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Aktuálně

Profesní vzdělávání

Proč je tomu tak? Na tuto jednoduchou 
otázku není jednoduchá odpověď. Věřme, že 
veškeré změny a úpravy, které v Asociaci re-
alitních kanceláří České republiky pečlivě za-
znamenáváme a snažíme se na ně reagovat, 
jsou vedeny dobrým úmyslem navrhovatele 
zákona (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) do 
konečného schvalovacího řízení vypustit do-
kument, který bude mít minimum vad a ne-
dostatků. 

Již dávno víme, že „tento zákon“ nepostih-
ne všechno, co by si někteří dotčení, či aktéři 
příprav návrhu, představovali. To ale asi ani 
nelze očekávat. Když zde nebyla více jak 25 let 
politická vůle jakkoli práci realitních makléřů 
definovat, nepůjde najednou změnit vše jed-
ním mávnutím kouzelného proutku. Řada 
návrhů, které se do té které verze nedostaly, 
bylo vedeno dobrými úmysly, ale například 
zasahovalo zase do jiných právních předpisů, 
které zřejmě nejde změnit. Řada návrhů bylo 
nedomyšlených, anebo příliš zaměřených na 
„nepodstatné“ detaily.  

V principu by mělo jít o to, tak to alespoň ří-
kal schválený „věcný záměr zákona“, aby se na 
trhu nadále pohybovali pouze odborně způso-
bilí realitní makléři, aby své služby poskytovali 
spotřebitelům na základě písemných smluv, 
které budou splňovat stanovená kritéria, aby 
byli pojištěni pro případ profesního pochybe-
ní a aby finanční prostředky klientů realitních 
kanceláří byly chráněny (například pro případ 

Práce na Realitním 
zákoně pokračují

Původní verze paragrafového znění návrhu Zákona o realitním zprostředkování a o změně 
souvisejících zákonů, (zákon o realitním zprostředkování), se od počátku roku již několikrát pro-
měnila. 

insolvence zprostředkovatele).
Tyto požadavky „věcného záměru“ byly 

a jsou v jednotlivých verzích návrhů paragra-
fového znění zákona nejrůzněji řešeny. V ně-
kterých případech snad i dobře, někdy celkem 
nedostatečně. 

Není to však snadné, pro předkladatele 
návrhu zákona, aby připravil takovou verzi, 
se kterou budou všichni spokojeni a nechají 
vše již bez připomínek… Známe to, na jeden 
právní problém mají dva právníci nejméně 
tři návrhy. A co teprve sami realitní makléři 
a jejich klienti… A tak například poslední návrh 
(ze dne 27. 5. 2018), který byl rozeslán k při-
pomínkování (povinným i nepovinným mís-
tům), byl podle sdělení zpracovatelů atakován 
154 připomínkami, z nichž většina byla připo-
mínkami tzv. závažnými.  Po jejich zapracování 
vznikla verze, se kterou jsme se měli možnost 
27. června 2018 seznámit a projednat ji na jed-
nání Asociační rady ARK ČR.

Je nutno kvitovat, že se zpracovatelům do 
návrhu zákona zadařilo vtělit řadu našich před-
chozích návrhů, motivovaných zejména každo-
denní praxí. Z poslední verze je však také pa-
trné úsilí, pravděpodobně pramenící ze snahy, 
vyhovět tlaku některých povinných připomín-
kových míst, tak, aby návrh mohl být předlo-
žen Legislativní radě vlády již s vypořádanými 
připomínkami. To ovšem kvalitě návrhu příliš 
nepomohlo. 

Například skutečnost, že změnou kompe-

tencí ze současného návrhu zmizela povin-
nost zápisu každého zprostředkovatele (ať už 
živnostníka nebo zaměstnance) na „Seznam 
odborně způsobilých osob“, situaci pro spotře-
bitele opět znepřehlední. Možná to i umožní 
částečné obcházení zákona... 

Dále například znění současného §7, který 
řeší pojištění realitních makléřů, podlehlo tla-
ku (že by lobby pojišťoven?) a bylo stanoveno 
na 150 000 EUR. Doposud neexistovala žádná 
povinnost realitních kanceláří, pojistit se na 
škody vyplývající z profesního pochybení. Tuto 
povinnost na sebe vzali pouze členi Asociace 
realitních kanceláří České republiky (minimál-
ně na 1 mil. Kč ročně). Za dobu 20let povin-
ného pojištění jsme však na ústředí Asociace 
neevidovali žádnou škodu, která by převyšova-
la 100.000Kč a jejich počet by se dal spočíst na 
prstech jedné ruky.  

Ale nejde o to, výčtem větších, či menších 
vad návrhu pouze kritizovat. Snažíme se pouze 
o kritiku věcnou a vedoucí k vypracování kva-
litního materiálu. Pokud bude zákon vládou 
schválen a předložen Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, věřím, že se stane prvním vy-
kročením.

Vykročením ze současné situace, kdy v Čes-
ké republice může být realitním makléřem úpl-
ně kdokoliv. A proto je u nás realitních zpro-
středkovatelů nejvíce z celé Evropy.    

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
generální sekretář 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

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/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4467/obchodnik-s-realitami-praha.htm
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Realitní trh pohledem České národní banky

Zpráva o finanční 
stabilitě ČNB

Tento text je úryvek ze zprávy České národní banky 
týkající se trhu nemovitostí v České republice.

2.2 Vývoj na trhu nemovitostí

Růst cen rezidenčních nemovitostí ke konci roku 2017 mírně zpomalil. Tempo 
růstu cen bytů v průběhu roku ale nadále převyšovalo temporůstu mezd, a pří-
jmová dostupnost bydlení se tak dále zhoršovala. V souladu s tím vzrostl také 
odhad nadhodnocení cen bytů. Budoucí cenový vývoj bude záviset zejména na 
očekávání domácností ohledně dalšího zhodnocení nemovitostí, vývoji úvěro-
vých podmínek a míře nové výstavby.

U komerčních nemovitostí došlo k dalšímu mírnému poklesu výnosů očeká-
vaných investory v prémiovém segmentu. Objem transakcí zůstal na zvýšených 
úrovních pozorovaných v předchozím roce. 

Růst cen rezidenčních 
nemovitostí ke konci roku 

mírně zpomalil, jeho tempo 
však zůstává poměrně vysoké

 Realizované ceny bydlení ve 
čtvrtém čtvrtletí 2017 vzrostly me-
ziročně o 8,4 % a dále se posouvají 
výrazně nad předkrizové úrovně 
z roku 2008 (Graf II.25). Tempo růs-
tu těchto cen, které bylo v prvních 
třech čtvrtletích roku 2017 nejvyš-
ší v zemích EU, částečně zpoma-
lilo. Nejrychleji se zvyšovaly ceny 
bytů, které dlouhodobě vykazují 
nejsilnější reakci na cyklický vývoj. 
Snížení tempa jejich růstu ke konci 
roku 2017 bylo doprovázeno také 
snížením, resp. stagnací tempa růs-
tu realizovaných cen pozemků a ro-
dinných domů. Dynamika realizova-
ných cen bytů v Praze a ve zbytku 
ČR byla zhruba shodná (Graf II.26). 
Nabídkové ceny bytů, které mohou 
předznamenávat další vývoj realizo-
vaných cen, svůj růst v Praze v prv-
ním čtvrtletí 2018 zmírnily, naopak 
ve zbytku ČR dynamika těchto cen 
po předchozích zpomaleních znovu 
zrychlila.

Podle odhadů ČNB 
se nadhodnocení cen 

bytů zvyšuje…

Přes pozorovaný robustní růst 
příjmů domácností a přetrvávají-
cí nízkou úroveň úrokových sazeb 
z úvěrů na bydlení indikuje model 
ČNB rostoucí odchýlení realizova-
ných cen bytů od vývoje makroeko-
nomických fundamentů.

Modelový odhad rovnovážné úrov-
ně cen bytů zohledňující makroekono-
mickou prognózu ČNB indikuje, že ceny 
bytů v ČR byly ke konci

čtvrtého čtvrtletí 2017 nadhodno-
ceny přibližně o 14 % (Graf II.27). Ob-
dobnou výši nadhodnocení vykazovaly 
rovněž ceny bytů v hlavním městě.

