
as
oc

ia
ce

 re
al

it
ní

ch
 k

an
ce

lá
ří

če
sk

é 
re

pu
bl

ik
y

Realitní magazín

www.arkcr.cz    6/2018



realitní magazín ark čr ■ 6/2018
2

Legislativa

Zejména v případech větších měst se lze se-
tkat s bytovými domy, v rámci kterých je běž-
ně vymezena nebytová jednotka odpovídající 
několika desítkám, ne-li stovkám, parkovacích 
stání, kdy vlastníci bytů zároveň vlastní určitý 
podíl na této nebytové jednotce, se kterým 
souvisí právo užívání garážového stání. 

Úmyslem zákonodárce pro znovuzavedení 
předkupního práva bylo zejména to, aby nedo-
cházelo ke štěpení vlastnického práva a kom-
plikovaným právním vztahům mezi četnými 
spoluvlastníky a aby se přecházelo zejména 
situacím, kdy by spoluvlastník mohl převést 
podíl např. na bytu, resp. domu, bez vědomí 
druhého spoluvlastníka. 

Nicméně pokud se podíváme na garážová 
stání v bytových domech, vymezená jako po-
díly na nebytové jednotce jako nemovité věci, 
dospějeme k závěru, že smysl a účel předkup-
ního práva k podílu na nebytové jednotce se 
vytrácí a naopak situaci s jeho převodem pod-
statně komplikuje.

1. Současná úprava předkupního 
práva a jeho aplikace na garážová 

stání v bytovém domě

Smyslem mnohosti podílů na nebytové jed-
notce sloužící jako garážové stání je naopak 
štěpení vlastnického práva k nemovité věci, 
kdy účelem je, aby, zjednodušeně řečeno, co 
nejvíce vlastníků bytů mělo vlastní parkovací 
místo. 

Podíl na nebytové jednotce, který souvisí 
s užíváním garážového stání, však naplňuje 
zákonnou definici podílu na nemovité věci, 
a bez dalšího lze uzavřít, že by se na něj mělo 
aplikovat zákonné předkupní právo.

V takovém případě vlastník takového podí-
lu je povinen při jeho převodu jej nabídnout 
ostatním spoluvlastníkům, kterých může být 
nespočet.

V praxi tak může dojít k absurdním situa-
cím, kdy např. zájem o koupi podílu na neby-
tové jednotce, a lze předpokládat, že tomu tak 

i bude, jelikož parkovací stání jsou ve velkých 
městech lukrativním zbožím, projeví např. 
10 jiných spoluvlastníků. 

Pokud se tito spoluvlastníci nedomluví, má 
každý právo vykoupit podíl poměrně podle ve-
likosti svého podílů. 

Výsledná situace bude taková, že podíl, 
se kterým bude souviset právo užívání 1 par-
kovacího místa, bude mít ve spoluvlastnictví 
10 spoluvlastníků a lze si snadno domyslet, jak 
„snadné“ a praktické se bude domluvit na tom, 
kdo a kdy bude moci využívat toto jedno par-
kovací stání.  

V rámci právní praxe se lze setkat i s názo-
rem, že zákonné předkupní právo se na takto 
vymezená parkovací stání nevztahuje, jeli-
kož se jedná o přídatné spoluvlastnictví dle 
§ 1223 a násl. občanského zákoníku. 

Ačkoliv se jedná o legitimní snahu ulehčit 
převod podílů souvisejících s garážovými stá-
ními v bytových domech, jsem toho názoru, 
že se o přídatné spoluvlastnictví bez dalšího 
z jeho podstaty jednat nemůže. 

Pro přídatné spoluvlastnictví je typické, že 
věc v přídatném spoluvlastnictví (např. příjez-
dová cesta, parkoviště) 

(i) slouží společnému účelu tak, že bez ní 
není užívání samostatných věci dobře možné 
a dále, že (ii) podíl na věci v přídatném spo-
luvlastnictví lze převést jen za současného 
převodu vlastnického práva k věci, k jejímuž 
využití věc v přídatném spoluvlastnictví slou-
ží.

Při aplikaci těchto dvou typických znaků 
přídatného spoluvlastnictví na parkovací, resp. 
garážová stání, v bytových domech, lze dospět 
k závěru, že byt lze zcela jistě užívat bez toho, 
aniž by vlastník bytu musel užívat současně 
i garážové stání v bytovém domě, stejně tak 
je právně možné převést podíl týkající se ga-
rážového stání samostatně, ačkoliv běžně se 
bude převádět společně s bytem.

Dále spoluvlastníkem věci v přídatném 
spoluvlastnictví nemůže být jiná osoba, než 
vlastník věci, k jejímuž užívání věc v přídat-

ném spoluvlastnic-
tví slouží, tj. pokud 
může nastat situ-
ace, že se podíl na 
garážích převede 
samostatně, opět 
to vylučuje závěr 
o tom, že by se moh-
lo jednat o přídatné 
spoluvlastnictví.  

Z výše uvedených závěrů lze dospět k tomu, 
že v případě garážových stání vymezených jako 
podíly na nebytové jednotce, nelze při sou-
časné právní úpravě mluvit o přídatném spo-
luvlastnictví. 

2. Vyloučení předkupního práva 
ve vztahu ke garážovým stáním

Občanský zákoník nabízí možnost vzdát se 
předkupního práva k věci ve spoluvlastnictví. 
Otázkou však je, jak postupovat v případě, 
kde již jsou spoluvlastnické vztahy založeny, 
tj. mnohost vlastníků bytů a mnohost spo-
luvlastníků podílů na nebytové jednotce s ga-
rážovými stáními. 

V tomto případě se nabízí dvě řešení, a to 
(i) buď realizovat předkupní právo a vyzvat 

ostatní spoluvlastníky ke koupi podílu, resp. 
získat od nich písemné vzdání se předkupního 
práva 

(ii) nebo se s ostatními spoluvlastníky do-
mluvit, že se všichni společně vzdají předkup-
ního práva ke garážovým stáním (nebytové 
jednotce) a toto vzdání se zapíše do katastru 
nemovitostí, a to ještě předtím než se kdokoliv 
z nich rozhodně prodat podíl na garážích. 

Situace se však zcela jistě bude komplikovat 
s větším počtem spoluvlastníků příznačného 
pro bytové domy.

Stejný problém budou muset řešit 
i developerské společnosti a investoři, resp. 
100% vlastníci všech bytů v bytovém domě, 
které hodlají postupně prodávat, stejně jako 
podíly na garážích. 

Při postupném prodeji podílů na garážích 
by v případě dalšího prodeje podílu na gará-
žích museli tento podíl nabídnout ostatním 
spoluvlastníkům, tj. dříve kupujícím jiného po-
dílu na garážích, což zjevně nebude záměrem 
a cílem.

K tomu, aby tak prodávající nemusel postu-
povat, lze předejít tím, že se v kupní smlouvě 
kupující vzdá předkupního práva ke garážo-
vým stáním a vzdání se předkupního práva se 
zapíše do katastru nemovitosti.

