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Legislativa

Obecně1 lze uvést, že pokud stanovy SVJ roz-
hodování per rollam neupravují vůbec – lhostej-
no, zda již byly přijaty stanovy nové, sladěné 
s novým občanským zákoníkem, nebo se zatím 
SVJ řídí stanovami původními, uplatní se právě 
zmíněná ustanovení § 1210 a násl. občanského 
zákoníku. V nich dává zákon možnost, aby osoba 
oprávněná svolat shromáždění SVJ navrhla v pí-
semné formě, aby vlastníci jednotek (jako čle-
nové SVJ) rozhodli o daném problému písemně 
mimo zasedání. Takový postup však může zvolit 
pouze v případě, že předtím svolané shromáž-
dění není usnášeníschopné, a navíc se může 
týkat pouze otázek, které byly na programu to-
hoto neusnášeníschopného shromáždění.

Osobou oprávněnou takto navrhnout roz-
hodování per rollam je jak statutární orgán, tak 
i skupina vlastníků dle § 1207 odst. 1 občanské-
ho zákoníku. Je otázkou, zda osoba navrhující 
rozhodnutí mimo zasedání musí být totožná 
s původním svolavatelem – pokud tedy na-
příklad původní shromáždění svolal statutární 
orgán, ale z nějakého důvodu rozhodnutí per 
rollam již zajistit nechce, může ho zařídit skupi-
na vlastníků? Autoři komentáře uvádějí, že má 
jít o svolavatele původního shromáždění,2byť 
takový výklad přímo z textu zákona nevyplývá.

Jak je vidět, možnosti rozhodovat mimo za-
sedání jsou poměrně omezené. V praxi se mi 
proto osvědčilo zakotvení možnosti hlasování 
per rollam ve stanovách SVJ bez omezení onoho 
neusnášeníschopného shromáždění. Důvodem 
je zejména nepružnost takového rozhodování 
a podstatné prodloužení celého procesu. Pokud 
je tedy například ve stanovách lhůta pro svolání 

1 Omezenou úpravu měly i vzorové stanovy 
podle nařízení vlády č. 371/2004 Sb. v článku 
XII.

2 Novotný, M., Horák, T., Holejšovský, J., Oehm, 
J.: Bytové spoluvlastnictví a bytová druž-
stva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2016, s. 258 – 259.

shromáždění 15 dnů, dále svolavatel nějaký čas 
stráví přípravou podkladů pro rozhodnutí mimo 
zasedání a dále mají vlastníci dalších 15 dnů 
na rozhodnutí (§ 1211 občanského zákoníku), 
může se celý proces protáhnout až ke dvěma 
měsícům, což může být v některých situacích 
příliš. Navíc může nastat období, kdy je usnáše-
níschopnost shromáždění ještě nižší než v jiných 
částech roku, typicky během letních prázdnin 
nebo o vánočních svátcích. Pro mnoho vlast-
níků může být problém se zúčastnit klasického 
zasedání shromáždění, ale mohou mít zájem 
i možnost svou vůli vyjádřit písemně (viz níže).

Pokud jde o osoby oprávněné navrhnout 
rozhodnutí mimo zasedání, po dohodě s klien-
ty zanášíme do stanov takové ustanovení, pod-
le něhož má být tato pravomoc svěřena oso-
bám totožným jako u běžného shromáždění, tj. 
statutárnímu orgánu nebo oné skupině vlast-
níků dle § 1207 odst. 1 občanského zákoníku.

Postup při rozhodování per rollam v praxi by 
měl být následující: oprávněná osoba by měla vy-
pracovat konkrétní návrh usnesení shromáždění, 
který by měla vytisknout (písemná forma vyplývá 
z § 1210 odst. 1 občanského zákoníku) a doručit 
jednotlivým vlastníkům obvyklým způsobem dle 
stanov. K tomuto návrhu by měla připojit podkla-
dy nebo alespoň údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj 
o lhůtě k vyjádření. Rozhodně doporučuji připojit 
i průvodní dopis s odůvodněním, proč navrhovatel 
chce řešit tuto konkrétní otázku tímto způsobem. 
Vhodné je i návrh usnesení rovnou umístit na jed-
notlivý list papíru s místem k podpisu vlastníka, 
aby celý proces byl pro členy SVJ co nejjednodušší. 
Je otázkou, proč zákonodárce uvedl v ustanovení 
§ 1211 občanského zákoníku pojem „uveřejnění“, 
když v § 1207 odst. 2, který se týká svolání klasic-
kého shromáždění, používá termín „umožní svo-
lavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi 
seznámit“ – není však důvodu, proč by v těchto 
dvou způsobech hlasování měl být způsob sezná-
mení s podklady odlišný. V praxi budou rozsáhlejší 

podklady k nahléd-
nutí u statutárního 
orgánu, ty méně 
rozsáhlé doporučuji 
spíše přiložit k návr-
hu, opět z důvodu 
zjednodušení pro 
jednotlivé vlastníky.

