor 
Asociace pro bydlení ČR

Hrozí nám bytová krize? Nebo 
se v ní již nacházíme?

Pokračování na str. 3

Když vycházíte z mediálního prostoru, a hledáte odpověď na tyto otázky, pak naleznete pro-
tichůdné argumenty. Naší republice se ekonomicky daří, uznávají to i v zahraničí. Platy rostou, 
nezaměstnanost se snižuje. Není žádný důvod toto zpochybňovat, ač statistici tvrdí, že mnohá 
čísla jsou velmi zavádějící, průměrování je velmi ošidné. Ale nepochybně se daří.
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Komparovali jsme programy některých po-
litických stran – například hnutí ANO a ČSSD. 
Příliš se neliší, snad jen stupněm abstrakce či 
konkrétnosti.

Toto je třeba změnit, jinak vskutku bytová 
krize nastane. Například takto:

Je třeba shody odborníků a politiků nad 
programem, koncepcí bytové politiky v hori-
zontu 10-15let. 

Vycházíme z toho, že existující koncepce 
schválená vládou není dostatečná. Přetrváva-
jí neustálá jednání reprezentace odborných 
sdružení, jejich právních expertů se státní sprá-
vou, špatným příkladem může být neoblom-
nost Ministerstva spravedlnosti v občanském 
a korporátním právu.

Exekutiva se jen málo řídí kompetenčním 
zákonem, bytovou politiku ovlivňují minister-
stva spravedlnosti, práce a sociálních věcí, prů-
myslu a obchodu, financí a role ministerstva 
pro místní rozvoj, který podle zákona kompe-
tence drží, nebyla v minulosti dominantní.

Jaké jsou hlavní problémy?

Současný stav v bydlení se vyznačuje dlou-
hodobou absencí dostupného bydlení, zaned-
banou sociální péčí a terénní prací s lidmi na 
okraji společnosti (nepřizpůsobiví, bezdomovci 
a „podnikatelé“ parazitující na sociálních dáv-
kách a skupiny osob, jejichž jedinou filosofií je, 
že se o ně stát postará) a konečně nutnost re-
vize právní úpravy vlastnického a družstevního 
bydlení.

Cena nájemního i vlastnického bydlení neú-
měrně roste. Nové nemovitosti se prodávají za 
ceny, které neodpovídají jejich reálné hodnotě 
na zdravém a funkčním trhu s byty a jsou před-
raženy o 25-30 %. Pokud by oslabila schopnost 
lidé splácet hypotéky, dostaví se stav skoro ka-
tastrofický. O tom jsme pojednali v úvodu.

Nejohroženější skupiny obyvatel jsou senio-
ři a mladí lidé.

Senioři v nájemních bytech platí mnohdy 
více než 60 % svých příjmů nájemného. V roce 
2005, když MMR deregulovalo nájemné, před-
pokládalo se, že výše nájemného placené se-
niory nesmí přesáhnout 35 % jejich měsíčních 
příjmů. Řešení mělo být v příspěvku na nájem-
ném. Není.

Mladí lidé, chtějí-li bydlet, nemají jiné alter-
nativy než vysoký nájem nebo hypotéku. Vět-
šina moderních Evropských zemí má funkční 
sektor levnější formy nájemního či družstev-
ního bydlení postavené na principu užívání 
bytu za nákladové (ekonomicky odůvodněné) 
nájemné. V moderních zemích dosahuje tento 
sektor od 25 % (Rakousko) až po 35 % (Fran-
cie), existuje v každé zemi EU. V ČR neexistuje 
již 27 let! Co z toho můžeme dovodit?

Priority bytové politiky:

1) Narovnání kompetencí státní správy. Dle 
kompetenčního zákona má bydlení řešit Minis-
terstvo pro místní rozvoj. Jeho postavení se musí 
rehabilitovat. Musí být gestorem v této oblasti, 
pouze spolupracující jsou MPSV a MS atd.

2) Zákon o sociálním bydlení. Není možné 
nadále experimentovat. Dosavadní návrhy 
zpracované MPSV nebyly dobré. Rámcově jde 
o formy, jak pro občany na okraji společnosti 
k ubytování využít všechny segmenty bytové-
ho trhu – soukromé nemovitosti, zbytek obec-
ních bytů, nové byty stavěné z podnětu obcí 
apod., dále o pravidla terénní práce s lidmi na 
okraji společnosti, aby svým chováním neničili 
nemovitost, nerušili okolí, aby za výhody do-
časné pomoci plnili podmínky např. docházky 
do škol svých dětí.

3) Zákon o neziskové bytové společnosti 
(obecně prospěšné bytové společnosti) včetně 
využití principu sociálního bytového družstva4. 
Ten by měl přinést bydlení v bytech s ekono-
mickým nájemným (splátka úvěru společnosti 
na výstavbu, služby, rezerva na opravy). Nezis-
ková výstavba má zvláštní režim kompenzací 
pro developery – určitý počet neziskové vý-
stavby za režijní – nákladovou cenu kompenzu-
je možnost preference získat atraktivní lokalitu 
k výstavbě na volný trh. Opět viz Británie.

4) Nutná revize právní úpravy vlastnického 
a družstevního bydlení. Nová civilní legislativa 
(rok 2012) byla tvořena akademiky odtrženými 
jednak od praxe, jednak ideologicky zaslepené 
necitlivostí k fenoménu družstev5. Výsledkem  
je, že většina družstev by mohla být pro nepl-
nění podmínek této úpravy uvedena do likvi-
dace, společenství vlastníků (podstatně se lišící 
od obvyklé úpravy kondominia) se utápí v ne-
konečných schůzích s povinnými kvory účasti,  
jichž nelze dosáhnout, za dluhy neplatičů musí 
pod rizikem úpadku platit dluhy ostatní vlastní-
ci či družstevníci. Tento stav ohrožuje cca 4 mi-
liony obyvatel ČR, mnozí to ani netuší, chtějí 
bydlet nikoliv se věnovat administrativě.