V této věci se však nabízí i elegantnější a da-
leko jednodušší způsob, nicméně zatím dle 
současně dostupných informací nevyzkou-

Vztah předkupního 
práva a garážových stání 
v bytových domech

S účinností od 1. ledna 2018 máme v § 1124 občanského zákoníku zakotvené opět předkupní 
právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci. Tento článek pojednává o v praxi čím dále 
tím více skloňované otázce, a to jak a zda postupovat v případě prodeje podílu ve spoluvlastnictví 
na nebytové jednotce, která slouží jako parkovací stání v bytových domech, tak, že by se prvotně 
mělo parkovací stání nabídnout ostatním spoluvlastníkům v rámci zákonné úprava předkupního 
práva. 

Pokračování na str. 3
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Profesní vzdělávání

šený způsob v praxi, kdy by se 100% vlastník 
v rámci jednoho prohlášení vzdal předkup-
ního práva ke garážovým stáním i pro právní 
nástupce a při převodu podílů na garážových 
stáních (nebytové jednotce) by se vzdání 
předkupního práva původního vlastníka pro-
mítlo i ve vztahu k podílu každého kupujícího, 
tj. právního nástupce, který by nabyl podíl 
na garážích až po zapsání vzdání se předkup-
ního práva ke garážovým stáním do katastru 
nemovitosti prodávajícím jako původním 
100% vlastníkem.

Těm spoluvlastníkům, kteří chtějí prodat 
byt společně s garáží konkrétnímu kupujícímu 
a nechtějí nabízet samostatně garáž ostatním 
spoluvlastníkům nebo naopak kupující má 
zájem byt koupit jenom s garáží, nezbývá nic 
jiného, než garáž bez dalšího prodat a ignoro-
vat předkupní právo. 

no, které komplikuje prodávajícímu samotný 
převod podílu na garážích.  

Zcela jistě není a ani by být nemělo smy-
slem a účelem zákona a vůli zákonodárce 
stanovit povinnost nabízet podíl na nebyto-
vé jednotce odpovídající garážovému stání 
desítkám či stovkám jiných spoluvlastníkům 
k zachování jednoty vlastnického práva. 

Naopak by se mělo vycházet ze základní 
premisy, že to není povinnost, ale právo ka-
ždého spoluvlastníka, zda nabídne garážové 
stání některému z jiných spoluvlastníků garáží 
či nikoliv.   

JUDr. Volodymyr Schwarz
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

https://arws.cz/

Příspěvek byl původně uveřejněn na 
www.epravo.cz

Vztah předkupního práva a garážových 
stání v bytových domech

Pokračování ze str. 2 3. Závěr a shrnutí
Výše uvedené možnosti představují relativ-

ně jednoduchá řešení, jak se předkupního prá-
va k podílu na společných garážích zbavit, a to 
jako překážky k realizaci jeho převodu kupují-
címu dle vlastního výběru, nicméně současná 
právní úprava neřeší efektivní a účinný způsob 
jak předejít situaci, kde jsou již spoluvlastnické 
vztahy v bytovém domě založeny a je zde mno-
host spoluvlastníků garáží. 

Nelze než konstatovat, že znovuzavedení před-
kupního práva zcela nevyhovuje běžné životní 
situaci, kdy se prodává podíl na garážích vymeze-
ných jako nebytová jednotka, se kterým souvisí 
užívání parkovacího stání, když se nejedná o nijak 
výjimečnou situaci v rámci bytových domů. 

Nabízí se, jak bylo pojednáno výše, různá 
řešení jak předkupní právo k podílu na gará-
žích eliminovat, nicméně ve své podstatně se 
nejedná o uspokojující stav, který by měl přetr-
vávat i v budoucnu, toliko o překážku a břeme-

Efektivní komunikace 
realitního makléře

aneb, komunikujte s klienty v souladu 
s fungováním lidského mozku. 
Seminář je určen pro každého, kdo chce využívat znalostí 
neurověd pro efektivní komunikaci. Vaše komunikace 
bude efektivnější, posílíte své sebevědomí a schopnost 
obstát i v jednání s náročnými klienty. Získáte dovednost 
naslouchání v třech různých úrovních. Naučíte se podávat 
nepříjemné informace lehce a bezkonfliktně. Odnesete si 
praktické návody na vaše konkrétní příklady z praxe.

Termín:  30. 10. 2018  (9 -16 hod.)
Místo konání: sídlo ARK ČR, Strašnická 1b, Praha 10

Seminář vede: Bc. Lenka Synečková - Kouč s certifikací 
ACC ICF, Od roku 2004 se věnuje vzdělávání dospělých 

zejména v bankách (Česká spořitelna, Komerční 
banka, M-bank,…) a také pro realitní makléře.

Bližší informace a přihláška na webu ARK ČR

Nenahraditelná 
asistentka realitní 

kanceláře
Pro všechny asistentky, které na sobě chtějí 
pracovat. Získejte návod „co dělat, aby…“. Abyste 
nenahraditelnou asistentkou byly nebo abyste svou 
nenahraditelnou asistentku jako šéfové měli.

Termín: 18. 09. 2018 (9-13,30 hod.)
Místo konání:  Praha,

Seminář vede:  Kristýna Stoklásková, odborník na oblast 
asistentek a operativy celkově. Založila projekt Šéfův svět 

a organizuje již druhý ročník soutěže Asistentka roku.

Bližší informace a přihláška zde

http://www.arkcr.cz/art/5680/efektivni-komunikace-realitniho-maklere.htm
http://www.arkcr.cz/art/5674/nenahraditelna-asistentka-realitni-kancelare.htm
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Daňová poradna
DOtAZ: Je možné, aby smlouvu o společnosti 
uzavřeli na společné podnikání manželé? Jaké 
to má daňové důsledky?
ODPOVěď: Pokud jsou oba manželé podni-
kateli, mohou na společné podnikání uzavřít 
smlouvu o společnosti. Stejně jako osoby, 
které nejsou manžely, si ve smlouvě mj. do-
hodnou rozdělení příjmů a výdajů ze společné 
činnosti. Až skončí kalendářní rok, tedy zda-
ňovací období u daně z příjmů fyzických osob, 
rozdělí si společníci podle smlouvy příjmy 
a výdaje. Rozdělují-li se příjmy a výdaje rov-
ným dílem (podíl na příjmech je rovný podílu 
na výdajích u každého ze společníků), může 
každý ze společníků volit způsob výpočtu díl-
čího základu daně ze samostatné činnosti – 
výdaje v prokázané výši nebo výdaje procen-
tem z příjmů. U výdajů procentem (paušální 
výdaje) se limit daný zákonem o daních z pří-
jmů a odvozený z příjmů ve výši 1 mil. Kč po-
suzuje u každého ze společníků po rozdělení 
společných výsledků. V tom je postup pro 
fyzické osoby daňově výhodnější než v přípa-
dě spolupráce osob ve společně hospodařící 
domácnosti. Pokud manželé uplatňují výdaje 
v prokázané výši, mohou také uplatnit od-
pisy hmotného majetku, a to i u majetku ve 
společném jmění manželů. U majetku v SJM 
by se odpisy dělily stejně jako ostatní výdaje 
v podnikání. Na okraj připomínám, že se od 
1. 7. 2017 jinak počítá u společníka společ-
nosti obrat pro účely povinné registrace za 
plátce DPH – počítá se jako součet obratu do-
saženého vlastní samostatnou činností mimo 
společnost a sjednanému podílu na obratu 
společnosti.