Pokud vlastník 
s návrhem souhlasí, 
je třeba, aby vlast-
noručně podepsal již zmíněný návrh usnesení 
a doručil navrhovateli ve lhůtě uvedené v návr-
hu. Podpis nemusí být úředně ověřen.

Následně musí statutární orgán písem-
ně oznámit výsledek jednotlivým vlastníkům 
jednotek, a to včetně usnesení, pokud bylo 
přijato. Písemná forma vyplývá výslovně z 
§ 1213 občanského zákoníku, což může být po-
měrně nepraktické.

Pokud jde o potřebné kvórum, zákon v tomto 
případě vychází z toho, že možnost hlasovat mají 
všichni vlastníci, a proto se potřebná většina po-
čítá ze všech hlasů. Pokud stanovy vyžadují u ně-
kterých otázek vyšší kvórum, pak je třeba se řídit 
tímto. Navíc jsou v  § 1214 občanského zákoníku 
vymezeny dva případy, v nichž je vyžadován sou-
hlas všech vlastníků. Toto ustanovení je poměrně 
nelogické, neboť mu neodpovídá obdobná úpra-
va týkající se hlasování na klasickém shromáždě-
ní. Zřejmě půjde o chybu zákonodárce, kterou je 
ovšem třeba se řídit. Konkrétně se jedná o změ-
nu podílu na společných částech (k tomu je za-
potřebí změny prohlášení ve smyslu § 1169 za 
současného splnění podmínek tam uvedených, 
proto považuji stoprocentní souhlas uvedený v 
§ 1214 za nadbytečný) a dále při změně poměru 
výše příspěvků na správu domu jinak než podle 
změny podílu na společných částech.

V každém případě oceňuji fakt, že rozho-
dování per rollam bylo do nového občanské-
ho zákoníku zařazeno, a s klienty jsme již této 
možnosti, byť většinou v modifikované úpravě 
po přijetí nových stanov, několikrát využili. 
Takový způsob rozhodování bude vhodný ze-
jména tam, kde je odpověď na daný problém 
poměrně jednoznačná, naopak nebude prak-
tický v případech, kdy rozhodování předchází 
rozsáhlá diskuse jednotlivých vlastníků.

JUDr. Michaela Balousová,
advokátka

www.pravniknemovitosti.cz
Příspěvek byl původně uveřejněn na 

www.epravo.cz

Rozhodování per rollam 
u společenství vlastníků jednotek

Nový občanský zákoník zavedl výslovně úpravu rozhodování per rollam (mimo zasedání 
shromáždění) u shromáždění společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“); tato úprava je 
obsažena v § 1210 a následujících.1 V tomto článku bych se chtěla zaměřit jak na teoretické 
otázky tohoto problému a úpravu ve stanovách SVJ, tak i na praktické aspekty.

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

Významným faktorem dalšího 
cenového vývoje zůstává výstavba 

nových bytových jednotek…

Nová výstavba by měla vzhledem k dlouhé 
životnosti nemovitostí záviset především na 
demografickém vývoji a dalších stabilních po-
ptávkových faktorech (např. dočasné stěhování 
za prací nebo studiem). Do určité míry je ale 
určována také cyklickým vývojem cen bytů, při-
čemž růst cen vytváří motivaci pro developery 
výstavbu bytů realizovat.

V porovnání s mimopražskými regiony nedošlo 
v Praze v letech 2016 a 2017 ke zvyšování výstavby 
bytových jednotek, které by odpovídalo přírůst-
ku počtu domácností1. Tento vývoj poukazuje na 
omezení výstavby v hlavním městě, které je dáno 
aktuálně platnou regulací a praxí při udělování sta-
vebních povolení. Zároveň byl v posledních dvou 
letech v Praze zaznamenán úbytek zahájených 
bytů v porovnání s byty dokončenými. Tento vývoj 
signalizuje omezení na straně nabídky bytů i v příš-
tích letech, což vytváří tlak na další růst cen bytů.