5) Definice role obce v bytové politice a v so-

4 Úprava sociálního družstva již existuje, je 
v zákonu o obchodních korporacích, je třeba 
jen přizpůsobení pro oblast bydlení. Od roku 
1873 jsme do roku 1948 měli společnou úpra-
vu s Rakouskem, zákonem o obecně prospěš-
ných společenstvech bytových. V Rakousku 
funguje dodnes, doporučuji po korekci jeho 
konstrukci využít.

5 Družstvo u nás zní jinak, než co-operative ve 
světě. Členy mnoha forem družstev je miliar-
da obyvatel světa, 120 milionů v USA, obdob-
ně v Japonsku, zemích EU zejména v Němec-
ku, Skandinávii, Španělsku, Itálii… Viz měsíc 
stará rezoluce 72. Valného shromáždění OSN 
vyzývající vlády členských zemí OSN k podpo-
ře a využití družstevní formy společného pod-
nikání.

ciálním bydlení. Situace na trhu s byty je lokálně 
velice odlišná, statisticky doložitelná. V Praze, 
Brně a dalších městech je cena bydlení nejvyšší, 
v lokalitách jako Most, Děčín, Ostrava je mno-
honásobně nižší. Zato se zmítají v křeči absen-
ce modelu práce s nepřizpůsobivými občany, 
předluženosti, nezaměstnanosti. Obec nemůže 
a nemusí být přetížená, ale musí mít kompeten-
ce například zakladatele neziskové společnosti 
(právnická osoba sui generis), která profinancuje 
výstavbu a zajistí správu levných bytů, apod. Veli-
ce využitelný je již zmíněný model Britský. Slušné 
bydlení pro občany na okraji společnosti musí být 
po určitou dobu podmínečné (princip „housing 
first“ - bydlení jako první, sociální práce následu-
je). Pokud uchazeč odmítá přijmout (byť veřejně 
prospěšnou) práci, jeho děti absentují ve škole, 
ruší a znečišťují okolí či se nezúčastní rekvalifika-
ce, pak získá nárok jen na ubytování nouzové.

Dosavadní vlády se zaměřily na krátkodobý 
efekt nepřesahující jedno volební období. Zá-
kon o obecně prospěšné bytové společnosti, 
možná role obce či krajů v bytové politice, revi-
talizace Státního fondu rozvoje bydlení a jeho 
možná transformace na Veřejnou investiční 
bytovou banku6, či jiný funkční subjekt hos-
podařící nejen s veřejnými prostředky, to vše 
zůstalo stranou, politické reprezentace chtěli 
u voličů krátkodobý efekt a dopracovali to do 
bytové krize. To musí skončit.

Též je třeba znovu revidovat Stavební zákon 
a další předpisy, aby povolování staveb netrva-
lo 7 let jako nyní.

Zásadní změnou v činnosti exekutivy by 
měla být spolupráce v trojúhelníku MINISTER-
STVA (VLÁDA) – ODBORNÁ PRAXE – ZÁKONO-
DÁRCI.

V devadesátých letech jmenovala vláda 
„zmocněnce pro bytovou politiku“7 . Ten měl 
v podstatě roli koordinátora pro zpracování 
koncepce (ve fázi první), v podstatě na půdo-
rysu výše popsaného trojúhelníku. To umožni-
lo již ve fázi přípravy koncepce přinejmenším 
vyslechnout názory expertů ministerstev8, od-
borníků praxe9 a dále zákonodárců10.

 Je otázkou, zda by se ve vládě našla sho-
da na jmenování institutu zmocněnce, když by 
hlavním aktérem a předkladatelem odbornou 
skupinou zpracovaných návrhů byla ministry-
ně pro místní rozvoj. Družstevní svazy pak vo-
lali po obnovení Rady vlády pro družstevnictví, 
když nešlo jen (ale především) o družstva byto-
vá, to je ovšem kapitola jiná.

JUDr. Ivan Přikryl

6 Model například v Norsku.
7 Prvním byl Ing. Ota Karen, poté prof. Vojtěch 

Cepl a následně prof. Robert Holman (ten jen 
pro vládu Václava Klause zpracoval koncepci.

8 MMR jako gestor, MPSV, MS MPO, MF
9 Svaz měst a obcí ČR, Svaz českých a morav-

ských bytových družstev, Sdružení malých by-
tových

10 Předseda podvýboru pro bytovou politiku 
Ing. Jan Kubík a výborem určení zástupci 
(podvýbor má 9 členů)

Hrozí nám bytová krize? Nebo se v ní již nacházíme?

Pokračování ze str. 2
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Nejen severní Čechy, ale i sever Moravy 
patří k regionům, ve kterých jsou současné 
ceny nemovitostí na takových hodnotách, že 
začínají být pro některé zájemce nedostupný-
mi. Zejména lidé, kteří plánují pořízení bytu či 
rodinného domu za pomoci úvěru na bydlení, 
začínají mít starosti s nalezením takové nemo-
vitosti, která odpovídá jejich finančním mož-
nostem. 

Z dat portálu realityčechy.cz vyplývá, že 
jenom za poslední rok vzrostla průměrná 
cena bytu 3+1 v Ostravě z 1 521 339 Kč na 
1 620 665 Kč. Možná si říkáte, že jde o katego-
rii velkých bytů a že u těch menších k tak vel-
kému růstu cen nedošlo. Musíme vás vyvést 
z omylu. Byty 2+1 podražily téměř shodně, 
z 1 052 786 Kč v dubnu 2017 se dostaly o rok 
později na hodnotu 1 146 177 Kč. Je to jen 
o 5 935 Kč méně než u kategorie 3+1. A právě 
růst cen a přísnější podmínky spojené se získá-
ním úvěru na bydlení způsobují, že si někteří 
zájemci vybranou nemovitost nemohou do-
volit a volí tak buď byty menších výměr, nebo 
hledají v jiné, levnější, lokalitě.