Výrazně nad ekonomickými funda-
menty se v Praze nacházejí aktuální na-
bídkové ceny bytů. Pokud by se realizo-
vané ceny v hlavním městě začaly rychle 
přibližovat k současné výši nabídkových 
cen, míra nadhodnocení by dále výraz-
ně vzrostla.

… a snižuje se dostupnost 
koupě bytů na úvěr

Pozorovaný vývoj nadhodnocení 
cen bytů se odráží rovněž v hodnotách 
ukazatelů dostupnosti bydlení. Ke konci 
čtvrtého čtvrtletí 2017 došlo meziročně 
ke snížení dostupnosti bytů o 5 % z po-
hledu poměru cen bytů a příjmů (podle 
ukazatele price-to-income, PTI) a o 7 % 
z hlediska poměru splátky úvěru a pří-
jmů (podle ukazatele loan service-to
-income, LSTI; Graf II.28). Zhoršování 
cenové dostupnosti bytů může část do-
mácností odradit od dluhového finan-
cování nákupu nemovitosti a zprostřed-
kovaně přispět ke zpomalování jejich 
současného cenového růstu. Obdobný 
účinek by mohlo mít rovněž odmítání 
klientů s nadměrně rizikovými hodno-
tami výše uvedených ukazatelů dostup-
nosti ze strany bank. Celková cenová 
dynamika však bude záviset i na vývoji 
dalších faktorů.

Zdroj: www.cnb.cz
Dokončení v příštím čísle 

Realitního magazínu.

Graf II. 26

Graf II. 25

Graf II. 27

Graf II. 28
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Legislativa

Úskalí výpovědi z nájmu 
bytu na dobu neurčitou

Občanský zákoník (dále též jen „obč. zák.“) upravuje v ustanovení § 2288 odst. 2 specifické 
důvody výpovědi nájmu bytu, sjednaného na dobu neurčitou (potažmo též na dobu delší, než 
50 let, ve smyslu § 2204 odst. 2 obč. zák.), s výpovědní dobou v případě, že je tato výpověď dávána 
ze strany pronajímatele. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že citované ustanovení nepřináší 
větší výkladové obtíže, opak je pravdou, jak se ostatně zřejmě z recentní judikatury Nejvyššího 
soudu, v níž byly posuzovány otázky platnosti výpovědi jak v případě skutkové podstaty dle písm. 
a) citovaného ustanovení, tak písm. b).

Cílem tohoto příspěvku je též s využitím závěrů Nejvyššího soudu nastínit a popsat problema-
tické body, s nimiž se mohou strany nájemního vztahu při výpovědi dle § 2288 odst. 2 [především 
písm. a)] obč. zák. setkat, a nabídnout možná řešení.

Druhý odstavec ust. § 2288 obč. zák. rozši-
řuje podmínky, za kterých může být ze strany 
pronajímatele dána nájemci výpověď z nájmu 
na dobu neurčitou. Na rozdíl od důvodů, vy-
mezených v ust. § 2288 odst. 1 obč. zák., při-
padají zde uvedené výpovědní důvody v úvahu 
pouze tehdy, jedná-li se o nájem sjednaný na 
dobu neurčitou (či na dobu určitou přesahují-
cí 50 let, srov. shora). Prvním z případů je, kdy 
byt má být užíván pronajímatelem, nebo jeho 
manželem, který hodlá opustit rodinnou do-
mácnost a byl podán návrh na rozvod manžel-
ství, nebo manželství bylo již rozvedeno.1 Dru-
hým z případů je, když pronajímatel potřebuje 
byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzné-
ho svého manžela v přímé linii nebo ve ved-
lejší linii v druhém stupni.2 V obou případech 
je také nutno uzavřít, že u zde vymezených vý-
povědních důvodů se neprojevuje sankční cha-
rakter výpovědi v důsledku porušení povinnos-
tí nájemce, ale naopak jde o důvody na straně 
pronajímatele.3 Jinými slovy: nájemce žádnou 
svou povinnost neporušil, ovšem i přesto je 
nutno v takovém případě preferovat ochranu 
a realizaci vlastnického práva pronajímatele 
k jeho bytu (nikoliv však absolutně, viz níže).4

V rámci tohoto příspěvku se podrobněji 
zaměříme na samostatnou skutkovou podsta-
tu, normovanou v ust. § 2288 odst. 2 písm. a) 
obč. zák. V tomto případě vzniká právní otáz-
ka, týkající se povinnosti dokazování naplnění 
podmínek pro podání výpovědi. Otázkou je, 
zda je povinností pronajímatele dokládat ná-
jemci při podání výpovědi z nájmu na dobu ne-
určitou podání návrhu na rozvod, či dokládat 
skutečnost, že manželství bylo rozvedeno, a to 
v obou odlišných případech, spadajících pod 

1 Srov. § 2288 odst. 2 písm. a) občanského zá-
koníku.

2 Srov. § 2288 odst. 2 písm. b) občanského zá-
koníku.

3 Srov. např. PETROV, Jan. Občanský zákoník: 
komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Becko-
va edice komentované zákony. ISBN 978-80-
7400-653-1, s. 2304, marg. č. 8.

4 Srov. např. SELUCKÁ, Markéta, HADAMČÍK, 
Lukáš. Nájem bytu a domu po rekodifikaci 
soukromého práva. 1. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer, 2015, s. 153 a násl.

ust. § 2288 odst. 2 písm. a) obč. zák., tj. jak 
z důvodu bytových potřeb pronajímatele, tak 
jeho manžela (s nímž se pronajímatel rozvádí 
či se již rozvedl), anebo jen v případě (bývalé-
ho) manžela pronajímatele. Nutno dodat, že 
tato otázka není jednotně přijímána ani mezi 
autory odborné právnické literatury, z jejíž 
analýzy je však zřejmé, že autoři dostupných 
publikovaných názorů se většinou přiklánějí k 
(dle našeho názoru nesprávnému – srov. níže) 
výkladu, že výpovědní důvod dle § 2288 odst. 
2 písm. a) obč. zák. může pronajímatel použít 
pouze v souvislosti s řešením rozvodové situ-
ace (tedy bez ohledu na to, zdali by chtěl pro-
najímatel bydlet v daném bytě napříště sám).5

Zdá se však, že definitivní odpověď na tuto 
otázku poskytl až Nejvyšší soud, který ve svém 
rozsudku ze dne 22. listopadu 2016, sp. zn. 
26 Cdo 1454/2016 (dále jen „Rozsudek“), vy-
jádřil tak, že „ustanovení § 2288 odst. 2 písm. 
a/ o.z. je třeba vykládat tak, že má-li být byt, 
jehož nájem je vypovídán, užíván pronajíma-
telem, je výpovědní důvod podle citovaného 
ustanovení naplněn bez dalšího.“6

Z uvedeného závěru Nejvyššího soudu tedy 
vyplývá, že ust. § 2288 odst. 2 písm. a) obč. 
zák. je třeba vykládat tak, že toto obsahuje 
dvě relativně samostatné dílčí skutkové pod-
staty, jež jsou od sebe odlišeny (srov. spojka 
„nebo“ užitou ve významu vylučovacím), při-
čemž podmínka, vyjádřená ve vedlejší větě, 
počínající slovy „který hodlá opustit rodinnou 
domácnost…“, se uplatní pouze v případě, že 
byt, jehož nájem je vypovídán, má být užíván 
pronajímatelovým manželem, který hodlá 
opustit rodinnou domácnost. Tedy jen v po-
sléze uvedeném případě bude muset pronají-
matel při podání výpovědi nájemci prokázat, 

5 Např.: HULMÁK, Milan et al. Občanský záko-
ník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-
3014). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2014, s. 460, KŘEČEK, Stanislav. Nájemní 
a družstevní bydlení podle nového občan-
ského zákoníku a zákona o obchodních kor-
poracích. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 125-
126, KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem 
a pacht v novém občanském zákoníku. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2013, s. 334. 