… v dalších letech se u cen nemovitostí 
přesto očekává zpomalení jejich růstu

Budoucí vývoj cen nemovitostí bude kromě 
výše uvedených faktorů záviset i na očekává-
ních domácností ohledně výše jejich budoucí-
ho zhodnocení a na zahraniční poptávce. Podle 
Základního scénáře zátěžového testu by mělo 
tempo růstu cen nemovitostí pozvolna oslabo-
vat a na horizontu testu klesnout pod úroveň 
5 % (Graf II.31). V tom se bude odrážet mimo 

1 Přírůstek počtu domácností odhadnut jako 
podíl přírůstku obyvatel a průměrné velikos-
ti domácnosti v ČR v příslušném roce podle 
Eurostatu. Průměrná velikost domácnosti 
v krajích není dostupná. Pokud by platilo, že 
průměrný počet osob žijících v jedné domác-
nosti v Praze je nižší než v ČR, byl by skuteč-
ný nárůst počtu domácností v Praze v letech 
2010 – 2017 vyšší.

jiné i aktivní působení přijatých makroobezřet-
nostních opatření. V případě vývoje makro-
ekonomických podmínek podle Nepříznivého 
scénáře by došlo u cen nemovitostí k výrazné 
korekci a propadu meziroční dynamiky do sil-
ně záporných hodnot, kde by přetrvala až do 
konce tříletého horizontu testu (rizika spoje-
ná s úvěry zajištěnými rezidenční nemovitostí 

Zpráva o finanční stabilitě ČNB
Tento text je úryvek ze zprávy České národní banky 

týkající se trhu nemovitostí v České republice.
(dokončení z minulého čísla Realitního magazínu ARK ČR).

… která mohou být částečně 
zmírňována nižší mírou výstavby

Oproti předchozímu roku, který zazname-
nal jen velmi nízkou míru výstavby, se v roce 
2017 výrazně zvýšil objem dokončených ploch. 
U kancelářských nemovitostí se přiblížil maximu 
před poslední krizí (představoval 80 % objemu 
dokončených ploch v roce 2008). Neobsazenost 
kancelářských nemovitostí se ve druhé polovině 
roku dále snižovala, stejně jako neobsazenost 
logistických a průmyslových nemovitostí, která 
se pohybovala na velmi nízkých úrovních (Graf 
II.34; rizika spojená s úvěry zajištěnými komerč-
ní nemovitostí viz část 5.3.2).

Zdroj: www.cnb.cz

Graf II. 31

Graf II. 32

Graf II. 33

Graf II. 34

jsou blíže popsána v části 5.3.1).

Na trhu komerčních 
nemovitostí převládají 

optimistická očekávání…

Ve druhé polovině roku 2017 dále 
mírně poklesly výnosy kancelářských 
a maloobchodních nemovitostí 
v prémiovém segmentu a stejně 
jako u logistických a průmyslových 
nemovitostí se nacházely pod úrov-
němi před poslední krizí (Graf II.32).2 
I vzhledem k současnému růstu ná-
jemného3 byl zaznamenán růst cen 
u všech typů komerčních nemovitostí 

prémiového segmentu. 
Pozorovaná dynamika 
cen byla doprováze-
na vysokým objemem 
transakcí uskutečně-
ných v roce 2017, který 
se téměř vyrovnal před-
chozímu rekordnímu 
roku (Graf II.32). Ke kon-
ci roku 2017 naznačoval 
model ČNB mírné nad-
hodnocení prémiových 
komerčních nemovitostí 
(Graf II.33). Nadhodno-

cení se meziročně zvýšilo u logistic-
kých a průmyslových nemovitostí, 
zatímco u maloobchodních nemo-
vitostí stagnovalo a u kancelářských 
nemovitostí pokleslo.

2 Ceny prémiových komerčních 
nemovitostí jsou získávány jako 
tzv. capital values od společnos-
ti Jones Lang LaSalle. Jedná se 
o ceny dopočítané z nájemného 
a výnosů požadovaných investo-
ry.