Martin Moravec, majitel realitní kanceláře 
Ostravský realitní servis se nejčastěji setkává 
třemi typu klientů. „První jsou ti, kteří mají 
vlastní zdroje nutné k získání hypotéky a další 
peníze na rekonstrukci a daň z nabytí nemo-
vitosti. Druhá skupina jsou klienti, kteří mají 

vlastní zdroje, ale už nemají rezervu na rekon-
strukci. Třetí skupina jsou lidé, kteří nemají 
žádné zdroje a vše chtějí řešit hypotékou a sta-
vebním spořením, popřípadě spotřebním úvě-
rem.“ K současnému růstu cen dodává: „Ceny 
bytů stále stoupají a jejich růst se doteď neza-
stavil. Například v Ostravě-Porubě došlo k na-
výšení oproti roku 2016 i o 20 a více procent. 
Problém je, že ceny už dosahují maxima, za 
které jsou kupující ochotni kupovat, respektive 
na jak vysokou hypotéku mohou svými příjmy 
dosáhnout.

Vysoké ceny nemovitostí a přísnější pod-
mínky bank patří k hlavním důvodům, proč se 
může aktuální růst cen postupně zastavovat. 
Je to paradox, ekonomice se daří a nezaměst-
nanost je na dlouhodobých minimech. I přes-
to mnoho lidí na nové bydlení nedosáhne. 
„V našem kraji jde v některých okresech pro-
zatím cítit stále mírný vzestup cen nemovitostí 
a největší zásah proč klienti neprojdou finan-
cováním bylo zrušení 100% hypoték a skok 
k 80 % LTV, což bývá největší překážkou při 
koupi, neboť vlastní zdroje přibližně u třetiny 
klientů chybí a financování se musí kombino-
vat se stavebním spořením. Trh v Ostravě stále 
roste, i když mírněji než v předešlých letech. 
U bytů 2+1 došlo dle našich statistik ke zdraže-
ní 10-17 %, doplňuje Martin Lesňák ze realitní 
kanceláře Flexi reality.

Martin Moravec predikuje, že ceny dále 
porostou, protože bytů k prodeji je stále nedo-
statek. „Atraktivní lokality jako centrum nebo 
Poruba stále rostou. Bohužel pro prodávající 
bude větší problém takto drahý byt prodat. Je 
to spirála, ale kupující nemají takové zdroje, 
aby tyto byty ve velkém nakupovali. Očekávám 
růst cen bytů v celé Ostravě s tím, že v atrak-
tivních lokalitách budou ceny stoupat rychleji. 
Staré domy již tolik růst nebudou. Nové jsou 
již teď na naše poměry dražší, okolo 4-5 mili-
onů, ale nabídka je velmi malá, takže kupují-
cí moc možností nemá. Stále platí, že rodinný 
dům se prodává zhruba 2-3 krát déle než stan-
dardní byt. U bytů je doba prodeje v rozmezí 
1-3 měsíce, u rodinných domů pak 3-6 měsíců. 
Dražší nemovitosti se nabízí klidně rok a sa-
mozřejmě během této doby cena klesá. Lidi 
mají totiž velká očekávání a pak zjišťují, že je 
nereálné za tyto peníze prodat a cenu snižují.“ 
Naopak v nedalekém Frýdku-Místku se může 
v letošním roce stát, že se růst cen zastaví, což 
potvrzuje i Michal Lesňák a dodává: „Ve Frýd-
ku-Místku se projevuje zpomalení růstu pro-
dejních cen a v tomto roce předpokládáme, že 
bude toto zpomalení pokračovat až ke stagnaci 
prodejních cen nemovitostí.“

O tom, kam až se dostanou ceny nemovi-
tostí rozhodnou opět kupující a jejich ochota 
akceptovat nabídkové ceny. Nebudou-li mít 
dostatek vlastních prostředků, popřípadě po-
kud nedosáhnou na hypoteční úvěr, tak prodá-
vající budou muset ze svých nároků ustoupit. 
Nutno je ovšem brát v potaz počet volných ne-
movitostí k prodeji.

Lucie Mazáčová

V některých městech lidé na 
vlastní bydlení již nedosáhnou

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

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/art/5452/leadership-podle-mozku.htm
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Profesní růst

Pozor koučink není manipulace
Moje první setkání s koučinkem bylo již 

v roce 2004. Pracovala jsem na pozici manaže-
ra patnáctičlenného týmu v bance. Poslali mě 
na školení koučování, že prý to je super nástroj 
na vedení lidí. Hlavní myšlenkou tohoto školení 
bylo Jak pomocí otevřených otázek dovést lidi 
k našemu řešení. Dnes vím, že to bylo spíš ško-
lení manipulace. 

I dnes se setkávám s manažery, kteří se řídí 
větou, Je lepší když si na to přijdou sami. Je 
velmi těžké přijít na řešení, které má manažer 
ve své hlavě a snaží se k němu manipulačními 
otázkami dovést své podřízené. Manažer se 
nadře a podřízení se cítí hloupě.

Dokonce jsem se setkala v jedné společnos-
ti se situací, kdy lektoři postavili své školení na 
manipulaci. Musí si na to přijít sami, to byla 
jejich hlavní myšlenka. Bohužel kvůli těmto 
chybným výkladům koučinku je dnes mnoho 
lidí, kterým vstávají vlasy na hlavě, už jen když 
slyší, že by je měl někdo koučovat.

Koučink jako manažerský nástroj
Souhlasím s tím, že je lepší, když si každý 

najde své vlastní řešení. Koučování je o hledá-
ní cest a řešeních koučovaného. Kouč je pouze 
průvodcem na této cestě. Pokládá také otevře-
né otázky. Někdo by mohl říci, že je to stejné. 
Hlavní rozdíl je v cíli. Pokud kouč/manažer má 
cíl prosadit své vlastní řešení, měl by to říci jas-
ně a přímo. Zde jsou vhodné jiné manažerské 
nástroje než koučink. Může uplatnit i direktivní 
styl řízení. Pokud ale chce své podřízené vést 
k samostatnosti a kreativitě, je dobré opustit 
svá řešení a nechal přemýšlet podřízené.