6 Srov. právní větu Rozsudku.

že byl podán návrh na rozvod manželství, popř. 
že manželství již bylo rozvedeno.7 8 Pouhá de-
klarace pronajímatele, že „se bude se svým 
manželem rozvádět“, nebude bez dalšího práv-
ně relevantní skutečností, požadovanou cito-
vaným ustanovením.9

V tomto lze také dodat, že Rozsudek svý-
mi závěry navazuje na konstantní judikaturu 
Nejvyššího soudu k odpovídající předcho-
zí právní úpravě [ust. § 711a odst. 1 písm. a) 
občanského zákoníku č.40/1964 Sb.], která 
i přes jisté rozdíly oproti úpravě v občanském 
zákoníku č. 89/2012 Sb. (zejména zúžení ob-
lasti výpovědních důvodů či zrušení nutnosti 
přivolení soudu k podání takové výpovědi) ne-
byla svým smyslem od současné účinné právní 
úpravy příliš odlišná. Jak lze poté vysledovat, 
Nejvyšší soud ve své judikatuře k výpovědní-
mu důvodu v § 711a odst. 1 písm. a) obč. zák. 
č.40/1964 Sb. vyjmul pronajímatele ze skupiny 
ostatních oprávněných a dovodil, že předmět-
ný výpovědní důvod může pronajímatel použít 
i tehdy, chce-li realizovat své vlastnické právo 
(k jehož obsahu patří právo užívat předmět 
svého vlastnictví) a bydlet v domě, jehož je 
vlastníkem, a mít tak i lepší podmínky ke sprá-
vě domu, byť má jinde srovnatelný ba lepší byt 
(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

7 Zde je nutno poukázat na skutečnost, že 
shodný závěr se přeci jen objevil v části od-
borné literatury, srov. např.: ŠVESTKA, Jiří, 
DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef. Občanský zákoník. 
Komentář. Svazek V. (§ 1721-2520). 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1291,  marg. 
č. 38, nebo PETROV, Jan. Občanský zákoník: 
komentář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova 
edice komentované zákony. ISBN 978-80-
7400-653-1, s. 2304, marg. č. 9.

8 Zajímavostí je také skutečnost, že tento zá-
věr byl již v roce 2015 dovozen judikaturou 
soudu nižšího stupně – srov. rozsudek Okres-
ního soudu v Jihlavě ze dne 08.09.2015, č.j. 
22C 142/2015-32, který dovodil: „Příslušné 
zákonné ustanovení § 2288 odst. 2 písm. a) 
o.z. umožňuje vypovědět nájem i jen s ohle-
dem na skutečnost, že pronajatý byt bude na-
dále užíván pronajímatelem bez dalšího. Část 
zákonného ustanovení za spojkou „nebo“ 
se již týká jiné eventuality, totiž budoucího 
užívání bytu manželem pronajímatele, a to 
pouze za zákonem předvídaných dalších pod-
mínek“.

9 Shodně např. SELUCKÁ, Markéta, HADAMČÍK, 
Lukáš. Nájem bytu a domu po rekodifikaci 
soukromého práva. 1. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer, 2015, s. 153 a násl.

Pokračování na str. 5

Mgr. Jiří Mašlej  Luděk Tichý
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22. 12. 1998, sp. zn. 2 Cdo 1246/97, usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2001, sp. zn. 
26 Cdo 2357/99, či rozsudek Nejvyššího soudu 
ze dne 6. 3. 2003, sp. zn. 26 Cdo 617/2002). 
Je tedy zřejmé, že Nejvyšší soud nenalezl ve 
vztahu ke shora položené otázce důvod, aby 
se v Rozsudku od dříve dovolených závěru 
odchýlil.

Z výše uvedeného také vyplývá, že pro-
najímatel v případě dané výpovědi nájemci 
z důvodu své bytové potřeby není povinen 
tuto skutečnost dokládat. Naopak v případě 
uvedení výpovědního důvodu, kdy byt má 
být užíván pronajímatelovým manželem je 
pronajímatel povinen doložit, že byl podán 
návrh na rozvod manželství nebo manželství 
bylo již rozvedeno, jinými slovy doložit důvod 
bytové potřeby pro jeho manžela (potažmo 
bývalého manžela).10 V uvedených případech 
je však společné to, že pronajímatel nebo jeho 
manžel musí po skončení nájmu (vyklizení bytu 
nájemcem) dotyčný byt skutečně užívat (srov. 
§ 2289 věta první obč. zák.).

I přes výše uvedené je však povinností pro-
najímatele, aby ve výpovědi výslovně uvedl 
důvod, pro který nájemní smlouvu vypovídá 
(srov. § 2288 odst. 3 obč. zák.). Tato povinnost 
souvisí s možností soudního přezkumu plat-
nosti výpovědi dle § 2290 obč. zák. I v této sou-
vislosti vzniká otázka, jakým následkem bude 
pronajímatel sankcionován, pokud v případě 
výpovědi dle § 2288 odst. 2 obč. zák. neuve-
de výpovědní důvod, jelikož ust. § 2288 odst. 
3 obč, zák. žádnou sankci nestanoví. Určitá 
část odborné veřejnosti se přiklání k názoru, 
že výpověď bez uvedení výpovědního dů-
vodu bude toliko nicotná pro neurčitost (ve 
smyslu § 553 obč. zák.)11, naproti tomu jiní 
autoři dovozují, že se jedná o výpověď posti-
ženou relativní neplatností.12 V tomto ohledu 
máme za to, že vzhledem ke klíčové povaze 
výpovědního důvodu, především pro násled-

10 V tomto ohledu je zřejmě nesprávně formulo-
ván závěr vyloučení povinnosti pronajímatele 
prokazovat bytovou potřebu svého (bývalé-
ho manžela), jak dovozeno in: ŠVESTKA, Jiří, 
DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef. Občanský zákoník. 
Komentář. Svazek V. (§ 1721-2520). 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1291,  marg. 
č. 39.

11 Např. Muzikář, V.,Muzikářová, A.: Formální 
a obsahové náležitosti výpovědi z nájmu bytu 
ze strany pronajímatele. Bulletin advokacie, 
roč. 2018. Dostupné na www, k dispozici >>> 
zde [cit.: 2018-04-14]. Shodně též in ŠVEST-
KA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef. Občanský 
zákoník. Komentář. Svazek V. (§ 1721-2520). 
1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1700.

12 Srov.: HULMÁK, Milan et al. Občanský záko-
ník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-
3014). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2014, s. 461, marg. č. 19 – 20.

ný přezkum platnosti výpovědi, a stejně tak 
pro zachování právní jistoty nájemce jakožto 
slabší strany nájemního vztahu, bude opo-
menutí pronajímatele uvést výpovědní důvod 
hodnoceno tak, že sama výpověď bude právní 
jednání nicotné (zdánlivé), a to z důvodu jeho 
neurčitosti. K takové výpovědi bez uvedení 
výpovědního důvodu se nepřihlíží a tato tedy 
nezpůsobuje žádné právní následky. V tomto 
ohledu je možné přiměřeně argumentovat též 
ust. § 2991 odst. 3 obč. zák. Obdobně je též po-
vinností pronajímatele při podání výpovědi po-
učit nájemce o možnosti podat proti výpovědi 
námitky a navrhnout soudní přezkum výpově-
di (srov. § 2286 odst. 2 obč. zák.). Při nedodr-
žení této podmínky bude absolutně neplatná, 
a to v důsledku rozporu s veřejným pořádkem 
(§ 588 obč. zák.).13