3 Ve čtvrtém čtvrtletí 
2017 nájemné vzrostlo mezi-
ročně o 5 % u kancelářských 
nemovitostí a o více než 
10 % u nemovitostí logistic-
kých a průmyslových i malo-
obchodních.
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Daně

Definice obchodního majetku
V daňové teorii se setkáváme se třemi defi-

nicemi obchodního majetku:
1. pro účely zákona o DPH („ZDPH“),
2. pro účely daně z příjmů právnických 

osob,
3. pro účely daně z příjmů fyzických osob.
Podle § 4 zákona o DPH obchodním majet-

kem rozumí souhrn majetkových hodnot, kte-
rý slouží nebo je určen osobě povinné k dani 
k uskutečňování ekonomických činností. Defi-
nice se týká všech osob povinných k dani, ať se 
jedná o fyzické nebo právnické osoby, účetní 
jednotky, osoby vedoucí daňovou evidenci, 
osoby vedoucí evidenci příjmů a výdajů z ná-
jmu i fyzické osoby vykazující pro účely daně 
z příjmů fyzických osob výdaje procentem z pří-
jmů. Plátce DPH je povinen podle § 100 ZDPH 
vést v evidenci pro účely daně z přidané hod-
noty mj. přehled obchodního majetku. Z po-
hledu nemovitých věcí se bude jednat jednak 
o dlouhodobý majetek ve smyslu § 4 ZDPH, tak 
o další majetek, například nedokončené stavby 
nebo zásoby.

Příklad 1
Obchodní korporace koupí nemovitou věc. 

Není pochyb o tom, že ji má v obchodním ma-
jetku, protože ji ani nemůže mít mimo něj, pro-
tože je osoba povinná k dani. 

Příklad 2
Obec, plátce DPH, koupí nemovitou věc. 

Bude ji mít v obchodním majetku, pokud ji bude 
používat pro ekonomickou činnost (pronájem, 
pořádání výstav apod.). Pokud ale koupená ne-
movitá věc má sloužit k výkonu veřejné správy, 
tedy mimo ekonomickou činnost, nemovitá věc 
se součástí obchodního majetku nestává.

Příklad 3
Fyzická osoba podniká v oblasti realitní čin-

nosti. Je pochopitelně bohatá, je plátcem DPH. 
Po zdanění ji každý rok zbývají volné miliony, 
za které postupně nakupuje bytové jednotky 
pro své děti a pro své rodiče. Nepronajímá je, 
ale postupně je obsahuje dětmi, které vyléta-
jí z rodinného hnízda. I když podniká v oblasti 
realit, tyto bytové jednotky neslouží ani nejsou 
určeny k její podnikatelské činnosti ani je ne-
pronajímá, takže nejsou součástí obchodního 
majetku. Při případném prodeji nadbytečné 
bytové jednotky (jedna dcera si vzala bohatého 
realitního makléře s bytem), nepodléhá prodej 
bytové jednotky DPH.

Zákon o daních z příjmů (dále „ZDP“) v 
§ 20c uvádí, že obchodním majetkem poplatní-
ka daně z příjmů právnických osob se pro úče-

ly daní z příjmů rozumí veškerý majetek, který 
a) mu patří, pokud jde o poplatníka právnic-

kou osobu (osobu s právní osobností), 
b) k němu patří, pokud jde o poplatníka, 

který není právnickou osobou (např. svěřenský 
fond).

Zde žádný problém nenastává, protože po-
platník daně z příjmů právnických osob je vždy 
účetní jednotkou a veškerý majetek eviduje 
v obchodním majetku. Najdeme ho v rozvaze 
nebo na podrozvahových účtech.

Dále ZDP v § 4 uvádí, že obchodním majet-
kem poplatníka daně z příjmů fyzických osob 
se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku 
poplatníka, o které bylo nebo je účtováno ane-
bo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. 

Definice podle ZDP se vztahuje pouze na fy-
zické osoby – poplatníky, kteří

a) vedou účetnictví, bez ohledu na to, zda 
pro účely daně z příjmů vycházejí z výsledku 
hospodaření nebo zda uplatňují výdaje pro-
centem z příjmů nebo

b) vedou daňovou evidenci.
Obchodní majetek tedy nemá například fy-

zická osoba, která
a) v rámci samostatné činnosti podle 

§ 7 ZDP uplatňuje výdaje procentem z příjmů, 
není-li současně podle zákona o účetnictví po-
vinna vést účetnictví,