Nedělejme z lidí pokusné králíky
Kdo se chce pustit do koučování svých pod-

řízených, potřebuje znalosti, dovednosti a po-
stoje.  Nemyslím, že by každý manažer měl být 
odborníkem na koučink, ale základní informace 
potřebuje. Už jenom proto, aby dokázal podří-
zeným vysvětlit co je koučink a jak a proč chce 
využít tento nástroj. Rozhodně by si neměl dě-

lat ze svých pod-
řízených pokusné 
králíky a zkoušet 
na nich nové 
techniky. Proto 
doporučuji ma-
nažerům absol-
vovat praktické 
školení koučin-
ku. Na kterém 
si v bezpečném 
prostředí protrénují potřebné koučovací tech-
niky.

Postoj manažera je zásadní
Jako nejdůležitější ovšem považuji postoj 

manažera. Manažer, který chce využít koučo-
vací přístup, musí v první řadě důvěřovat svým 
podřízeným. Věřit jim jako lidem, věřit v jejich 
schopnosti dovednosti i kreativitu. Jenom tak-
to dokáže nemanipulativně pokládat otázky 
zaměřené na hledání řešení.

Koučovací styl vedení lidí považuji za velmi 
efektivní. Tento styl dokáže lidi vést k samo-
statnosti a odpovědnosti. A kdo by si nepřál 
mít tým samostatných a odpovědných podří-
zených.

Bc.Lenka Synečková
manažer vzdělávání ARK ČR

Manažerský koučink 
Manažerský koučink je jeden z velmi efektivních nástrojů vedení lidí, pokud se ovšem nezamě-

ňuje s manipulací.  

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, celodenní výuka (zpravidla  8,30 - 16,30 hod.)

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Obchodník s realitami Praha
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, 
 Termín : od 24. 9. 2018, celodenní výuka (zpravidla  8,30 - 16,30 hod.)

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Profesní vzdělávání

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
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/4467/obchodnik-s-realitami-praha.htm
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Inspirace pro realitní makléře

Hodně se tím řídím v mém podnikání. Při 
zprostředkování prodeje nemovitostí, tak při 
budování firmy. U zprostředkování prodeje 
nemovitostí je to jasné. Tlačím to přes skvělé 
prezentace, cílený marketing, silnou propagaci 
i intenzivní vztah s klienty, aby byl každý nadše-
ný. Spokojenost klienta je pro mě prostě málo.  

Ale jak se buduje firma, která se má prosa-
dit v obrovském konkurenčním prostředí rea-
litního trhu, kde jsou jen v Česku tisíce realit-
ních kanceláří, včetně mnohem zkušenějších 
nadnárodních sítí? Zase, “jen“ pomocí konku-
renčních výhod. 

Každý servis a každá služba se dá vždy udě-
lat lépe. Když člověk, nebo firma, začíná podni-
kat, musí prozkoumat prostředí, ve kterém se 
pohybují budoucí zákazníci. Je důležité zjistit, 
jaké jsou jejich potřeby, priority, obavy. Prostě, 
co je trápí. A možná prostě a úplně jednoduše 
začít s tím, co je ta úplně největší bolest a z ní 
vytvořit tu první největší konkurenční výhodu. 

Nejvyšší podíl na provizi.  
My jsme v tom silně konkurenčním prostře-

dí začali penězi. Peníze jsou prostředkem pro 
nastavení životní i profesionální úrovně a kvali-
ty života vůbec a nám to přijde důležité. Pokud 
chce makléř podnikat, potřebuje peníze. A po-
třebuje jich dost, aby v rámci svého osobního 
marketingu a své osobní značky uspěl ve velmi 
silné konkurenci. Aby mohl vytvářet kvalitní 
marketingový obsah a super službu, potřebuje 
peníze. A to byla naše prvotní filozofie. 

S tím se ale spokojit nelze, protože síla té 
první, ač silné, konkurenční výhody, brzy vy-
prchá. Ztratíte témata, ztratíte glanc, ztratíte 

smysl. A proto se po chvíli rozvinete dál. 

Marketplace.
Pro nás byl ten posun v rámci interního 

Marketplace. To je online prostředí, kde si 
každý náš makléř může odkudkoliv a kdyko-
liv objednat právě to, co ke svému podnikání 
v tu danou chvíli potřebuje. Ať už je to home 
staging, video prohlídka, profi fotograf, copy-
writer, grafik, plachty, vizitky, webové stránky 
pro sebe nebo nemovitost, půdorys atd. Těch 
položek je tam spousta. Ale ani to nestačí, když 
má podnikání růst. Pořád je potřeba to posou-
vat dál. 

Vzdělání.
Dalším logickým krokem, kam se posouvá-

me, je vzdělání. Pro mě je to jeden z vůbec nej-
důležitějších prvků podnikání a rozvíjení sama 
sebe. Pokud se podnikatel nevzdělává, zakrní. 
Vůbec nejde o to, že by přestal mít náskok před 
konkurencí. O konkurenci jde až v poslední 
chvíli. Pokud se totiž makléř správně a pravi-
delně nevzdělává, doženou a přeskočí ho ze-
jména všichni jeho zákazníci. A kromě toho, že 
se to “blbě” dohání, tak je to úplně zbytečné. 

Vize.
Součástí podnikatelské strategie musí být 

i vize. A právě vize se může stát velkou kon-
kurenční výhodou. O vizi je vlastně i tento 
článek. Pokud podnikatel nemá vizi, nemá cíl. 
Pokud nemám cíl, nevím kam jdu. Těžko pak 
můžu někam růst, když nevím kam, jak a proč. 
A proto je vize a rozmýšlení o budoucnosti také 
jedna z nejdůležitějších cest. Alespoň pro mě. 

A proto pokračujeme dál v přemýšlení o tom, 
co bude. 