DOtAZ: Je možné v podnikání používat virtu-
ální měny, např. bitcoin?
ODPOVěď: Jedná se o aktuální a v současné 
době sledovanou oblast. Zakázáno to není. 
V poslední době dokonce vydaly ČNB a Mini-
sterstvo financí svá stanoviska k otázce tzv. di-
gitálních měn. Blíže na www.financisprava.cz. 
Obecně lze uvést, že by digitální měny měly 
být vykazovány jako specifické zásoby. Zatímco 
v podvojném účetnictví se dají odvodit určité 
postupy, v daňové evidenci je naopak hodně 
otázek neřešených. Stejně tak není jasný po-
stup u DPH. Volte raději platby v pevné české 
měně.

DOtAZ: Klient vlastní větší objekt v rekreační 
oblasti. Příjmy z pronájmu zdaňuje jako pří-
jmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z pří-
jmů, neplatí z nich zdravotní a sociální pojiš-
tění. Domníváme se, že tento postup není 
správný.
ODPOVěď:  Pokud dochází k tomu, že se 
v objektu ubytovávají osoby na dobu v řádu 
dnů až týdnů, skutečně se nejedná o nájem, 
ale o ubytování. I poskytování dalších slu-
žeb pro rekreanty (výměna ručníků, prů-
běžný úklid, poskytování jídla apod.) vede 
k závěru, že se jedná o ubytování. K tomu 
je třeba mít živnostenské oprávnění, evido-
vat se u obecního úřadu jako plátce míst-
ního poplatku, registrovat se u zdravotní 
pojišťovny a správy sociálního zabezpečení 
jako OSVČ. Možná, při využívání platforem 
jako Airbnb, booking, bude nutná registrace 
k DPH jako identifikovaná osoba, případně 
plátce.

DOtAZ: Koupili jsme nebytovou jednotku 
v domě, kterou nyní předěláváme na bytovou 
jednotku. Po rekolaudaci na byt ji prodáme 

jako bytovou. Je 
kupující osvobozen 
od daně z nabytí ne-
movitých věcí? 
ODPOVěď: Ano, 
převod bude osvo-
bozen, pokud pro-
dej proběhne do 
5 let od nabytí práv-
ní moci rozhodnutí 
o rekolaudaci.

DOtAZ: Stále se setkáváme s rozdílným ná-
zorem, zda přijaté zálohy na budoucí pro-
dej nemovité věci znamenají, že se budoucí 
prodávající musí stát plátcem DPH. Jak je to 
správně?
ODPOVěď: Podle § 4a zákona o DPH se ob-
ratem rozumí souhrn úplat bez daně, které 
osobě povinné k dani (podnikateli) náleží za 
uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží 
a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzem-
sku, jde-li o úplaty za

a) zdanitelné plnění, 
b) plnění osvobozené od daně s nárokem 

na odpočet daně, nebo 
c) plnění osvobozené od daně bez nároku 

na odpočet daně podle § 54 až 56a (mj. převod 
a nájem nemovitých věcí), jestliže nejsou do-
plňkovou činností uskutečňovanou příležitost-
ně. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje 
dlouhodobého majetku. Do obratu nepatří pří-
jmy z prodeje hmotného majetku nemovitého 
a movitého, ale patří tam příjmy z prodeje zbo-
ží v účetním slova smyslu. Zálohy na budoucí 
prodeje nejsou úplatou za uskutečněné (do-
končené) plnění, proto se do obratu pro povin-
nou registraci za plátce DPH nepočítají.

Ing. Petr Kout
daňový poradce

 Prodej nemovitostí 
v exekuci a insolvenci

Vyplatí se to, nebo jsou rizika příliš vysoká? Zorientujte se 
v exekučním a insolvenčním řízení - přijďte k nám na kurz. 
Chcete si být jistější při zprostředkování prodeje nemovitostí 
v exekuci a insolvenci? 
Určeno všem realitním makléřům.

Termín:  07 .11. 2018 (9 -16 hod.) 
Místo konání:  Praha, 

sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vede: JUDr. Michaela Balousová, advokátka s vlastní 

advokátní kanceláří. Poskytuje právní služby především v oblasti 
občanského, obchodního a procesního práva.

Bližší informace a přihlášky zde

Vlastnictví 
bytů a podílové 
spoluvlastnictví

Prodej podílů, koupě, pronájem – spolupodílnictví, jak na to?
Nejste si jisti?  Odpovědi na tyto a další otázky ohledně bytového 
spoluvlastnictví získáte na našem kurzu.

Termín:  10.10. 2018 (9 -16 hod.)
Místo konání:  Praha 

Kurz vede:  JUDr. Michaela Balousová, advokátka s vlastní 
advokátní kanceláří. Poskytuje právní služby především 
v oblasti občanského, obchodního a procesního práva. 

Bližší informace a přihlášky zde

http://www.arkcr.cz/art/5672/prodej-nemovitosti-v-exekuci-a-insolvenci.htm
http://www.arkcr.cz/art/5662/vlastnictvi-bytu-a-podilove-spoluvlastnictvi.htm
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Členství v ARK ČR

Profesní vzdělávání

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  285,- Kč + DPH měsíčně  za 
neomezené volání do všech sítí v ČR + 2GB dat

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.arkcr.cz/art/4467/obchodnik-s-realitami-praha.htm
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Účinky vyloučení člena 
bytového družstva při převodu 
jeho družstevního podílu

Členství v bytovém družstvu, obdobně jako spoluvlastnictví nemovité věci (založené vlast-
nictvím jednotky či nikoli) s sebou přináší řadu sporů jak mezi členy navzájem, tak mezi členy 
a družstvem. Pro případ nejzávažnějších porušení povinností člena družstva upravuje zákon o ob-
chodních korporacích možnost rozhodnout o jeho vyloučení. Tento proces je ovšem poměrně 
zdlouhavý, a tak se nabízí otázka, zda se může člen vyloučení „vyhnout“ prodejem svého podílu, 
o který by jinak přišel a namísto jeho ceny by získal jen vypořádací podíl.

Podle § 614 zákona o obchodních korpora-
cích může být člen z (jakéhokoli) družstva vy-
loučen, jestliže závažným způsobem nebo opa-
kovaně porušil své členské povinnosti, přestal 
splňovat podmínky pro členství nebo z jiných 
důležitých důvodů uvedených ve stanovách.

V případě bytového družstva jsou zvlášť 
upraveny důvody pro vyloučení „bydlících“ 
členů, tedy těch, s jejichž členstvím je spojen 
nájem družstevního bytu nebo společný nájem 
družstevního bytu. tyto členy lze v souladu s 
§ 734 odst. 1 zákona o obchodních korpora-
cích vyloučit jen z důvodu (i) hrubého poru-
šení povinnosti vyplývající z nájmu nebo (ii) 
pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný 
čin spáchaný na družstvu nebo osobě bydlící 
v domě, kde je nájemcův byt nebo proti cizí-
mu majetku, který se v tomto domě nachází. 
Důvody pro vyloučení „bydlících“ členů jsou 
tedy obdobné jako důvody výpovědi nájmu 
bytu, kterou vyloučení člena s ohledem na 
§ 734 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 
nahrazuje.