b) má pouze příjmy z nájmu podle § 9 ZDP.
Je-li věc (hmotná movitá, hmotná nemovi-

tá nebo nehmotná), která je součástí společ-
ného jmění manželů, využívána pro činnost, 
ze které plyne příjem ze samostatné činnosti 
podle § 7 ZDP, jedním z manželů nebo oběma 
manžely, vkládá věc do obchodního majetku 
vždy pouze jeden z manželů. Nic však nebrání 
tomu, aby si výdaje související s používáním 
věcí manželé rozdělili mezi sebe v poměru, 
v jakém ji používají pro svoji samostatnou čin-
nost - § 7 odst. 9 ZDP. Příjmy z prodeje věci 
zdaňuje ten z manželů, který ji měl zahrnutou 
v obchodním majetku. 

U věci v podílovém spoluvlastnictví každý 
z poplatníků, pokud má obchodní majetek, 
může do něj zařadit svůj spoluvlastnický podíl. 

Zařazení do obchodního majetku
Dnem zařazení věci do obchodního majetku 

je den, ke kterému se poplatník sám rozhodl 
věc považovat za součást obchodního majetku 
a formálně ji uvede v nějakém seznamu. Do 
obchodního majetku je možné zařadit vždy 
buď celou věc, nebo celý spoluvlastnický podíl 
podílového spoluvlastníka.

Způsob evidová-
ní věcí zařazených 
v obchodním ma-
jetku fyzické osoby 
podle ZDPH i ZDP 
není závazně přede-
psán. Poplatník ob-
vykle volí inventární 
karty a podobné 
evidence. Nezbytný-
mi údaji v evidenci 
jsou mj. popis specifikace věci, den a způsob 
pořízení, den vkladu do obchodního majetku, 
den a způsob vyřazení z obchodního majetku, 
ocenění, údaje o změně ocenění (technické 
zhodnocení apod.) a další.

Příklad 4
Poplatník koupil do svého výlučného vlast-

nictví pozemek se stavbou nebytového domu. 
Do obchodního majetku může zařadit celý 
pozemek včetně stavby. Není možné, aby do 
obchodního majetku zařadit pouze stavbu, 
kterou chce odpisovat, a pozemek ne. Věcí je 
pozemek, stavba je jeho součástí.

Vyřazení z obchodního majetku
Dnem vyřazení věci z obchodního majetku 

je den, ke kterému se poplatník sám rozhodl 
věc přestat považovat za součást obchodního 
majetku. To platí jak pro ZDP, tak pro ZDPH.

Současně ale ZDP zavádí fikci, že dnem vy-
řazení z obchodního majetku je také poslední 
den, kdy vedl poplatník daně z příjmů fyzických 
osob daňovou evidenci nebo účetnictví.

Příklad 5
Poplatník vedl do roku 2015 daňovou evi-

denci, Od roku 2016 počítá dílčí základ daně 
z podnikání tzv. paušálem, tedy výdaje počítá 
ve výši 60 % z dosažených příjmů. Poplatník 
nemá od 1. 1. 2016 obchodní majetek. Případ-
ný prodej věci, například automobilu, který 
v minulosti v obchodním majetku měl a který 
odpisoval, se zdaní jako ostatní příjem, nikoliv 
jako příjem z podnikání.

Chybná interpretace pojmu obchodní ma-
jetek může znamenat, že poplatník daně z pří-
jmů fyzických osob špatně uvede v přiznání 
svůj příjem z prodeje věci a výdaje s tím spo-
jené. V důsledku toho možná zaplatí více na 
odvodu pojistného, které se u tzv. ostatních 
příjmů nepočítá. A nejhorší je, že může špat-
ně posoudit podmínky pro osvobození příjmu 
z prodeje věci od daně, a zaplatí daň z příjmů, 
i když nemusí.

Z pohledu ZDP se při testování podmínek 
osvobození příjmů při prodeji majetku fyzickou 
osobou odlišují tři základní situace:

1. prodává se věc, která nebyla nikdy zařa-
zena v obchodním majetku – příjmy z prodeje 
jsou osvobozeny po uplynutí stanovené doby 
od nabytí věci,

2. prodává se věc, která není, ale v minulos-
ti byla zařazena v obchodním majetku – osvo-

Daně a obchodní majetek
Máte obchodní majetek? Jste si jistí? Právě uplynula doba, kdy většina poplatníků daní z pří-

jmů zpracovávala a podávala daňové přiznání. V souvislosti s nimi jsem opětovně narazil na nepo-
chopení pojmu „obchodní majetek“ v daňových zákonech. Musím konstatovat, že se mi podařilo 
zachránit několik situací, kdy by byly nesprávně a tudíž zbytečně zaplaceny daně. Proto se znovu 
zastavme u tohoto pojmu a práce s ním.