Marketingový obsah.
To je jeden z dalších nástrojů, které začí-

nají být velmi důležité. Začíná přímo úměrně 
souviset s tím, jestli v podnikání uspěju nebo 
neuspěju. Kvalitní marketingový obsah je totiž 
konzumovatelný všemi zákazníky. Je to ta nej-
přirozenější forma propagace. Společnost už 
se posunula přes přímé formy reklamy, jako 
jsou billboardy, letáky, plachty nebo přímé 
formy nabídky služeb. Vypěstovali jsme si tzv. 
„marketingovou a reklamní slepotu” a konver-
ze přímé formy reklamy jsou čím dál menší. 
Ale přirozený a kvalitní obsah bude fungovat 
pořád. 

Technologie.   
Jak jste na tom s technologiemi a novými 

nástroji? Já začínám do budoucna vidět velkou 
potřebu v tom, ochočit si nové technologie, 
které nám do budoucna budou šetřit čas, pení-
ze a navíc nám budou přivádět nové zákazníky 
a obchody. A tímto směrem jsme už jako QARA 
vykročili. Ať už velmi kvalitními prezentacemi, 
které i jako samostatní makléři propagujeme 
přes různé marketingové kanály (a tím vytvá-
říme a šíříme kvalitní marketingový obsah), tak 
i třeba přímou spoluprací s největší technolo-
gickou společností na světě.  

Google je pro nás nově partnerem v cestě 
k lepším výsledkům. Bude to cesta, kde se bu-
deme zároveň zlepšovat, ale i hodně učit. Je to 
cesta, která ochrání naše data, zrychlí a usnad-
ní naši práci a přivede nás blíž k našim zákaz-
níkům. I to vnímám do budoucna, jako velkou 
konkurenční výhodu.  

Ač slovo “konkurence” fakt nemám rád. 
O ní to prostě není. Většinou totiž klademe 
překážky sami sobě jen proto, že nevíme, jak 
se posunout dál. Nemáme vizi, nevytváříme 
marketingový obsah, nevyužíváme nové tech-
nologie, nevzděláváme se tak, jak bychom 
mohli, nevyužíváme všech možností a neposu-
zujeme všechny podmínky, které nám trh pro 
naše podnikání nabízí.  

A proto my to všechno děláme. A možná 
ani ne tak kvůli konkurenčním výhodám. Pro-
stě jen proto, že to je potřeba, fajn, že nás to 
baví a pomáhá to hlavně našim zákazníkům. 

Michal Souček
realitní makléř

člen ARK ČR

Konkurenční výhody v podnikání.
Bez konkurenční výhody se v podnikání uspět nedá. Ale když už tu konkurenční výhodu najdete, 

je potřeba ji rozvíjet a hledat další cesty, jak být lepší. To, že máte konkurenční výhodu, vám neza-
jistí stálý blahobyt a přísun zakázek nebo klientů. Je třeba jít pořád dál, dál, dál a dál.
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Na aktuální téma

Profesní vzdělávání

Připomínkové řízení probíhá do 29. květ-
na 2018. Asociace realitních kanceláří České 
republiky opět zpracovává veškeré relevantní 
náměty, aby do stanovaného termínu mohla 
řádně odeslat své připomínky ke stávajícímu 
textu návrhu Zákona. Účastníci letošní Valné 
hromady ARK ČR vědí, že jsme poslední verzi 
návrhu Zákona právě na jednání Valné hroma-

dy v Mikulově prezentovali a diskutovali. Členy 
Asociační i Dozorčí rady budou opět všechny 
náměty projednávány, aby ze strany Asociace 
mohl být na Ministerstvo pro místní rozvoj 
odeslán smysluplný dokument. Věříme, že 
návrh ve své konečné verzi bude chránit spo-
třebitele a zároveň nebude poškozovat opráv-
něné zájmy zprostředkovatelů. Jako takový by 

Zákon o realitním zprostředkování 
je v připomínkovém řízení!

měl být následně schválen Legislativní radou 
vlády, po té vládou a poslán k projednání do 
Poslanecké sněmovny.  Budeme čtenáře Rea-
litního magazínu ARK ČR o průběhu této pro 
realitní kanceláře navýsost důležité akci aktu-
álně informovat.

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

Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (Zákon o realitním 
zprostředkování), jehož předkladatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, byl rozeslán k připo-
mínkování. 

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

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: 21.05.2018 (13:00-16:00)

Co vše se dozvíte:
 ■ Prohlédnete si prostory, v kterých se 

připravují a konají naše školení, včetně 

zázemí
 ■ Dozvíte se informace o činnostech 

ARK ČR (proč vznikla a jaké má cíle)
 ■ Získáte veškeré informace o pořádaných 

kurzech a nahlédnete do školících mate-
riálů

 ■ Představíme Vám medailonky našich 
lektorů

 ■ Získáte informační brožury včetně uži-
tečných odkazů

 ■ Dozvíte se podrobné informace o zkouš-
ce odborné způsobilosti

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

 ■ Seznámíte se osobně s generálním se-
kretářem Ing. arch. Jan Borůvkou

 ■ Odpovíme Vám na Vaše dotazy

Vše proběhne v sídle ARK ČR:
Strašnická 3165/1b, Praha 10

Přihlášky, informace: 
tel.: 272 762 953, 272 771 412
mobil: 603 188 065 mail: kurzy@arkcr.cz
nebo zde

http://www.arkcr.cz/art/4550/najem-bytu-a-nebytovych-prostor.htm
http://www.arkcr.cz/art/5598/dny-otevrenych-dveri.htm
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Praha 18. dubna (ČTK) - Nový zákon o zpra-
cování osobních údajů nebude schválen včas 
před květnovou účinností unijního nařízení 
GDPR, z něhož vychází. Zrychlené schvalování 
vetovaly opoziční poslanecké kluby ODS, TOP, 
KDU, Pirátů a ČSSD. Oznámil to dnes místo-
předseda poslanců ODS Marek Benda. Vládní 
návrh je podle něj třeba v řadě oblastí upravit.