Jak již bylo řečeno, proces vyloučení čle-
na družstva je poměrně zdlouhavý. Podle 
§ 619 zákona o obchodních korporacích totiž 
členství vylučované osoby zaniká marným 
uplynutím lhůty k podání námitek nebo dnem, 
kdy jí bylo doručeno rozhodnutí členské schů-
ze o zamítnutí podaných námitek. Rozhodnutí 
o vyloučení musí předcházet písemná výstra-
ha, ve které se členovi poskytne lhůta k ukon-
čení porušování jeho povinnost a odstranění 
následků tohoto porušení v délce nejméně 
30 dnů. Výjimku představuje situace, kdy po-
rušení povinnosti člena mělo neodstranitelné 
následky. Pak rozhodnutí o vyloučení výstraha 
předcházet nemusí.

Až poté následuje samotné rozhodnutí 
o vyloučení, které musí být vydáno v subjek-
tivní lhůtě 6 měsíců od dne, kdy se družstvo 
o důvodu vyloučení dozvědělo, nejpozději však 
v objektivní lhůtě 1 roku ode dne, kdy tento 
důvod nastal. Po vydání rozhodnutí má vylučo-
vaný člen 30 dnů k podání námitek k členské 
schůzi a teprve marným uplynutím této lhůty 
nebo doručením rozhodnutí členské schůze 
o zamítnutí námitek členství zaniká.

Pro výstrahu žádná lhůta od okamžiku, kdy 
se družstvo o důvodu vyloučení dozvědělo 

nebo kdy nastal, stanovena není. Musí být tedy 
z logiky věci podána pouze tak, aby nejméně 
30denní lhůta k odstranění následků neuply-
nula před vypršením prekluzivní lhůty k vylou-
čení, jelikož pak by již nebylo možné o vylouče-
ní rozhodnout.

Od výstrahy indikující záměr družstva člena 
vyloučit do zániku jeho členství tak uplyne vždy 
minimálně 60 dnů, v praxi však (i výrazně) delší 
doba. Člen má tedy dostatek času k tomu, aby 
například svůj družstevní podíl prodal. Co se 
stane, pokud tak učiní?

Nejvyšší soud se touto otázkou zabýval 
ve svém nedávném rozsudku č. j. 29 Cdo 
4215/2016-140 ze dne 30. ledna 2018, byť 
skutkový stav mu neumožnil, resp. nedovolil ji 
zodpovědět v celém rozsahu. V této věci před-
stavenstvo bytového družstva člena v souladu 
se stanovami po výstraze vyloučilo pro nepla-
cení nájemného a záloh na služby. Vylučovaný 
člen však den po převzetí rozhodnutí uzavřel 
se svým bratrem smlouvu, na jejímž základě 
na něj svůj družstevní podíl převedl. Družstvu 
tato smlouva ani prohlášení smluvních stran 
o jejím uzavření doručena nebyla. O převodu 
bylo družstvo informováno až několik měsíců 
po marném uplynutí lhůty k podání námitek 
proti rozhodnutí o vyloučení. Nejvyšší soud 
pak rozhodoval v řízení, v němž se družstvo 
po vyloučeném členovi domáhalo vyklizení 
bytu.

Nejvyšší soud vyšel z úpravy převodu 
družstevního podílu a změny v okruhu členů 
družstva. Družstevní podíl je nehmotnou mo-
vitou věcí. Vlastnické právo k němu se tedy 
v souladu s § 1099 občanského zákoníku pře-
vádí samotnou smlouvou, a to k okamžiku její 
účinnosti, ledaže by v ní bylo ujednáno jinak. 
Zákon o obchodních korporacích totiž ve smy-
slu tohoto ustanovení jiný okamžik neupravu-
je.

Podle § 601 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích sice právní účinky převodu druž-
stevního podílu nastávají vůči družstvu dnem 
doručení účinné smlouvy o převodu podílu 
nebo prohlášení převodce a nabyvatele o uza-
vření takové smlouvy družstvu, to však nemá 
vliv na samotný převod družstevního podílu. 
K němu dochází na základě samotné smlouvy 
bez ohledu na její doručení či oznámení jejího 

uzavření družstvu. 
Až tímto okamžikem 
však dochází ke změ-
ně v okruhu členů 
družstva. Do tohoto 
okamžiku je sice na-
byvatel vlastníkem 
družstevního podí-
lu, členem družstva 
však nadále zůstává 
převodce.

Ve věci projedná-
vané Nejvyšším soudem se vlastníkem druž-
stevního podílu sice stal bratr vyloučeného 
člena, ten byl však i nadále členem družstva, 
a to až do okamžiku marného uplynutí lhůty 
k podání námitek proti rozhodnutí o jeho vy-
loučení. tímto okamžikem, nikoli převodem 
podílu, jeho členství zaniklo. Spolu s členstvím 
však zanikl také samotný družstevní podíl, byť 
jeho vlastníkem byl již v tomto okamžiku bra-
tr vyloučeného člena. ten se tak členem druž-
stva nikdy nestal, jelikož jím nabytý družstevní 
podíl zanikl dříve, než byla družstvu doručena 
smlouva o převodu podílu nebo prohlášení 
o jejím uzavření, a než mohly vůči družstvu na-
stoupit její účinky v podobě změny v okruhu 
členů družstva.

Zatímco Nejvyšší soud tímto závěrem 
s ohledem na skutkový stav věc vyřešil, zodpo-
vězení výše položené otázky v obecné rovině 
by bylo „polovičaté“ bez doplnění, co by se 
stalo, kdyby před zánikem členství převodce 
byla smlouva o převodu družstevního podílu 
doručena bytovému družstvu a jeho členem 
by se stal nabyvatel. Jde tedy o to, zda by se na 
nabyvatele vztahovalo rozhodnutí o vyloučení 
se všemi jeho účinky, či nikoli.

Podle § 736 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích dochází převodem družstevního 
podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního 
bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu 
družstevního bytu, k převodu nájmu družstev-
ního bytu, anebo převodu práva na uzavření 
smlouvy o nájmu družstevního bytu. Převá-
dí se i všechna práva s tím spojená, včetně 
všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu 
a dluhů bytového družstva vůči převodci, kte-
ré souvisejí s užíváním družstevního bytu pře-
vodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy 
o nájmu družstevního bytu za podmínek urče-
ných stanovami. Nabyvatel družstevního podí-
lu tak vstupuje ve vztahu k družstvu do právní-
ho postavení převodce jak ve vztahu k členství 
v družstvu, tak ve vztahu k nájmu družstevního 
bytu.

Ustanovení sice přímou odpověď na polo-
ženou otázku nedává, spíše však nasvědčuje 
tomu, že nabyvatel získává členský podíl „za-
tížený“ rozhodnutím o vyloučení převodce. 
Pokud dochází k převodu dluhů, které mohou 
být důvodem vyloučení, je logické, aby přešly 
i účinky tohoto vyloučení, pokud o něm již bylo 

Pokračování na str. 7
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rozhodnuto a aby družstvo nemuselo znovu 
dávat výstrahu a celý proces vyloučení opako-
vat. Opačný závěr by navíc umožnil rozhodnutí 
o vyloučení fakticky obejít.