Dále je třeba poukázat na skutečnost, že 
zákonodárce bral v potaz i možnost, že prona-
jímatelovi důvody dané výpovědi jsou liché. 
Nájemce tak má ze zákona možnost, v pří-
padě že nesouhlasí s danou výpovědí, podat 
žalobu na neoprávněnost podané výpovědi 
dle ustanovení § 2290 obč. zák. Jak ostatně 
dovodil Nejvyšší soud [pozn.: ve vztahu k vý-
povědnímu důvodu v § 2288 odst. 2 písm. a) 
obč. zák.] v Rozsudku, v případě výpovědi dané 
nájemci z důvodu podle § 2288 odst. 2 písm. 
a) obč. zák. stačí pronajímateli uvést, že byt, 
jehož nájem je vypovídán, chce využít k byd-
lení pro sebe pronajímatel. Je pak na nájemci, 
který s výpovědí nájmu bytu nesouhlasí, aby 
v řízení o žalobě na neoprávněnost výpovědi 
podle § 2290 obč. zák. (tj. ve lhůtě 2 měsíců 
ode dne, kdy mu výpověď došla) tvrdil a pro-
kázal okolnosti, jimiž existenci uplatněného 
výpovědního důvodu vyvrátí. V daném pří-
padě půjde o takové okolnosti, z nichž bude 
patrné, že prohlášení pronajímatele o záměru 
využít byt pro vlastní bydlení není pravdivé. 
V řízení podle § 2290 obč. zák. soud rozhodu-
je o oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu, tedy 
zejména o tom, zda byl naplněn uplatněný 
výpovědní důvod.14 Nejprve však soud musí 
posoudit, zda jsou naplněny náležitosti nutné 
pro vznik výpovědi jako právního jednání a zda 
není dána vada, k níž musí přihlédnout z úřed-
ní povinnosti. Následně zkoumá oprávněnost 
výpovědi, tj. existenci výpovědního důvodu, 
přičemž pouze ve vztahu k tomuto přezkumu 
je zakotvena shora uvedená zákonná preklu-
zivní lhůta 2 měsíců.

V rámci soudního řízení dle § 2290 obč. 

13 Srov. např. Hulmák, M. a kol.: Občanský záko-
ník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–
3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, str. 454, marg. č. 8.

14 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 
18. 01. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4249/2016.

zák., týkajícího se přezkumu platnosti výpově-
di, tak mohou ve smyslu závěrů, dovozených 
v rozsudku, nastat dvě různé situace, a to 
s ohledem na výpovědní důvod daný pronají-
matelem dle § 2288 odst. 2 písm. a) obč. zák.:

 ■ Výpověď s odůvodněním bytové potře-
by pronajímatele. V tomto případě je třeba, 
aby nájemce tvrdil a prokázal okolnosti, který-
mi existenci uplatněného výpovědního důvo-
du vyvrátí. Půjde o okolnosti, které budou způ-
sobilé k vyvrácení závěrů pronajímatele o jeho 
nutnosti využít byt pro sebe k vlastnímu bydle-
ní. Může jimi být např. uzavřená kupní smlouva 
na tento byt, nebo jednání k tomu směřující.

 ■ Výpověď s odůvodněním bytové potře-
by manžela pronajímatele. V tomto případě 
bude důkazní břemeno neseno pronajímate-
lem, který bude nucen doložit svá tvrzení dů-
kazy. Tím je návrh na rozvod manželství nebo 
prokázání toho, že manželství bylo již rozvede-
no, v opačném případě bude výpověď z nájmu 
prohlášena soudem za neoprávněnou, a to 
z důvodu neprokázání naplnění výpovědního 
důvodu.15

Nájemce na dobu neurčitou, jemuž byla 
dána výpověď dle ustanovení § 2288 odst. 
2. obč. zák., má pro případ neúspěchu žaloby 
ve smyslu § 2290 obč. zák. (srov. shora) stále 
ještě jednu možnost, jak dohlížet, zda pro-
najímatel jedná v souladu s důvodem dané 
výpovědi. Zákonodárce si byl vědom toho, že 
proklamovaný záměr pronajímatele (tj. napří-
klad tvrzení, že byt bude užívat nadále sám) 
je subjektivní skutečností, kterou lze ze strany 
nájemce jen obtížně vyvrátit, proto poskytuje 

15 Jak uvedl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 
18.01.2017, sp. zn. 26 Cdo 4249/2016, ne-
bude zřejmě v případě, že jedinou vadou vý-
povědi bude naplnění výpovědního důvodu, 
prohlášena neplatnost žaloby, ale toliko 
její neoprávněnost: „Nejvyšší soud již v roz-
sudku ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 26 Cdo 
3862/2015, který byl dne 19. 10. 2016 přijat 
na zasedání občanskoprávního a obchod-
ního kolegia k publikaci do Sbírky soudních 
rozhodnutí a stanovisek, zdůraznil, že usta-
novení § 2290 o. z. upravující žalobu na ne-
oprávněnost výpovědi se uplatní i v případě 
výpovědi z nájmu podle § 2291 o. z. Žaloba 
podle § 2290 o. z. se obsahově liší od žalo-
by na určení neplatnosti výpovědi z nájmu 
bytu, kterou upravoval § 711 odst. 3 zákona 
č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve zně-
ní účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „obč. 
zák.“). Nejde o žalobu na určení, nájemce se 
v řízení podle § 2290 o. z. domáhá přezkou-
mání, zda je výpověď oprávněná, tedy „zkont-
rolování oprávněnosti (správnosti) výpovědi“. 
Soud se tak zabývá naplněností uplatněného 
výpovědního důvodu, zjistí-li, že výpovědní 
důvod nebyl dán, rozhodne, že výpověď je 
neoprávněná.“ Odlišně ovšem in ŠVESTKA, 
Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef. Občanský 
zákoník. Komentář. Svazek V. (§ 1721-2520). 
1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, komen-
tář k § 2290 obč. zák., marg. č. 7 a 10.

Pokračování ze str. 4

Úskalí výpovědi z nájmu bytu na dobu neurčitou

Pokračování na str. 6
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nájemci dodatečnou ochranu před zneužitím 
výpovědi. Tato dodatečná ochrana je v tom-
to případě vtělena do ustanovení § 2289 obč. 
zák., které stanovuje, že pronajímatel je povi-
nen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu 
nahradit škodu, nevyužije-li byt do jednoho 
měsíce od jeho vyklizení nájemce k účelu uve-
denému jako výpovědní důvod. V tomto ohle-
du je nutno říci, že v případě, kdy bude prona-
jímatel povinen byt nájemci znovu pronajmout 
(vždy za předpokladu, že o to bude mít nájem-
ce zájem), bude nutno, aby byla s nájemcem 
uzavřena nová nájemní smlouva, a to za pod-
mínek předchozí nájemní smlouvy (resp. za 
podmínek nikoliv horších pro nájemce jakožto 
slabší stranu).16 Nebude proto možné, aby pro-
najímatel poté, co mu vznikne povinnost byt 
nájemci znovu pronajmout, uzavřel s nájem-
cem např. smlouvu o nájmu na dobu (pouze) 
určitou.

Konečně, v kontextu závěrů učiněných 
v Rozsudku je nutno se též zaměřit na roli, kte-
rou může v případě výpovědi nájmu na dobu 
neurčitou ze strany pronajímatele dle usta-
novení § 2288 odst. 2 obč. zák. hrát korektiv 
dobrých mravů. Jak dovodila judikatura Nej-
vyššího soudu, i přesto, že by byly naplněny 
důvody výpovědi dle § 2288 odst. 2 obč. zák., 
mohl by soud v následném řízení o (ne)plat-
nosti nájemní smlouvy dovodit, že výpověď 
nájemní smlouvy je absolutně neplatná pro její 
rozpor s dobrými mravy (§ 580 a 588 obč. zák.). 
Takové rozhodnutí soud činí po zvážení všech 

16 Srov. PETROV, Jan. Občanský zákoník: komen-
tář. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-
653-1, s. 2305, marg. č. 5.