Terčem kritiky vládního návrhu bylo mimo 
jiné to, zda ministerstvo vnitra v předloze do-
statečně využilo výjimky, které nařízení EU při-
pouští. Podle Bendy vládní předloha pamatuje 
spíš na výjimky pro úřady, ne pro občany. Širší 
výjimky by mohly být v zákoně pro novináře 
s ohledem na práva na svobodu informací, 
omezeno by naopak mělo být kvůli badatelské 

Praha 26. dubna (ČTK) - Výrazný růst cen 
nemovitostí v Česku neznamená, že by zde 
byla realitní bublina. Ceny porostou i nadále, 
i když tempo růstu se sníží. Na diskusním se-
tkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí to 
dnes řekl bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma. 
Například v Praze vzrostly ceny nových bytů za 
posledního dva a půl roku zhruba o tři pětiny.

„O bublině můžeme mluvit v případě, že 
ceny překročí rovnovážnou úroveň. Když pak 
bublina praskne, ceny klesnou. Ale to se tady 
neděje. Tohle je reálná konvergence. Přibližu-
jeme se vyspělejším zemím i v jiných oblastech, 
nemovitosti nejsou výjimkou,“ uvedl Tůma.

Na trhu se podle něj strukturální problém 

Nový zákon o osobních údajích nebude 
schválen včas do května

činnosti právo na výmaz z databází, pokud by 
se to týkalo exponentů komunistické totality, 
míní Benda.

Místopředseda Pirátů Jakub Michálek by 
chtěl zákonem více rozlišit maximální výši po-
kut za porušení pravidel ochrany soukromí, 
a to podle závažnosti a rozsahu. Návrh zacho-
vává horní hranici sankcí na současných deseti 
milionech korun, Úřad pro ochranu osobních 
údajů uděluje pokuty podle své metodiky. 
Omezit nebo zrušit pokutu především pro obce 
by chtěly ODS, STAN nebo KDU-ČSL.

Předmětem debat bude také ustanovení, 
podle něhož by si děti mohly samy založit účet 
na sociální síti až od 15 let. Zatímco Benda to 
schvaloval, Michálek byl pro snížení na 13 let 

v souladu s nařízením EU a původním minister-
ským návrhem. Vládní limit je podle Michálka 
„nesmyslný a daleko od reality.

Komunista Jiří Valenta kritizoval jako „pře-
dimenzované a kontraproduktivní“ samotné 
nařízení. Poukázal na informace, podle nichž 
by školy pro zveřejnění fotografií žáků třeba na 
školní nástěnce potřebovaly souhlas rodičů.

GDPR má za cíl pomoci hájit práva občanů 
EU proti zneužívání jejich dat. Týkat se bude od 
25. května veřejných institucí, firem i osob sa-
mostatně výdělečně činných, které evidují své 
zaměstnance, členy, zákazníky nebo příznivce. 
Zavádí právo na výmaz či přenos poskytnutých 
údajů i kontrolu jejich využití. Instituce budou 
muset přijmout opatření kvůli zabezpečení 
osobních údajů. V některých případech budou 
muset jmenovat pověřence, který bude garan-
tem správného nakládání s privátními daty.

mhm mha

v oblasti nabídky střetl s příznivou fází ekono-
mického cyklu na straně poptávky. „Na jedné 
straně se staví málo nových bytů. Na druhé 
straně lidem rostou platy, mají jistotu, že za 
rok nepřijdou o zaměstnání,“ doplnil bývalý 
guvernér.

Opatření ČNB, která omezují poskytování 
hypoték, podle něj primárně necílí na to, aby 
snížením poptávky klesly ceny. „Je to hlavně 
z pohledu finanční stability, aby se lidé neza-
dlužili. Potenciální dopad na ceny bude spíše 
sekundární,“ dodal Tůma.

Podle údajů poradenské společnosti De-
loitte vzrostly prodejní ceny bytů v Praze 
a krajských městech na konci loňského roku 

meziročně v průměru o 10,4 procenta na 
53.700 korun za metr čtvereční. Nejdražší byla 
Praha (70.800 Kč), nejlevnější Ústí nad Labem 
(13.800 Kč), kde ovšem byty meziročně zdraži-
ly téměř o pětinu. Nájmy se na konci loňského 
roku zvýšily o 13,8 procenta na 197 korun za 
metr čtvereční.

Pokud jde o nové byty, podle statistik deve-
loperských společností Trigema, Skanska Reali-
ty a Central Group vzrostla průměrná prodejní 
cena v Praze na konci letošního prvního čtvrt-
letí meziročně o 22,8 procenta na 88.552 ko-
run za metr čtvereční. V mimopražských regi-
onech průměrná cena stoupla o 17,4 procenta 
na 52.832 korun za metr čtvereční. V hlavním 
městě nastal zlom v polovině roku 2015. Od té 
doby novostavby zdražily zhruba o tři pětiny.

ciz gcm

Exguvernér Tůma: Realitní bublina 
v ČR není, ceny dále porostou

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

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/art/4792/english-communication-skills-for-real-estate.htm
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Brno 30. dubna (ČTK) - V Brně se má jižně od sídliště Kamechy začít 
stavět patrně od příštího roku obytný celek nazvaný Rezidence Vrbovec. 
V rodinných a řadových domech má najít bydlení zhruba 340 lidí. Areál 
vyroste na ploše šesti hektarů na místě bývalého zemědělského areálu, 
vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA.

Pozemek sousedí také s Vrboveckým mlýnem a jižně ho ohraničuje 
potok Vrbovec. Ještě před stavbou je potřeba změnit územní plán. De-
veloper, jímž je společnost Colonico, rozčleňuje plochu na tři zóny, a to 
na čisté bydlení, na všeobecné bydlení a na rekreaci.

V čistém bydlení se počítá s 34 rodinnými domy s výměrou pozemků 
od 500 do 2000 metrů čtverečních a s devíti řadovými domy. V druhé 
zóně má být šest domů a v jihovýchodní rekreační části, která navazuje 
na jezdecký klub Eliot, mají být tenisové kurty, malá víceúčelová hala 
a fitness.

Obytný komplex se má napojit na ulici Hostislavova po současné úče-
lové komunikaci, která se musí opravit a rozšířit.