V tomto ohledu lze poukázat například 
na předchozí právní úpravu, resp. její výklad 
v judikatuře Nejvyššího soudu. ta neobsaho-
vala ekvivalent dnešního § 734 odst. 2 zákona 
o obchodních korporacích vylučujícího použití 
ustanovení občanského zákoníku o výpovědi 
na nájem družstevního bytu. Nájem družstev-
ního bytu tak mohl zaniknout také výpovědí.

Nejvyšší soud přitom v rozsudku ve věci 
spis. zn. 31 Cdo 1147/2012 ze dne 10. září 
2014 dospěl k závěru, že v případě převodu 
práv a povinností spojených s členstvím v byto-
vém družstvu jsou tato práva převáděna v tom 
stavu, v jakém se nacházejí v okamžiku uza-
vření dohody o jejich převodu. Pokud k jejímu 
uzavření došlo po doručení výpovědi z nájmu 
bytu, tedy v průběhu výpovědní doby, naby-
vatel tato práva nabývá „zatížená“ výpovědí. 
Účinky výpovědi se tak vztahují i na nabyvate-
le, byť její důvody sám nezavinil a mají stejný 
dopad na trvání (ukončení) nájemního vztahu, 
jako kdyby ke změně v osobě nájemce vůbec 
nedošlo. Opačný výklad Nejvyšší soud odmítl 
i z důvodu, že by umožňoval obejít účinky vý-
povědi převodem práv a povinností spojených 
s členstvím v bytovém družstvu na jinou oso-
bu.

Při převodu družstevního podílu, resp. 
změně okruhu členů družstva po rozhodnutí 
o vyloučení převodce by tedy měl nabyvatel 
získat podíl „zatížený“ rozhodnutím o vylou-
čení, jehož účinky by se vztahovaly i na něj. 
Samozřejmě by proti rozhodnutí mohl podat 
námitky, pokud tak neučinil již převodce, těmi 
by však v řadě případů zánik členství pouze 
oddálil. Naopak při převodu podílu a změně 

okruhu členů družstva před vydáním rozhod-
nutí o vyloučení, ale poté, co důvod vyloučení 
nastal, by nebylo možné nabyvatele vylou-
čit. Rozhodnutím by se totiž nevylučoval člen 
družstva, ale bývalý člen, pro což není v zákoně 
opora. Faktickou výjimku by představovala jen 
situace, kdy by důvodem vyloučení byly dlu-
hy na nájemném, které na nabyvatele přešly 
a které by neuhradil.

V tomto ohledu je významná také povaha 
lhůty poskytnuté v souladu s § 615 odst. 3 zá-
kona o obchodních korporacích vylučovanému 
členovi družstva k tomu, aby s porušováním 
jeho povinností přestal a jeho následky od-
stranil. Jde o to, zda je jejím smyslem stanovit 
nejzazší okamžik, do kdy může člen družstva 
své povinnosti splnit a následky jejich porušení 
odstranit, aby se vyloučení vyhnul, nebo nej-
bližší okamžik, kdy může orgán družstva o vy-
loučení rozhodnout. Ve druhém  případě by 
proto jednání vylučovaného člena, případně 
i nabyvatele jeho podílu a nového člena, jímž 
by své povinnosti splnil a následky jejich poru-
šení odstranil, mohlo vyloučení zabránit.

Jako nejvhodnější se jeví dát členovi druž-
stva možnost jeho povinnosti splnit i po uply-
nutí lhůty ve výstraze, nejpozději však do 
rozhodnutí o jeho vyloučení. K dodatečnému 
splnění povinnosti po rozhodnutí o vyloučení, 
tedy během jeho přezkumu na základě ná-
mitek, by se již nepřihlíželo. Jinak by námitky 
ztratily svůj účel přezkumu naplnění důvodů 
pro vydání rozhodnutí.

Rovněž se nabízí otázka, zda mají na 
„zatížení“ podílu rozhodnutím jeho důvo-
dy. Důvodem pro vyloučení může být na-
příklad i spáchání majetkového trestného 
činu (zpronevěra, porušování povinností při 
správě cizího majetku) členem vůči druž-
stvu, s nímž nemá nabyvatel nic společného 
a které na něj na rozdíl od dluhů nepřechází, 
resp. nemůže přecházet. Nejvyšší soud pak 
v minulosti například u společných členů 

družstva dovodil, že oba členy lze vyloučit 
za nesplnění povinnosti jedním z nich pouze 
v případě, že ji mohl splnit i druhý z členů. 
Pro spáchání trestného činu jedním ze spo-
lečných členů, na němž se druhý nepodílel, 
oba vyloučit nelze.

Na nabyvatele by však měl družstevní podíl 
přejít „zatížený“ rozhodnutím o vyloučení bez 
ohledu na jeho důvod. Jinak by bylo možné 
rozhodnutí obcházet. Je pouze na nabyvateli, 
zda podíl „zatížený“ rozhodnutím o vylouče-
ní (narychlo a nepochybně „výhodně“) koupí. 
V tomto jde o situaci výrazně odlišnou od výše 
zmíněného rozhodnutí Nejvyššího soudu, kdy 
by společný člen nemohl vyloučení nijak ovliv-
nit. I s ohledem na zmíněný přechod dluhů by se 
měl nabyvatel o plnění povinností převodcem 
zajímat a vydání rozhodnutí o vyloučení zjistit.

S ohledem na výše uvedené se jako nej-
vhodnější jeví výklad, že v případě převodu 
družstevního podílu, resp. změně okruhu 
členů družstva po rozhodnutí o vyloučení 
převodce, je družstevní podíl „zatížen“ tímto 
rozhodnutím. Účinky rozhodnutí se tedy vzta-
hují i na nabyvatele, který samozřejmě může 
proti němu podat námitky. Při převodu podílu 
a změně okruhu členů družstva před rozhod-
nutím o vyloučení nelze nabyvatele pro po-
rušení povinností převodcem vyloučit, jelikož 
zákon o obchodních korporacích upravuje vy-
loučení člena, nikoli bývalého člena. Výjimkou 
je samozřejmě situace, kdy by důvodem pro 
vyloučení byl dluh, který na nabyvatele přešel 
a on ho neuhradil. Vylučován by totiž byl pro 
jeho dluh.

Mgr. Jan Pořízek,
advokát

Mališ Nevrkla Legal, advokátní 
kancelář, s. r. o.

Příspěvek byl původně uveřejněn na 
www.epravo.cz

http://mn-legal.eu/

Účinky vyloučení člena bytového družstva 
při převodu jeho družstevního podílu

Pokračování ze str. 6

HOME STAGING a fotografování nemovitostí
Naučíte se připravit nemovitost k úspěšné prezentaci na realitním trhu a dozvíte se, jak ji dobře nafotit.  Vaše nabídky pak budou atraktivnější 
a získáte náskok před konkurencí. S námi se vám to podaří. e-book 10 základních pravidel JAK NA tO ke každé přihlášce ZDARMA.