důvodů na straně nájemce (např. sociální po-
měry či zdravotní stav vypovídaného, doba, po 
kterou již nájemce v bytě bydlí apod.), tak na 
straně pronajímatele (např. též mír naléhavosti 
bytové potřeby osoby, v jejíž prospěch je ná-
jemce vypovídán z nájmu). Pro určení rozporu 
výpovědi s dobrými mravy jsou pak významné 
pouze skutečnosti, které byly objektivně dány 
v době, kdy byla výpověď doručena nájemci. 
Lze proto uzavřít, že ani v případě, kdy jsou 
naplněny všechny podmínky pro podání výpo-
vědi dle § 2288 odst. 2 obč. zák. (tj. formální 
požadavky na písemnost výpovědi, poučení 
nájemce o možnosti podat námitky, naplnění 
výpovědního důvodu apod.), nelze vlastnické 
právo pronajímatele k bytu (a s tím spojenou 
možnost nakládat s vlastní věcí) absolutizo-
vat a v konečném důsledku pojímat tak, že 
by jej vlastník (pronajímatel) mohl vykonávat 
jakýmkoli (libovolným) způsobem, tj. např. 
i způsobem, který jednoznačně odporuje zá-
jmům účastníků nájemního poměru.17

Řešení a závěry
Z výše uvedeného je zřejmé, výpověď ná-

jmu na dobu neurčitou z důvodu zajištění by-
tové potřeby přímo pro pronajímatele, jeho 
manžela či pro jeho příbuzného, tedy dle 
§ 2288 odst. 2 obč. zák. přináší nejeden prak-
tický problém. V prvé řadě je nutno upozornit 
na skutečnost, že podmínka prokázání rozvratu 
manželství (a s tím spojeného rozvodu či ales-
poň podaného návrhu na rozvod) se neuplatní 
tehdy, je-li nájem na dobu neurčitou vypoví-
dán za účelem jeho následného užívání prona-
jímatelem samotným. Bez ohledu na to, která 
ze samostatných skutkových podstat, uvede-

17 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 
21. 09. 2017, sp. zn. 26 Cdo 5679/2016.

Pokračování ze str. 5

Úskalí výpovědi z nájmu bytu na dobu neurčitou ných v § 2288 odst. 2 obč. zák., je při výpovědi 
naplněna, však bude povinností pronajímatele 
výslovně uvést, z jakého důvodu je nájem vy-
povídán, a to pod hrozbou následku nicotnosti 
výpovědi. Na straně druhé pouze tehdy, když 
je nájem podle § 2288 odst. 2 písm. a) obč. 
zák. vypovídán za účelem zajištění bytové po-
třeby (bývalého) manžela pronajímatele, bude 
povinností pronajímatele tuto skutečnost pro-
kázat. Naopak v případě výpovědi za účelem 
užívání bytu samotným pronajímatelem po-
stačí, když bude ve výpovědi tento důvod uve-
den bez dalšího, přičemž bude na nájemci, aby 
případně před soudem prokázal, že uvedený 
výpovědní důvod naplněn nebyl.

Vedle možnosti domáhat se neplatnosti (či 
případně neoprávněnosti) výpovědi z nájmu 
má nájemce v ust. § 2289 obč. zák. svěřenou 
možnost domáhat se obnovení nájmu v přípa-
dě, že do 1 měsíce od vyklizení není byt uží-
ván způsobem, korespondujícím s důvodem 
uvedeným ve výpovědi., případně domáhat se 
náhrady škody. Nutno dodat, že nájemce nelze 
„odbýt“ odkazem na citované ustanovení v pří-
padě, kdy došlo k výpovědi nájmu v rozporu 
s dobrými mravy, jelikož taková výpověď bude 
absolutně neplatná (§ 580 a 588 obč. zák.), 
k níž přihlíží soud z úřední povinnosti.

Mgr. Jiří Mašlej,
právník

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Luděk Tichý,

student Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 

Příspěvek byl původně uveřejněn na 
www.epravo.cz

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

 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

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

Nástup nové asistentky (nového asistenta) 
je událost. Očekávání jsou velká a šéf dost čas-
to čeká, co všechno asistentka předvede ve své 
zkušební době.

Řekněme si to totiž na rovinu. Ze životopisu 
a ze dvou/tří pohovorů toho člověk tolik nepo-
zná.

Co mohu doporučit, je, nenechte v tom 
svou asistentku/asistenta plavat. Usnadněte si 
vzájemné napojení, pak budete tandem, který 
si čte myšlenky. Vážně!

Protože jak říkám, „CO NENÍ ŘEČENO, NENÍ 
UDĚLÁNO“ (alespoň tedy na začátku).

Jak začít? Promyslete si, proč asistentku 
chcete a co vše bude místo Vás dělat. Ano, 
místo Vás. Jsou činnosti, kde jste jako šéf/šéfka 
nenahraditelný/á, a naopak jsou činnosti, kte-
ré opravdu nemusíte už dělat Vy. Tyto činnosti 
si sepisujte klidně měsíc, protože na začátku 
měsíce děláte jiné věci, než na konci.

A pak si sedněte se svou asistentkou/asis-
tentem a řekněte si nahlas očekávání.

Vyjmenuji zde ty nejčastější (na kurzu je be-
reme do větší hloubky):

 ■ smysl pozice: pohled obou stran
 ■ vize a hodnoty Vaše, asistentky a firmy
 ■ odměňování (nástup, po zkušební době, 

po roce, za odměnu…);
 ■ pracovní doba a home office;
 ■ chybovost a jak s ní naložit;
 ■ komunikace – potvrzení mailů, komuni-

kace s klienty…;
 ■ umí si informace primárně najít sama/

sám (google, interní programy a data-
báze);

 ■ vaše opakující se události vede v patr-
nosti (doktor apod.);

 ■ obsluha návštěv;
 ■ image;
 ■ správa financí/marketingu/crm;
 ■ vyhodnocování efektivity Vašich schů-

zek, včetně zápisů z jednání;
 ■ účast na školeních a její/jeho rozvoj;
 ■ náplň práce……

 (Pokud nejste 
šéfka, ale asistentka, 
a čtete tento článek, 
jde to i obráceně – Co 
vše si přejete vyjasnit 
si se šéfem.)

 Na tuto schůzku 
skutečně není třeba 
čekat, udělejte ji co 
nejdříve po nástupu.

Vyjasňovat očeká-
vání lze i v průběhu 
spolupráce, takže si 
prosím nemyslete, 
že když ji po nástupu 
uděláte, že máte ho-
tovo.

Jistě se Vaše asi-

s t e n t k a /
Váš asistent 
bude zlepšo-
vat, Vy jí/mu 
budete při-
dávat práci. 
Opět si sed-
něte a férově 
si vyjasněte, 
co to zna-
mená, včet-
ně případně 
nově nastaveného odměňování.

 Komunikace je důležitá a dost často jste 
spolu 6hodin denně, tak buďte k sobě féroví 
a čestní.

Kristýna Stoklásková

Vyjasnit si očekávání nemusíte 
jen na začátku spolupráce

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

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/5674/nenahraditelna-asistentka-realitni-kancelare.htm
http://www.arkcr.cz/art/4438/home-staging-a-fotografovani-nemovitosti.htm
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Monitoring

Praha 20. června (ČTK) - Prodejní ceny 
bytů v Praze a krajských městech na konci 
prvního čtvrtletí vzrostly meziročně v průmě-
ru o 15,9 procenta na 56.200 korun za metr 
čtvereční. Nejdražší byla Praha (76.500 Kč), 
nejlevnější Ústí nad Labem (14.700 Kč), kde ov-
šem byty meziročně zdražily téměř o čtvrtinu. 
V Ostravě vzrostly ceny o 36 procent, nejméně 
v Karlových Varech, o 5,8 procenta. Vyplývá to 
z průzkumu poradenské společnosti Deloitte, 
který prostřednictvím portálu cenovamapa.
org zpracovává informace o prodejních cenách 
z kupních smluv evidovaných v katastru nemo-
vitostí.

Celkem se v developerských projektech, 
cihlových i panelových domech v prvním čtvrt-
letí prodalo zhruba 6300 bytů za 23,9 miliardy 
korun. Hodnota se meziročně zvýšila téměř 
o pětinu, počet klesl o 4,5 procenta. Na deve-
loperské projekty připadaly necelé tři pětiny 
celkového objemu, bytům v cihlových a pane-
lových domech patřilo po jedné pětině.