Pokračování na str. 5
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Daně

bození nastane po uplynutí 5 let od vyřazení 
věci z obchodního majetku,

3. prodává se věc, která je zařazená v ob-
chodním majetku – osvobození nenastane.

Příklad 6
Fyzická osoba prodává ojetý osobní auto-

mobil, který
a) nikdy nebyl zařazen v obchodním 

majetku – příjmy z prodeje automobilu budou 
osvobozeny od daně, pokud uplyne více než 
12 měsíců od nabytí automobilu,

b) byl v minulosti zařazen v obchodním 
majetku – příjmy z prodeje budou osvobozeny 
po uplynutí 5 let od vyřazení automobilu z ob-
chodního majetku,

c) je zařazen v obchodním majetku – 
osvobození nenastane, podnikatel zaplatí ze 
zisku z prodeje daň, zdravotní a sociální pojiš-
tění.

Vyřazení nemovité věci 
z obchodního majetku a DPH

Z pohledu ZDPH, pokud věc „opouští“ eko-
nomickou činnost (prodej, darování, vyřazení 
pro soukromé použití fyzické osoby), dochází 
k vyřazení věci z obchodního majetku. Plátce 
u nemovitých věcí řeší bez ohledu na to, zda je 
nemovitá věc zbožím nebo dlouhodobým ma-
jetkem, podle § 56 ZDPH, zda je převod zda-
nitelným plněním nebo osvobozeným plněním 
bez nároku na odpočet daně na vstupu. Pokud 
se jedná o osvobozené plnění a plátce režim 
osvobození použije, i když nemusí, řeší násled-
ně, nyní už podle druhu majetku,

a) vyrovnání odpočtu daně podle § 77 ZDPH 

(nemovitá věc jako zásoba nebo jako nedokon-
čený majetek) nebo

b) úpravu odpočtu daně podle § 78 a násl. 
ZDPH (nemovitá věc jako dlouhodobý maje-
tek).

Při převodu tzv. vybrané nemovité věci se 
posuzuje, zda uplynula zákonná lhůta pěti let 
od uvedení do užívání stavby. Pokud ano, může 
být převod nemovité věci považován za osvo-
bozené plnění bez nároku na odpočet daně 
podle § 56 ZDPH. Pokud pětiletá lhůta neu-
plynula nebo pokud se poplatník i po uplynutí 
lhůty rozhodne prodej považovat za zdanitelné 
plnění, aplikuje se příslušná sazba daně.

U dlouhodobého majetku pak plátce řeší 
aplikace režimu úpravy odpočtu daně, a to 
v daňovém přiznání za to zdaňovací období, ve 
kterém k uskutečnění plnění došlo. 

Lhůta pro úpravu odpočtu daně u nemo-
vitých věcí a u jejich technického zhodnocení 
činí 10 let. V režimu vyrovnání odpočtu daně 
není žádná „propadná“ lhůta a vrací se celá 
uplatněná daň.

Příklad 7
Plátce daně koupil pozemek, včetně stavbu 

na něm od jiného plátce. Při pořízení si uplatnil 
plný nárok na odpočet daně, protože předpo-
kládal plné využití nemovitých věcí ke zdaňova-
né podnikatelské činnosti (umístění kanceláří 
a skladů). O dva roky později se jeho ekono-
mická situace natolik změnila, že se rozhodl 
pozemek se stavbou prodat. Protože od kolau-
dace stavby uplynulo více než pět let, rozhodl 
se, že převod bude osvobozeným plněním pod-
le § 56 ZDPH. Současně však bude muset pro-
vést úpravu odpočtu daně, protože neuplynulo 
10 let od uplatnění odpočtu daně na vstupu. 

V důsledku toho bude „vracet“ 8/10 původně 
uplatněného odpočtu.

Když zkombinujeme obchodní majetek pod-
le ZDP a podle ZDPH, nastane obvykle v hla-
vách klientů ten největší zmatek. Obě definice 
musíme vždy posoudit odděleně!