Termín:  19. 09. 2018 (9-16 hod.)
Místo konání:  Praha

Seminář vedou: PhDr. Dagmar Godycká – realitní makléřka a majitelka realitní kanceláře s praxí 
v realitním oboru od roku 1993 a tomáš Pěnka – fotograf s praxí realitách

Bližší informace a přihlášky zde

http://www.arkcr.cz/art/4438/home-staging-a-fotografovani-nemovitosti.htm
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Realitní trh

Monitoring

V prvním čtvrtletí roku 2018 bylo na praž-
ský trh komerčních nemovitostí uvedeno ca. 
38 200 m2 nových kancelářských ploch. Ve 
srovnání s prvním čtvrtletím roku 2017, kdy 
byl dokončen pouze jeden nový projekt zahr-
nující 8 000 m2, lze tento výsledek považovat 
za výrazně úspěšnější start nového roku, co se 
týká nové kancelářské nabídky. Mezi nově do-
končené projekty prvního čtvrtletí lze zahrnout 
Visionary nacházející se v Praze 7 s plochou 

20 300 m2 či City West A1, který se nalézá 
v Praze 5 a zahrnuje 9 300 m2. 

Ve sledovaném období se na pražském rea-
litním trhu vyskytovalo více než 310 000 m2 ro-
zestavěných kanceláří. Své dokončení ve zbytku 
roku 2018 očekávalo 117 000 m2 administra-
tivních ploch, na rok 2019 bylo plánováno do-
končení více než 192 000 m2. Svou výstavbu 
na počátku roku 2018 zahájila řada nových 
kancelářských objektů. Mezi tyto projekty 

patří například Rustonka R4 v Praze 
8 nebo Květinový dům - VN 
47 v Praze 1. 

Kancelářská poptávka 
nebyla v prvním čtvrtletí 
tak výrazná jako v předcho-
zím čtvrtletí, mezičtvrtlet-
ně poklesla o 52 %. Ve srov-
nání s 2017 Q1 došlo taktéž 
k propadu a to o 4 %. Celko-
vá hrubá poptávka v Praze 
dosáhla v 2018 Q1 přibliž-
ně 81 000 m2. Již tradičně 
byly pro nájemce nejatrak-
tivnější kancelářské bu-
dovy kategorie A. Mezi 
nejvýznamnější nájemní 
transakce lze zahrnout 
předpronájem o velikosti 

2 700 m2 v projektu Palác ARA, který se nachází 
v Praze 1 či nájemní transakce (2 500 m2) v Mi-
lleniu nacházející se také v CBD. 

Na konci prvního čtvrtletí 2018 se nejvyš-
ší dosahované nájemné v centru Prahy po-
hybovalo v rozpětí od 20,00 - 21,00 € / m2 / 
měsíc. Prime nájemné rostlo v hlavním městě 
nejen v centru Prahy, ale také v jiných měst-
ských obvodech. Nejvyšší dosažitelné nájemné 
bylo evidováno ve vnitřním městě v intervalu 
od 14,50 do 16,50 € / m2 / měsíc a ve vněj-
ším městě v rozpětí od 13,00 do 15,00 € / m2 
/ měsíc. 

Neobsazenost pražských kancelářských pro-
stor zůstala i v prvním čtvrtletí roku 2018 na 
velmi nízké úrovni. Byl zaznamenán mezičtvrt-
letní pokles o 110 bazických bodů; míra neob-
sazenosti se propadla na 6,4 %.

Pražský trh kancelářských prostor
Realitní a poradenská společnost Professionals s.r.o. informuje o stavu pražského trhu kance-

lářských prostor v prvním čtvrtletí 2018.

Praha 22. května (ČtK) - Na český trh 
vstupuje jedna z největších světových realit-
ních kanceláří Keller Williams. Síť založil před 
více než 30 lety americký podnikatel Gary 
Keller. Firma má ve 31 zemích 940 poboček 
se 181.000 makléři. V Česku zahájí činnost 
4. června pod názvem Keller Williams Czech 
Republic. Dnes to uvedl server e15.cz.

E15: Na český trh realitní trh vstupuje 
americká Keller Williams

Franšízu Keller Williams podle serveru zís-
kala společnost Austin Street, ve které má vět-
šinový podíl právnička Jana Hrstková. ta mimo 
jiné působí ve správní radě Muzea Kampa - Na-
daci Jana a Medy Mládkových.

Jak dále píše e15, na českém trhu plánuje 
Keller Williams pokrývat všechny segmenty, od 
luxusních bytů po běžné nemovitosti.

Jako první velká globální realitní spo-
lečnost vstoupil na český trh v roce 
2005 původem americký Re/Max. V České 
republice má 133 zastoupení, kde dohro-
mady pracuje 1200 makléřů. Na sloven-
ském trhu má 47 kanceláří s 280 zaměst-
nanci. Loni prodala nemovitosti zhruba 
za 17 miliard korun, což bylo meziročně 
o 14 procent více. Mezi další realitní fran-
šízy na českém trhu patří například Cen-
tury 21.

ciz jw
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Z regionů

Plzeň 31. května (ČtK) - Plzeň připravuje první aktualizaci rok a půl 
starého územního plánu, jenž slouží k rozhodování o využití území ve 
městě a navrhuje vyvážený rozvoj. Podněty lze podávat do 30. září. Plzeň 
využije zkrácený postup změn plánu, což mu umožňuje novela stavební-
ho zákona. Proces se tak zkrátí o šest až 12 měsíců podle složitosti změn, 
trvat by tedy měl minimálně jeden, ale reálně spíše 1,5 roku, řekl ČtK 
náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

„Důvodem, proč přistupujeme k aktualizaci územního plánu Plzeň, 
je především praktická zkušenost pořizovatele a zpracovatele i staveb-
ních úřadů s jeho téměř dvouletým užíváním,“ uvedl. Podněty na změnu 
bude město sbírat tři měsíce od schválení zastupiteli plánovaného na 
konec června, tedy do konce září 2018. Do změn budou také zařazeny 
náměty, které už byly zaslány na stavební úřad, dosud jich je do 20.

Nový územní plán má Plzeň od října 2016. Nahradil dokument z roku 
1995, který byl naposledy aktualizován v roce 2010. Slouží hlavně pro 
návrhy staveb, stavebním úřadům při jejich posuzování, majitelé nemo-
vitostí v něm najdou informace o využitelnosti pozemku.

Poslední socialistický územní plán mělo město v roce 1988, první no-
vodobý byl přijat v roce 1995. „Součástí usnesení bylo stanovení dvou-
letého cyklu jeho aktualizace,“ uvedl náměstek primátora Petr Náhlík 
(KDU-ČSL). Nový územní plán je z roku 2016, ale zatím není dán cyklus 
změn, dva roky jsou podle Náhlíka osvědčené a rozumné.