Ceny bytů v developerských projektech 
vzrostly meziročně v průměru o 17,7 procen-
ta na 68.200 korun za metr čtvereční. U bytů 

Ceny prodaných bytů v krajských městech ČR 
v prvním čtvrtletí roku 2018 (Kč/m2):

Město Cena Meziroční změna 
(v pct)

Praha 76.500 19,2

Středočeský 43.500 15,1

České 
Budějovice

37.500 17,9

Plzeň 39.200 12,3

Karlovy Vary 23.600 5,8

Ústí nad Labem 14.700 23,5

Liberec 32.600 18,5

Hradec Králové 39.200 7,1

Pardubice 36.800 7,0

Jihlava 33.100 19,1

Olomouc 37.400 11,6

Brno 54.200 10,2

Ostrava 25.300 36,0

Zlín 31.800 11,6

Zdroj: Deloitte

Praha 19. června (ČTK) - Stát půjčí mladým 
rodinám do 36 let na rekonstrukci nebo poříze-
ní nového bydlení až dva miliony korun. Úroko-
vá sazba bude jedno procento s garantovanou 
dobou 20 let, maximální doba splácení bude 
ve výjimečných případech 25 let. Příjem žádos-
tí bude zahájen 15. srpna. Návrh ministerstva 
pro místní rozvoj (MMR) dnes na svém jednání 
schválila vláda. Pro letošek je na půjčky ze Stát-
ního fondu rozvoje bydlení (SFRB) vyčleněno 
650 milionů korun. Státní úvěr lze kombinovat 
s hypotékou. Hypotéku tímto úvěrem ovšem 
nejde splatit.

Půjčky na bydlení pro mladé navrhovala 
už předchozí vláda, zájem byl ovšem mizivý. 
„Hlavním důvodem byla velice nízká částka, 
kterou stát poskytoval. Žadatelé by si k tomu 
museli většinou vzít ještě spotřebitelský úvěr, 
tak si už rovnou sjednali hypotéku u banky,“ 
sdělila ČTK už dříve ministryně pro místní roz-
voj v demisi Klára Dostálová (za ANO).

Podle nařízení, které vláda schválila před 
dvěma roky, si žadatel mohl půjčit maximál-
ně 600.000 korun, maximální doba splatnosti 
úvěru byla 15 let. Nynější schválená verze za-
hrnuje tři kategorie. Na modernizaci bytu stát 

půjčí nejvýše 300.000 korun. Při koupi bytu je 
maximum 1,2 milionu korun, v případě stavby 
nebo koupě rodinného domu je nejvyšší mož-
ná půjčka stanovena na dva miliony korun. 
Úvěr bude poskytnut maximálně do 80 pro-
cent skutečných nákladů na výstavbu nebo 
koupi, u rodinných domů včetně pořizovací 
ceny pozemku.

Rozdíl je také v tom, kdo o půjčku může 
žádat. Podle předchozího nařízení musel být 
jeden z žadatelů mladší než 36 let, společně 
navíc museli pečovat o dítě do šesti let. „To se 
teď změnilo. Pokud o půjčku požádají manželé 
nebo registrovaní partneři, dítě mít nemusí. 
Ovšem pokud manželé nebudou, dítě do 15 let 
je podmínkou. Tímto opatřením sledujeme ro-
dinu a všechny vazby na ni. Takže podporuje-
me manželství,“ řekla dále ministryně.

MMR si podle ní na základě předchozího 
nařízení vlády mezi mladými lidmi udělalo do-
tazníkové šetření. „Tím, jak se dnes posunují 
manželské svazky a mladí se většinou berou 
až po třicítce, tak tam byly i ambice posunout 
věkovou hranici až na 40 let. Ale myslíme si, 
že to už jsou lidé v produktivním věku, kteří by 
měli dosáhnout na komerční hypotéky,“ dopl-

Prodejní ceny bytů v ČR ke konci 
března vzrostly o 16 procent

v cihlových domech stouply o 14,7 procenta na 
54.700 korun. V panelových domech byty zdra-
žily o 11,5 procenta na 42.800 korun za metr 
čtvereční. 

Na celkovém objemu prodejů se v prvním 
čtvrtletí zhruba ze dvou třetin podílela Praha, 
kde se prodaly byty za více než 16 miliard ko-
run. Byty na konci března se zde prodávaly nej-
dráž (76.500 Kč za metr čtvereční). Následují 
Brno (54.200 Kč), Středočeský kraj (43.500 Kč) 
a Hradec Králové (39.200 Kč). Nejlevnější jsou 
Ústí nad Labem (14.700 Kč), Karlovy Vary 
(23.600 Kč) a Ostrava (25.300 Kč).

V porovnání s předchozím čtvrtletím vzrost-
ly ceny v ČR v průměru o 4,5 procenta. Nejvíce 
v Ostravě (o 22,6 procenta), naopak v Olomou-
ci byty o 4,5 procenta zlevnily.

V Praze vzrostly ceny bytů meziročně 
o 19,2 procenta. Nejdráže se prodávaly byty 
v Praze 1 (140.600 Kč za metr čtvereční) před 
Prahou 2 (89.400 Kč). Nejlevnější byly Praha 9 
(66.400 Kč) a Praha 10 (68.800 Kč). 

Deloitte sleduje ceny prodaných bytů v kraj-
ských městech. Ve Středočeském kraji, které 
své krajské sídlo nemá, vychází z průměru za 

města Benešov, Beroun, Kladno, Mladá Bole-
slav a okresy Praha-východ a Praha-západ.

ciz mal

Stát půjčí mladým rodinám na 
bydlení až dva miliony korun

nila Dostálová.
Maximální doba splatnosti je stanovena 

u modernizace na deset let, u koupě nebo 
stavby až 20 let. Ve výjimečných případech, 
jako například při závažné nemoci, je doba 
splácení prodloužena na 25 let. Bonusem je 
odečet 30.000 korun z jistiny za každé naroze-
né nebo osvojené dítě v průběhu trvání úvěro-
vého vztahu.

V připomínkách v dotazníku MMR také 
zaznělo, že při pražské cenové úrovni je výše 
půjčky pro hlavní město příliš nízká. „Program 
je určen samozřejmě pro všechny, ale primár-
ně necílí na Prahu, kde má dobře placenou 
práci většina lidí. Snažíme se i o to, aby se ne-
vysídloval venkov a menší města, aby ti mladí 
lidé zůstávali tam,“ podotkla Dostálová.

SFRB bude zpracovávat žádosti v pořadí, ve 
kterém budou doručeny. Na letošek je z fondu 
vyčleněno 650 milionů korun, v dalších letech 
se počítá s miliardou ročně. „Ale máme rezer-
vy v jiných programech, takže bychom sem 
uměli peníze přesunout. Program navíc není 
časově omezen, takže některé žádosti mohou 
být převedeny do následujícího roku. Obecně, 
když není zájem o nějaký program, tak změní-
me podmínky nebo ho nahradíme jiným. Ale 
myslím, že zájem o půjčky na bydlení mladým 
by mohl být dlouhodobý,“ dodala ministryně.

ciz snm



realitní magazín ark čr ■ 7/2018
9

Z regionů

GDPR 
Nová směrnice o ochraně 

osobních údajů GDPR
Nová směrnice na ochranu osobních dat – GDPR (General Data Protec-
tion Regulation) přinesla přísnější pravidla a vyšší sankce (až do 4% z ob-
ratu, nebo až 20 000 000 €).
Co již funguje? Na co se zapomnělo? Na semináři se dozvíte potřebné 
informace.

Termín: 5. 10. 2018, (09 -12 hod.)  
Místo konání: Praha, sídlo ARK, Strašnická 3165/1b, Praha 10,  

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

Bližší informace zde

Asertivita pro 
realitní makléře

Trénink asertivity je pro každého, kdo sebou 
nechce nechat manipulovat a chce umět 
elegantní formou říci své sebevědomé NE.