V Brně v posledních letech docházejí volné byty. Důvodem je zasta-

Praha 1. května (ČTK) - Podíl volných kanceláří v Praze na konci prv-
ního čtvrtletí letošního roku meziročně klesl o 3,2 procentního bodu na 
6,2 procenta. Za poslední dva roky se snížil více než o polovinu. Nejvíce 
prázdných kanceláří bylo v Praze 3 (11,1 procenta) a Praze 5 (7,7 procen-
ta), nejméně v Praze 2 (3,6 procenta) a Praze 10 (3,9 procenta). Vyplývá 
to z údajů sdružení realitních poradenských firem Prague Research Fo-
rum (PRF), které má ČTK k dispozici.

Celkem byly v Praze v prvním čtvrtletí dokončeny čtyři budovy s cel-
kovou plochou 38.700 metrů čtverečních. To je zhruba čtvrtina celkově 
dokončených kanceláří za loňský rok. Největším projektem bylo Visiona-
ry v Praze 7. Dále se jednalo o projekty City West A1 v Praze 5, Nekázan-
ka 11 a Mango Building v Praze 1.

V současné době je v hlavním městě ve výstavbě 334.000 metrů 
čtverečních kanceláří s plánovaným dokončením v tomto nebo příš-
tím roce. V prvním čtvrtletí začala výstavba pěti budov. Největšími jsou 
VN47 v Praze 1 a Rustonka R4 v Praze 8. Na osmou městskou část připa-
daly tři čtvrtiny zahájených staveb. 

Rozloha ploch, na které byly uzavřeny nebo prodlouženy nájemní 
smlouvy, v prvním čtvrtletí meziročně klesla o necelou pětinu. Největší 
objem pronájmů připadal na Prahu 1 (29 procent), následovaly Praha 
4 a Praha 8. Na celkové poptávce se nejvíce podílely IT, poradenské 
a farmaceutické společnosti, dohromady jim patřily asi dvě pětiny.

Podle odborníků se řada firem se sídlem v centru hodlá přestěhovat 
do nových prostor. „Osm z deseti firem v centru Prahy chystá stěhování. 
Zájem je především o nadstandardní kancelářské prostory s moderními 
designovými prvky,“ sdělil ČTK vedoucí partner poradenské společnosti 
Prochazka & Partners Radek Procházka.

Nejvyšší nájemné v centru města vzrostlo na 20 až 21,50 eura 
(510 až 535 korun) za metr čtvereční měsíčně, ve vnitřním městě na 
15 až 16,50 eura (380 až 420 korun), ve vnějším městě zůstalo na 
13,50 až 15 eur (342 až 380 korun).

Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & 
Wakefield, JLL a Knight Frank. 

ciz mha

Podíl volných kanceláří v Praze do konce března klesl na 6,2 pct

V Brně se budou stavět domy pro 340 lidí u sídliště Kamechy
ralý územní plán, kvůli kterému developeři odkládají některé projekty, 
i dobrá ekonomická situace, kdy si spousta lidí kupuje byt jako investici 
a pronajímají je.

mei sd

Průzkum: Metropolitní plán se nestihne, myslí si pražští politici
Praha 23. dubna (ČTK) - Metropolitní plán se podle pražských poli-

tiků, úředníků a developerů nestihne dokončit do zákonného termínu 
v roce 2022 a možná nebude vůbec nikdy. Tato a další zjištění vyplývají 
z průzkumu, který uspořádala právní kancelář Vilímková Dudák & Part-
ners ve spolupráci s časopisem Euro. Účastnili se ho zástupci develope-
rů a architektů, vedoucí stavebních úřadů a odborů územního rozvoje, 
pražští zastupitelé a starostové všech městských částí. Otázky se zamě-
řily na stavební situaci v metropoli.

Z průzkumu vyplývá, že pouze 15 procent starostů a 37 procent 
magistrátních zastupitelů se domnívá, že město stihne zpracovat 
nový pražský územní plán do zákonného termínu, tedy do konce roku 
2022. A 35 procent starostů a zhruba 20 procent zastupitelů si myslí, že 
Metropolitní plán nebude dokončen nikdy. Podobná nedůvěra panuje 
mezi úředníky a zástupci developerských firem.

„Nenašli jsme nikoho, komu by stávající situace vyhovovala,“ řekl 
k průzkumu partner kanceláře Vilímková Dudák & Partners Petr Novot-
ný. Větší odchylka mezi respondenty z různých skupin podle něj byla 
v případě otázky k současnému systému povolování staveb. Jako příliš 
komplikovaný a zdlouhavý ho hodnotila většina zástupců oslovených 
skupin s výjimkou starostů a vedoucích odborů územního rozvoje. Těch 
se proti němu vyjádřila pouze polovina.

Více než dvě třetiny dotázaných označily právě povolování staveb za 
důvod, proč je v Praze nedostatek bytů. Účastníci skupiny se shodli také 
na tom, že jedním z důvodů zdlouhavého povolování jsou ekologické 
a další zájmové spolky. Podle úředníků potom za stav může také nedo-
statečná připravenost projektů ze strany developerů, naopak všichni 
oslovení architekti si stěžovali na přístup úředníků. Většina pražských 
zastupitelů vidí problém ve špatné legislativě a řešení v novém staveb-
ním zákoně, který by preferovali i developeři.

Průzkum se týkal i dalších témat pražské výstavby. Zástupci samo-
správ a developerů se například shodli na tom, že by soukromí investoři 
měli přispívat na stavbu veřejné infrastruktury u svých projektů. Může 
se to týkat parků, škol nebo náměstí.