Územní plán z roku 1988 počítal s tím, že řada částí města bude srov-
nána se zemí. „třeba celá pravá strana Slovanské třídy směrem z města 
nahrazena čtyřproudou komunikací. Z prostředního mostu U Jána měla 
vést tramvajová trať, která měla mířit rovnou na Lochotín, a celá Roudná 
měla být srovnána se zemí. V lesích kolem Boleveckého rybníka měla 
vést dálnice a podobné věci,“ uvedl Náhlík. Město se tyto záměry snaži-
lo napravit územním plánem z roku 1995, v němž byla však plánovaná 
větší expanze města do okolní krajiny. „to se ale ukázalo z dopravního 
hlediska drahé a vedlo by to k ještě většímu zahlcení centra automobily,“ 
řekl Náhlík. Půldruhého roku starý územní plán je proto koncipován tak, 
aby byly nejprve dostavěny historické prostory centra.

Václav Prokš hj

Plzeň chystá aktualizaci územního plánu, čeká na podněty

Karlovy Vary 25. května (ČtK) - V Karlovarském kraji se v prvním 
čtvrtletí letošního roku začalo stavět 174 nových bytů. Meziročně je 
to nárůst o 51,3 procenta. Vyšší je i počet dokončených bytů, vyplývá 
z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu.

Ze 174 bytů, které se začaly v prvním čtvrtletí stavět, byla téměř po-
lovina v rodinných domech. Celkem 51 bytů se začalo stavět ve stavebně 
upravených nebytových prostorách.

Dokončeno bylo 106 bytů, což je o 43 bytů, tedy o 68,3 procenta, 
meziročně více. Jde o třetí nejvyšší meziroční nárůst počtu dokončených 
bytů v celé ČR.

Počet zahájených staveb bytů se meziročně zvýšil téměř ve všech re-
gionech ČR s výjimkou Prahy, Libereckého a Plzeňského kraje. Nejvyšší 
růst zahájené výstavby vykázaly Zlínský kraj (o 90,7 procenta) a Vysočina 

(o 57,0 procenta).
„Více než polovina (53,4 procenta) bytové výstavby v našem kraji 

byla zahájena v okrese Cheb, nejčastěji se jednalo o byty ve stavebně 
upravených nebytových prostorách. Naopak nejméně bytů bylo zahá-
jeno v okrese Sokolov (6,9 procenta). Sokolovský okres byl zároveň je-
diným okresem kraje, kde se výstavba nových bytů meziročně snížila,“ 
uvedla Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v prvním čtvrtletí nejvyšší 
počet dokončených bytů okres Karlovy Vary (43, to je 40,6 procenta 
všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokonče-
no v okrese Cheb (27, tedy 25,5 procenta všech dokončených bytů). Ve 
všech okresech shodně šlo převážně o byty v rodinných domech.

pnp jw

V Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí stoupla bytová výstavba

Praha 23. května (ČtK) - Radnice Prahy 8 souhlasí s návrhem nové 
čtvrti pro 5000 obyvatel na Rohanském ostrově. Domy tam bude sta-
vět společnost Sekyra Group, která si na základě jednání s magistrátem 
a městskou částí nechala připravit závaznou územní studii nové zástav-
by, regulující například hustotu či výšku budov. Studii dnes schválili radní 
Prahy 8. Developer se také zavázal přispět radnici 60 miliony korun na 
výstavbu školy. První etapa projektu by se mohla začít stavět příští rok.

„Za významný úspěch vnímám především dohodu s developerem, 
který přijal naše požadavky a do návrhu je zapracoval,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Podle schválené studie mají být nové budovy pouze na území mezi 
současnou cyklostezkou a Rohanským nábřežím. Od hrany cyklostezky 
má být až k Vltavě zeleň a park. V domech tam má kromě pěti tisíc by-
dlících obyvatel také pracovat 6200 lidí v kancelářích a 480 ve službách. 
Vzniknout má 390.000 metrů čtverečních hrubé podlahové plochy, čisté 
podlahové plochy to bude 300.000 metrů čtverečních.

Studie zavazuje developera dodržovat stanovenou podobu ulic a výš-
ku budov. ty by měly být na stejné úrovni jako historická zástavba Karlí-
na. Studie vymezuje také veřejná prostranství a parter budov, kde mají 
vzniknout obchody a služby.

Součástí zástavby bude pěší zóna široká asi jako ulice Na Příkopě. 

Praha 8 schválila studii zástavby na Rohanském ostrově
Cyklostezka bude rozšířena a doplněna alejí. V plánu je stavba školy 
či školky, kterou měl původně vybudovat developer a věnovat ji Praze 
8. Nakonec dá radnici dar 60 milionů korun vázaný na stavbu školského 
zařízení. Podle vedení radnice zatím není jasné, zda bude Praha 8 potře-
bovat školu, či školku.

První část projektu s plochou asi 50.000 metrů čtverečních chce Se-
kyra Group začít stavět v příštím roce, zároveň připravuje architektonic-
kou soutěž na následující etapu výstavby. Celá čtvrť by měla být hotová 
za 12 až 15 let.

Území mezi cyklostezkou a Vltavou je vedeno v plánech jako nezasta-
vitelné. Praha tam plánuje obnovit zasypané rameno Vltavy a odpočin-
kovou zónu se zelení. Plán vybudování nového ramene závisí na dalším 
osudu Libeňského mostu, protože projekt počítá s jeho zbouráním.

Sekyra Group kromě Rohanského ostrova plánuje další dva velké 
projekty na brownfieldech. Prvním je bývalé nákladové nádraží na Smí-
chově, kde vznikne čtvrť pro zhruba 3300 lidí spolu s obchody a kance-
lářemi. První fáze by se mohla začít stavět na konci roku. Firma vlast-
ní také část pozemků na Nákladovém nádraží žižkov, kde chce rovněž 
stavět byty a kanceláře. Nyní se čeká na změnu územního plánu, která 
výstavbu umožní.

psc mha
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Praha 29. května (ČtK) - Počet nově certifi-
kovaných budov v Česku loni meziročně klesl 
o třetinu na 21. Poprvé mezi nimi byly i dva 
bytové domy. Celkově bylo v Česku na konci 
loňského roku 163 certifikovaných budov. Na 
tiskové konferenci to dnes řekl ředitel aliance 
Šance pro budovy Petr Holub. Certifikace zna-
mená audit budovy a je důkazem její kvality. 
Mezi kritéria pro udělení certifikátu patří spo-
třeba energií, spotřeba a užívání vody, kvalita 
materiálů či napojení budovy na MHD.

„U certifikovaných budov nastal loni pokles. 
Jde o důsledek zdlouhavého a složitého po-
volovacího procesu, jenž se dotýká i výstavby 
administrativních objektů, které v oblasti cer-
tifikací dlouhodobě vévodí. Nyní však už opět 
sledujeme mírný vzestup,“ uvedl Holub.

Dosud rekordní byl rok 2016, kdy přiby-
lo 31 certifikovaných budov. „Započítávají se 
pouze nově postavené budovy. těch, které 
jsou certifikovány dodatečně, je několik dal-
ších desítek,“ doplnila výkonná ředitelka České 
rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

První certifikovanou budovou v ČR byla 
v roce 2009 centrála ČSOB v Praze - Radlicích. 
Byla zároveň první v regionu střední a východ-

ní evropy. Mezi budovami, které certifikát do-
sud obdržely, převládají kanceláře. Následují 
maloobchodní řetězce a skladové a logistické 
haly. Loni se nově začaly certifikovat také by-
tové domy. Jednalo se o projekty Botanica 
K v pražských Jinonicích a Modřanka tower 
v Modřanech. Příkladem administrativní budo-
vy je Futurama Business Park v Karlíně. Nově 
přibylo také několik logistických budov v Prolo-
gis Parku v Rudné u Prahy.