Termín:  21. 11. 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 přihlášky zde

Praha 21. června (ČTK) - Pražský radní pro majetek Karel Grabein 
Procházka (ANO) chce navrhnout novelu občanského zákoníku, která by 
usnadnila majitelům bytů bránit se proti využívání jednotek ke krátko-
dobým pronájmům přes servery typu Airbnb. Informoval o tom v tiskové 
zprávě. Nyní mohou majitelé tyto pronájmy odmítnout jen v případě, že 
se na tom shodnou všichni vlastníci bytových jednotek v daném domě. 
To je obtížné, podle radního by se tak laťka měla snížit na 60 procent 
vlastníků, případně i méně. Procházka bude na podzim kandidovat jako 
lídr ANO v Praze 1, kde se problematika Airbnb intenzivně řeší.“Nyní 
máme připravený návrh do legislativního výboru. Očekávám, že pokud 
půjde vše dobře, tak by mohl zákon vejít v platnost už v průběhu ně-
kolika měsíců,“ uvedl radní. Krátkodobé pronájmy podle něj znamenají 
výrazný problém pro obyvatele domů v centru města.

Cizinci, kteří se v bytech přes Airbnb a další podobné služby ubyto-
vávají, se podle radního často chovají hlučně. Řada zejména mladších 
cizinců bere Prahu jako místo, kde je levné ubytování a alkohol, což dělá 

z české metropole vyhledávanou destinaci pro divoké rozlučky se svo-
bodou.

Podle údajů od Airbnb je v Praze pronajímáno přes 7200 bytů, z toho 
odhadem 3000 až 5000 v Praze 1. Celkem je na městské části zhruba 
15.000 bytů. Nejvíce návštěvníků pochází z Německa a USA. Radnice 
Prahy 1 do května evidovala za letošní rok 250 stížností na pronajímání 
bytů. Je to o dvě stovky více než za celý loňský rok.

Město zároveň přichází podle odhadů ročně zhruba o 120 milionů ko-
run na neuhrazených ubytovacích poplatcích z krátkodobého ubytování. 
Většina poskytovatelů bytů se k jejich placení nehlásí. Podle Procházky 
mezi majitelem bytu a ubytovaným často stojí i několik prostředníků.

Airbnb funguje v ČR od roku 2009. Podle expertních analýz se Airbnb 
svými službami v Praze už vyrovnala objemu obchodu klasických ubyto-
vacích zařízení. Kromě Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeA-
way, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo.

psc mal

Radní Prahy chce změnit občanský zákoník kvůli Airbnb

Brno 18. června (ČTK) - Koaliční KDU-ČSL v Brně chce letos začít sta-
vět první dva domy pro družstevní bydlení. Vznikly by za desítky milionů 
korun ve Valchařské ulici, řekl dnes novinářům primátorův náměstek 
Petr Hladík (KDU-ČSL). Byty by sloužily párům a rodinám s dětmi, které 
nedosáhnou na hypotéku. Musely by mít věk mezi 18 až 40 lety a splnit 
i další podmínky. Zájemci by vstoupili do družstva, které by si vzalo hy-
potéku na stavbu domu. Po jejím splacení by se lidé stali vlastníky bytu.

Hladík připomněl, že Česká národní banka chce od října zpřísnit pra-
vidla pro hypotéky tak, že žadatel by měl na splátku dluhu vynakládat 
maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. „Zpřísnila se tím 
možnost pro střední třídu získat nové bydlení. Mohlo by to vyřešit druž-
stevní bydlení,“ uvedl Hladík.

Družstevní bydlení je vedle nájemního a vlastnického jednou ze 
složek bydlení v nové strategii bydlení, kterou bude v úterý schvalovat 
zastupitelstvo. Pokud dokument projde, ještě letos by se mohla zahájit 
výstavba dvou družstevních domů ve Valchařské ulici, které by do dvou 

Lidovci v Brně chtějí začít stavět domy pro družstevní bydlení
let nabídly celkem 15 bytů. „Chceme stavět nejmenší byty 2+1 a potom 
větší třípokojové a čtyřpokojové byty. Další lokality jsou ve Francouzské 
ulici, na Kamenném vrchu nebo na Kaménkách,“ dodal Hladík.

Zájemci o byt i město by vstoupili do družstva, které by si vzalo hypo-
téku. Brno ji má předběžně s bankou domluvenou na 25 let. Za peníze 
by se postavil dům na pozemku města, po splacení by byty přešly na 
obyvatele. Město by bylo garantem a po letech by se mu pozemek spla-
til. Zároveň by hlídalo, aby se s byty nekšeftovalo a aby lidé splňovali 
podmínky. Vedle věku je to počáteční vklad 300.000 až 500.000 korun 
a čistý společný příjem domácnosti od 25.000 do 45.000. Zájemci by 
také nesměli vlastnit žádný jiný byt.

Hladík uvedl, že město chce také nabízet na několik let startovací 
byty mladým rodinám za nižší ceny, aby si byly schopné našetřit na 
počáteční vklad. Vlastní bydlení by pak mohly získat prostřednictvím 
družstva.

hor dvd

http://www.arkcr.cz/art/5506/gdpr-nova-smernice-o-ochrane-osobnich-udaju.htm
http://www.arkcr.cz/art/5706/asertivita-pro-realitni-maklere.htm
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Úvaha 

Z regionů

Ne každý má to štěstí, že muže studovat 
vysokou školu natožpak v místě svého bydliš-
tě. Dostat se na školu je jedna věc, ale vyřešit 
bydlení zas druhá. První možností, která se po 
úspěšném přijetí nabízí, je bydlení na vysoko-
školských kolejích. Hned další, která připadá 
v úvahu, je bydlení v pronajatém bytě. Existuje 
ovšem ještě jedna varianta, kterou začíná volit 
stále více rodičů. Bydlení v novém bytě...

Mnoho rodičů si velmi rychle spočítá, kolik 
vydají na bydlení po dobu vysokoškolského 
studia svých dětí. Koleje vychází stále nejlev-
něji, ale ne všichni jsou s nimi spokojeni. Velký 
počet rodičů tedy zvažuje myšlenku, zdali by 
nebylo lepší koupit byt a v něm nechat syna 
či dceru bydlet. Po dokončení vysoké školy by 
bylo možné byt prodat, pronajímat nebo by 
v něm mohl čerstvý absolvent bydlet, pokud 
by si následně našel práci v tomtéž městě.

Koupit byt v univerzitních městech jaký-
mi jsou např. Praha, Brno či Olomouc ovšem 
není nijak levnou záležitostí. Navíc je nabídka 
nemovitostí v posledních třech letech výrazně 
omezená. Naopak, úrokové sazby hypotečních 
úvěrů jsou stále nízké. Nutné je však počítat 
s tím, že v bytě nemusí bydlet pouze jedna oso-
ba. Student se může domluvit na spolubydlení 
s jedním či dvěma kamarády, kteří by hradili 
nájemné. A právě v této chvíli se může jednat 
o velmi zajímavou investici.

Časový rozestup mezi přijímacími zkouška-
mi a nástupem do prvního ročníku je naprosto 
dostačující pro vyhledání vhodné nemovitosti. 
Čím dříve se s výběrem začne, tím lépe. Ně-
které, zejména starší byty, je potřeba alespoň 
částečně zrekonstruovat. Studium většinou 
trvá pět let, což je shodou okolností doba, po 
jejímž překročení se nemusí platit daň ze zisku. 

Pokud by po dokončení studia rodina dospěla 
k závěru, že nabídnou byt k prodeji, tak by ne-
museli hradit žádnou daň. Při prodeji za vyšší 
cenu, než za jakou byla nemovitost pořízena, 
by mohlo jít o velmi zajímavé zhodnocení ro-
dinných financí. Nehledě na úsporu spojenou 
s poplatky za vysokoškolské koleje či bydlení 
v pronajatém bytě.

A jaké požadavky by měl takový byt splňo-
vat? Velkou výhodou je dobrá dostupnost do 
školy, stejně jako do centra města. V Praze je 
velkým přínosem bydlení nedaleko stanice 
metra, v Brně či Olomouci je stejným benefi-
tem bydlení poblíž tramvajové zastávky. Vět-
šina rodičů, kteří se pro nákup takového bytu 
rozhodnou, volí spíše starší byty nedalo cen-
tra města. Novostavby na okrajích měst příliš 
vhodné nejsou. Nejen že jsou cenově mnohem 
náročnější, ale největší problém bývá s doprav-
ní dostupností. Student totiž tráví většinu času 
v centru a nejbližším okolí.