Metropolitní plán připravil městský Institut plánování a rozvoje (IPR) 
a nedávno předal jeho návrh magistrátu. Nyní čeká Prahu několikale-
té projednávání, při kterém budou moci občané, firmy či městské části 
k návrhu posílat připomínky. Není jasné, kolik jich dorazí, při projed-
návání stávajícího plánu, který začal platit v roce 2000, jich však bylo 
podle IPR 16.000. Od jejich počtu se bude odvíjet doba, kterou zabere 
zpracování. Plán by měl začít platit od roku 2023. Původně měl platit už 
od roku 2020, poslanci nakonec lhůtu prodloužili o tři roky.

psc snm
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Praha 18. dubna (ČTK) - Průměrná cena nových prodaných bytů 
v Praze na konci letošního 1. čtvrtletí meziročně vzrostla o 22,8 procen-
ta na 88.552 korun za metr čtvereční. Počet prodaných bytů meziročně 
klesl o 11 procent na 1200. Vyplývá to ze společných statistik developer-
ských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group, které dnes zveřej-
nily na tiskové konferenci.

„I nadále jsme svědky raketového růstu cen. Nabídka nových bytů 
pod 70.000 korun za metr čtvereční prakticky vymizela, přitom v prv-
ním čtvrtletí loňského roku bylo ještě okolo 20 procent všech prodaných 
bytů v cenové hladině do 60.000 korun,“ uvedl generální ředitel Skanska 
Reality Petr Michálek.

Zlom v cenovém vývoji nastal v polovině roku 2015. Od té doby 
vzrostly prodejní ceny nových bytů v Praze zhruba o tři pětiny. Od polo-
viny roku 2013 do konce pololetí 2015 přitom byty zdražily pouze o dvě 
procenta.

Průměrná cena uváděná v cenících developerů se meziročně zvýšila 
o 14,5 procenta na 94.357 korun za metr čtvereční. Je tedy o 6,6 procen-
ta vyšší než prodejní. Důvodem je to, že nejdříve se prodávají nejlevnější 
byty, dražší zůstávají v nabídce delší dobu.

V prvním čtvrtletí developeři v hlavním městě prodali 1200 nových 
bytů. To je nejméně za posledních šest let. V porovnání s rekordním prv-
ním kvartálem roku 2015 je jejich počet zhruba o třetinu nižší. Nejvíce 
jich připadalo na Prahu 9, Prahu 10 a Prahu 5. „Počty prodaných bytů 
klesají poslední dva roky. Pokud se letos nestane něco zásadního, mo-
hou celkové prodeje klesnout pod 5000 nových bytů, což bude nejméně 
od roku 2013. Metropole by měla být tahounem domácí ekonomiky, ale 
i místem, které bude schopno poptávku po novém bydlení uspokojit. 
Pražský trh s byty ale místo toho začíná spíše zaostávat,“ doplnil předse-
da představenstva Trigemy Marcel Soural. Za celý loňský rok developeři 
v Praze prodali 5500 nových bytů, o rok dříve jich bylo 6650.

Počet dostupných bytů v nabídce developerů meziročně vzrostl 
zhruba o pětinu na 4200. V polovině roku 2015 jich bylo 7000. „Silnější 
nabídka na začátku roku je dána na jedné straně zpomalením tempa 
prodejů a na druhé straně sezonností. Do prodeje šly především nava-
zující etapy již dříve povolených projektů, navíc u řady z nich jde o etapy 
poslední. Současný růst nabídky je tak zřejmě jen krátkodobým výky-
vem,“ dodal majitel Central Group Dušan Kunovský. Pokud se nezmění 
přístup k povolování nových projektů, bude podle něj klesající trend 
pokračovat i nadále.

Podle odhadu developerů také letos počet nových prodaných bytů 
v Praze klesne, prodejní ceny se dostanou k hodnotě 100.000 Kč za metr 

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

Období Cena (Kč)

2. čtvrtletí 2013 54.308

3. čtvrtletí 2013 54.401

4. čtvrtletí 2013 54.738

1. čtvrtletí 2014 55.800

2. čtvrtletí 2014 55.500

3. čtvrtletí 2014 55.751

4. čtvrtletí 2014 56.177

1. čtvrtletí 2015 56.178

2. čtvrtletí 2015 55.555

3. čtvrtletí 2015 58.156

4. čtvrtletí 2015 59.885

1. čtvrtletí 2016 60.517

2. čtvrtletí 2016 65.922

3. čtvrtletí 2016 69.517

4. čtvrtletí 2016 71.567

1. čtvrtletí 2017 72.131

2. čtvrtletí 2017 75.791

3. čtvrtletí 2017 83.150

4. čtvrtletí 2017 85.223

1. čtvrtletí 2018 88.552
Zdroj: Trigema

Průměrná cena nových bytů v Praze vzrostla meziročně o 23 procent
čtvereční. Nabídka by se postupně měla rozšiřovat na 5000 bytů na kon-
ci roku.

Za prodaný byt se podle statistik Trigemy, Skanska Reality a Cent-
ral Group považuje byt s vydaným územním rozhodnutím a minimál-
ním rezervačním poplatkem 50.000 korun. Podle údajů konkurenčního 
Ekospolu, který používá jinou metodiku, počet nových prodaných bytů 
v hlavním městě klesl o čtvrtinu na 1160.

ciz mha
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Informace

Upozornění: Informační centrum ARK spol. s r. o. 
využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž ob-
sah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíře-
ní, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho 
části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez 
předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Informace ve zkratce
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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% !

Noví členové ARK ČR
Jitka Nováková – Mělník
Petra Kurková – Milovice
Gabriela Smejkalová – Újezd u Brna
David Svoboda – Jihlava
Ivan Horňák – Bechyně

Ze sbírky 
zákonů:

 ■ VyHLášKA  č. 67/2018 Sb. ze dne 
11. dubna 2018 o některých požadavcích na 
systém vnitřních zásad, postupů a kontrol-
ních opatření proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu Účinnost od:       
1. října 2018

 ■ NáLEZ  (č. 69/2018 Sb.) Ústavního 
soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 
15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnos-
ti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017

Reality bez rizika – 
informace pro vaše klienty

„Reality bez rizika“ – viz na  
www.realitybezrizika.org.

Tento web je 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. My si myslíme , 
že tím pomůžete dobré věci. Odkaz na „Reality 
bez rizika“ též na webu ARK ČR.

- red -

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


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