Nejčastěji se dosud certifikovaly budovy 
v Praze a okolí. V mimopražských regionech to 
byly například Forum Nová Karolina v Ostravě, 
CtPark Brno, OC Nisa v Liberci nebo OC Haná 
v Olomouci.

Jedním ze systémů pro certifikaci je tzv. 
LeeD. V něm se hodnotí osm kategorií, největ-
ší důraz je kladen na spotřebu energie a vody. 
Větší počet bodů získá budova, která používá 
energii z obnovitelných zdrojů, nejvíce v přípa-
dě, pokud si ji vyrábí sama. U vody se hodnotí 
jak vnitřní spotřeba při mytí nebo splachování, 
tak vnější jako například zalévání.

Důležitá je také poloha, blízkost MHD, zda 
se tam dají zaparkovat kola, nebo zda je tam 
dobíječka pro elektromobily. Dále se posuzuje 

Praha 27. května (ČtK) - Ceny chat a chalup 
v Česku v posledních letech rostou, loni se me-
ziročně zvýšily o pět až deset procent. Největ-
ší zájem je o Středočeský kraj, zejména údolí 
Berounky a Posázaví, dále o Krkonoše nebo 
Šumavu. Klienti většinou požadují nemovitos-
ti v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny od 
místa bydliště. Přibývá mladších zájemců ve 
věku od 30 do 40 let a roste zájem o chalupy, 
které jsou už vybavené. Vyplývá to z vyjádření 
zástupců realitních kanceláří, které ČtK oslovi-
la.

„Průměrné ceny rostou již několikátý rok po 
sobě. Od roku 2014 se průměrná cena chalupy 
v Česku zvýšila o pětinu. V loňském roce byla 
průměrná cena prodané chalupy přes milion 
korun. Letošní ceny se pohybují opět o něco 
výše. trh rekreačních nemovitostí korespon-
duje s nemovitostním trhem obecně,“ uvedl 
mluvčí Re/Max tomáš Hejda.

Průměrná cena za metr čtvereční se u rekre-
ačních nemovitostí podle něj určit nedá. „V na-
bídce jsou malé chatičky za 200.000 korun po 
luxusní objekty s wellness za miliony korun. 
Loni se například prodalo několik objektů za 

kvalita prostředí, například zda jsou koberce 
z přírodních nebo syntetických materiálů. Hod-
notí se též výměna vzduchu a přístup k den-
nímu světlu. Co se týká stavebních materiálů, 
upřednostňovány jsou ty obnovitelné, jako je 
dřevo. Nejméně žádoucí jsou beton nebo sklo. 
Mezi dalšími systémy jsou například BReeAM 
nebo WeLL.

V podílu certifikovaných budov na jejich 
celkovém počtu je Česko ve střední a východní 
evropě lídrem. V evropě jsou na tom nejlépe 
Velká Británie a Německo.

ciz mal

Počet nově certifikovaných budov v Česku:

Rok Počet

2009 1

2010 4

2011 4

2012 30

2013 15

2014 29

2015 28

2016 31

2017 21
Zdroj: Šance pro budovy

Počet nově certifikovaných budov 
v ČR loni klesl o třetinu na 21

více než deset milionů,“ doplnil Hejda. V sou-
časné době podle něj převažuje poptávka po 
koupi objektu po rekonstrukci.

U Maxima Reality se podle jejího ředitele 
Gorana Andonova průměrný meziroční nárůst 
cen rekreačních nemovitostí v posledních le-
tech pohybuje v průměru o pět až deset pro-
cent ročně. „Například v rámci Středočeského 
kraje se ceny klasických dřevěných chat s pů-
dorysem do 25 metrů čtverečních pohybují 
okolo 500 až 600 tisíc korun. Zděné chatky po-
řídíte do 1,5 milionu,“ sdělil Andonov. Největší 
zájem Maxima Reality eviduje o zděné chaty 
s půdorysem okolo 40 až 50 metrů čtverečních 
s možností přístavby.

Podle Andonova se věk zájemců o koupi 
chaty nebo chalupy snižuje. „Stále více nás 
oslovují zájemci ve věkové skupině 30 až 40 let, 
a to jak samostatní jedinci, tak rodiny s dětmi. 
Stále častěji se setkáváme s mladšími lidmi, 
kteří koupí chaty v Praze a jejím bezprostřed-
ním okolí řeší svoji primární bytovou potřebu,“ 
uvedl dále Andonov.

Podle provozního ředitele společnosti 
Fincentrum Reality Martina Fojtíka jsou nej-

vyšší ceny rekreačních nemovitostí ve Stře-
dočeském kraji, na Šumavě a v Krkonoších, 
speciálně v okolí Špindlerova Mlýna a Pece 
pod Sněžkou. V těchto lokalitách je o ně zá-
roveň i největší zájem. „tady mohou ceny za 
hezkou chalupu atakovat astronomické část-
ky,“ podotkl Fojtík. V poslední době roste zá-
jem také o Beskydy. Podle Fojtíka tam vzni-
kají jedny z nejcitlivěji zrekonstruovaných 
rekreačních objektů v celé České republice,“ 
dodal Fojtík. 

Podle obchodního ředitele společnosti Bidli 
Romana Weisera jsou nejvyšší ceny ve vzdále-
nosti 50 kilometrů od velkých měst, v chráně-
ných krajinných oblastech a na horách. „Pro 
obyvatele velkých měst je důležitá i doba do-
jezdu. Nejčastěji lidé hledají rekreační objekty 
v dojezdové vzdálenosti zhruba do jedné hodi-
ny tak, aby mohli v létě dojíždět přes týden do 
práce,“ uvedl Weiser.

U M&M Reality vzrostly ceny chat a chalup 
v oblíbených rekreačních lokalitách za posled-
ní tři roky až o 40 procent. „Silná poptávka ze 
strany pražské a brněnské klientely ovlivňuje 
ceny víkendových nemovitostí v blízkosti těch-
to měst. A podražily i vzdálenější rekreační 
lokality,“ sdělila mluvčí společnosti Renata Li-
chtnegerová. 

ciz mha

Ceny chat a chalup v ČR loni meziročně 
vzrostly téměř o desetinu
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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% !

„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 -

Ze Sbírky 
zákonů: 
Dne 1. června 2018 nabývají účinnosti

 ■ ZáKON 310/2017 Sb. ze dne 16. srpna 
2017, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony

 ■ VyHLáŠKA 79/2018 Sb. ze dne 30. dub-
na 2018 o způsobu a rozsahu zpracovávání ná-
vrhu a stanovování záplavových území a jejich 
dokumentace

 ■ ZáKON 92/2018 Sb. ze dne 23. května 
2018, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpe-
čení, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony
Pozn.: výjimka nabývá účinnosti

Reality bez rizika – informace pro vaše klienty

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