Pokud se vaše dítě dostalo na vysokou školu 
mimo vaše bydliště a řešíte, jestli zvolit bydlení 
na kolejích nebo v pronájmu, zvažte tedy mož-
nost bydlení ve vlastním. Třeba vás vyjde ve 
finále výhodněji než koleje či nájemní bydlení.

Lucie Mazáčová, realityčechy.cz
mbc mha

Bydlení na vysoké škole 
v nájmu, na kolejích, nebo 
raději ve vlastním bytě?

Praha 26. června (ČTK) - Praha zatím nebude novelizovat Pražské sta-
vební předpisy (PSP). Podle návrhu, který dnes neprošel radou, se měl 
mimo jiné škrtnout požadavek na tzv. oslunění bytu, podle kterého musí 
1. března do bytu dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové 
plochy po dobu 90 minut. Pro návrh hlasovali jenom radní hnutí ANO, 
primátorka prohlásila, že stejnou novelu znovu předloží na příští radě. 
Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice) by 
měla v budoucnu vzniknout rozsáhlejší novela. Trojkoalice úplné zrušení 
požadavku na oslunění kritizovala.

PSP platí od 1. srpna 2016 a jako prováděcí předpis ke stavebnímu 
zákonu určují technické a další požadavky na stavby v metropoli. Návrh 
na zrušení oslunění prosazoval zejména městský Institut plánování a roz-
voje (IPR), podle kterého byl nastaven nesmyslně přísně a nutil archi-
tekty navrhovat domy roztodivných tvarů, aby normu splnili. Podle IPR 
s výjimkou Slovenska požadavek na oslunění nikde v zahraničí v podobě 
jako v ČR není.

Oslunění bytu měl nahradit rozšířený předpis o denním osvětlení, 
podle kterého musí mít všechny pobytové místnosti okna. Podle novely 
nesměl být součet ploch všech oken menší než desetina podlahové plo-
chy místnosti. Návrh doplňoval požadavek dostatečného odstupu budov 
od sebe.

Novelu kritizovala Trojkoalice, podle které měla zůstat zachová-
na ochrana oslunění existujících domů. „Majitelé prosluněných bytů 
jsou dosud chráněni automaticky, po novele by se museli stát aktiv-

Radní Prahy neschválili novelu Pražských stavebních předpisů
ními účastníky povolovacích řízení a bránit svá práva u stavebního 
úřadu,“ uvedla k tomu náměstkyně Kolínská. Nesouhlas s novelou 
podle Trojkoalice vyjádřilo osm městských částí i stavební úřad hlav-
ního města.

Trojkoalice dnes pro návrh novely nehlasovala, stejně jako radní za 
ČSSD. Pro bylo jen hnutí ANO, které má v radě pět zástupců z jedenácti. 
„Tato novela neprošla, časem by měla být na stole větší novela PSP na 
základě zkušeností z praxe,“ řekla po hlasování Kolínská ČTK.

Za návrh se postavila primátorka Krnáčová, podle které by zjedno-
dušil bytovou výstavbu. „To by přeci měl být společný zájem všech, kdo 
to s rozvojem města myslí vážně. Absolutně proto nechápu postoj Zele-
ných, Starostů, ale i některých radních z ČSSD, kterým je očividně zjed-
nodušení bytové výstavby zcela ukradené. Materiál znovu předložím na 
následujícím jednání,“ uvedla primátorka. Rada s ohledem na prázdni-
novou pauzu znovu zasedne až 17. července. Radní už novelu jednou 
neschválili letos v dubnu.

Stavební předpisy pro Prahu začaly vznikat za primátora Tomáše 
Hudečka (nestraník, dříve TOP 09). Znění předpisů vyvolalo řadu spo-
rů, mimo jiné v pražské koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL 
a STAN). Po sporech jejich přípravu primátorka Adriana Krnáčová (ANO) 
odebrala z kompetence svému tehdejšímu náměstkovi Matěji Stropnic-
kému (SZ/Trojkoalice) a předložila k projednání novou verzi. Primátorči-
nu novelu nakonec notifikovala Evropská komise.

psc rot



realitní magazín ark čr ■ 7/2018
11

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% !

Novým řádným členem ARK ČR se stala realitní kancelář Realsant Real a.s. ze Žďáru nad Sázavou.

Zajímavé články
 ■ Český realitní trh má nového hráče. Jaké jsou šance na úspěch 

Keller Williams? 
Odkaz zde

 ■ Narazily ceny bytů na strop? 
Odkaz zde

 ■ Jak se budou vyvíjet ceny bytů v roce 2018 a co má na ceny 
vliv? 
Odkaz zde

 ■ Právní rádce č. 6/2018
Stát chce dostat z firem účetní závěrky
Sbírka listin obchodního rejstříku zeje prázdnotou. O roky neřešený 
problém se teď začínají zajímat dvě ministerstva. Jedna chce usnad-
nit rušení „hříšníků“, ve hře ale i možnost podniky povinnosti vkládat 
předepsané dokumenty do sbírky úplně zbavit.

Ze Sbírky zákonů
 ■ 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. dubna 2018 o způsobu a roz-
sahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich 
dokumentace 

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

http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
https://www.hypoindex.cz/clanky/cesky-realitni-trh-ma-noveho-hrace-jake-jsou-sance-na-uspech-keller-williams/#comments
https://www.hypoindex.cz/clanky/narazily-ceny-bytu-na-strop/
https://www.remaxalfa.cz/vyvoj-ceny-bytu/
http://www.arkcr.cz/art/5680/efektivni-komunikace-realitniho-maklere.htm


Kalendář akcí na druhé pololetí 2018
září říjen listopad prosinec

so 1 1
ne 2 2

po 3 1 Obchodník s realitami 
Praha 2.část

3
út 4 2 4

st 5 3 5
čt 6 11h jednání AR 4 1 6

pá 7 5 GDPR 2 REALTORS® Conference & Expo 7

so 8 6 3 8
ne 9 7 4 9

po 10 8 Region Praha a střední Čechy 5 10

út 11 9 Region Plzeňský a Karlovarský 6 11 Základy realitního 
businessu - makléř I.st 12 10 Vlastnictví bytů a podílové 

spoluvlastnictví
7 Prodej nemovitostí 

v exekuci a insolvenci
12

čt 13 11 Region Královéhradecký 
a Pardubický

8 13

BRNO - katastr nemovitostí
pá 14 12 9 14
so 15 13 10 15
ne 16 14 11 16
po 17 15 Obchodník s realitami 

Praha 3.část
12 17

út 18 Nenahraditelná asistentka 16 13 18
Region Vysočina, 
region Jihomoravský

st 19 Home staging a fotografování 17 Obchodník s realitami 
Praha 3.část

14 19

Region Olomoucký a Zlínský
čt 20 18 Obchodník s realitami 

Praha 3.část
15 20

Region Moravskoslezský
pá 21 19 16 21
so 22 20 17 22

ne 23 21 18 23
po 24 Obchodník s realitami 

Praha 1.část
22 Obchodník s realitami 

Praha 4.část
19 Realitni kongres 2018 24

Region Jihočeský
út 25 23 Obchodník s realitami 

Praha 4.část
20 25

Region Ústecký a Liberecký
st 26 24 Obchodník s realitami 

Praha 4.část
21 Asertivita pro realitní makléře 26

Zkoušky odborné způsobilosti
čt 27 25 Zkoušky odborné způsobilosti 22 27

CEPI - Board & General Meeting
pá 28 26 23 28
so 29 27 24 29
ne 30 28 25 30
po 29 26 31

út 30 Efektivní komunikace 
realitního makléře

27

st 31 Zkoušky odborné 
způsobilosti Praha

28 Zkoušky odborné způsobilosti

čt 29

pa 30

Legenda:
Kurzy Regiony a jednání AR a DR
Výstavy a konference Zkoušky

Poznámka: Kalendář zpracován ke dni 1. 7. 2018, změny vyhrazeny,  sledujte aktuální kalendář na www.arkcr.cz