Příklad 8
Plátcem DPH je fyzická osoba, která dlouho-

době a soustavně pronajímá nebytové prosto-
ry jiným plátcům. Má tedy ekonomickou čin-
nost – nájem. Má proto také obchodní majetek 
podle ZDPH. Protože ale příjmy z nájmu zdaňu-
je v rámci § 9 ZDP – Příjmy z nájmu, podle ZDP 
nemá obchodní majetek.

Příklad 9
OSVČ uplatňuje pro účely daně z příjmů fy-

zických osob výdaje paušálem ve výši 60% z pří-
jmů. Je již dlouhé roky plátce DPH. Tato osoba 
pořídila nově zkolaudovaný nebytový prostor 
a uplatnila nárok na odpočet DPH na vstupu. 
Původně tuto nemovitou věc pronajala plátci 
daně. O dva roky později se však rozhodla, že 
ji prodá. 

Z pohledu ZDPH má obchodní majetek, 
z prodejní ceny proto odvede DPH. 

Podle ZDP obchodní majetek nemá, proto-
že uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Pro-
tože se nejedná o příjem osvobozený od daně 
z příjmů fyzických osob (neuplynulo od nabytí 
vlastnictví více než 5 let), uvede jej jako ostatní 
příjem v § 10. I kdyby chtěla nemovitou věc za-
řadit do obchodního majetku, není to možné, 
pokud bude uplatňovat i nadále výdaje pro-
centem z příjmů. Žádný obchodní majetek pod-
le ZDP totiž nemá. Ze zisku z prodeje nebude 
odvádět zdravotní ani sociální pojištění.

Ing. Petr Kout
daňový poradce

Daně a obchodní majetek

Pokračování ze str. 4

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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Hypotéky

Velmi důležitou roli nyní hraje avizované 
zpřísnění posuzování hypoték dle nového do-
poručení ČNB, které začne platit od 1. října 
letošního roku. Banky poskytující úvěry na by-
dlení v tuto chvíli stojí před rozhodnutím, zda 
zdražit a podržet si výnosnost na nově sjedná-
vaných obchodech, nebo využít období před 
zpřísněním podmínek pro poskytování hypo-
ték a prostřednictvím cenového zvýhodnění 
navýšit svůj tržní podíl. Jenže v případě snížení 
sazeb by došlo ke snížení zisku. 

V sazebnících bank zůstávají úrokové sazby 
téměř na nezměněných úrovních, ale konku-
renční boj se rozhořel v úrovni časově omeze-
ných akčních nabídek (slevy na úrokové sazbě, 
slevy na poplatcích nebo odměnách za uzavře-
ní smlouvy). Takových akcí jsme na hypotékách 
a úvěrech ze stavebního spoření od začátku 
měsíce napočítali 7 a krom toho některé banky 
ještě v tom samém období prodloužily plat-
nost některých již běžících kampaní.

Akční snížení sazeb oznámila na začátku mě-
síce Česká spořitelna a Equa bank. Načasování 
spuštění této slevové akce krátce po navýšení 
sazeb ČNB bylo pro mnohé překvapením. Čes-
ká spořitelna tím dala najevo, že bude v letoš-
ním roce usilovat o pozici hypoteční jedničky 
– největšího poskytovatele hypotečních úvěrů, 
kterou dlouhodobě drží Hypoteční banka.

Úrokové sazby stagnují, ceny bytů však 
dál rostou Indexy GOFI, které mapují napříč 
trhem průměrnou nabídkovou sazbu hypoték, 
zůstaly v červnu až na jednu výjimku na květ-
nových hodnotách. Titulní index GOFI 70 již 
dva měsíce stagnuje na 2,54 %. Pro klienty 
uvažující o vlastním bydlení je stagnace sazeb 
hypoték dobrou zprávou. Horší je to s vývojem 
cen nemovitostí. Průměrná nabídková cena 
bytů podle našich čerstvých statistik v červnu 
vzrostla oproti předchozímu měsíci o 20 000 Kč 
a v meziročním srovnání ceny bytů vzrostly dle 
dat portálu RealityČechy.cz o 300 000 Kč. Za-
tímco loni v červnu se byty v průměru nabízely 
za 2,56 mil. Kč, nyní je to 2,86 milionů Kč. 

Míra zatížení rozpočtu českých domácnos-
tí hypoteční splátkou díky tomu meziročně 
vzrostla o téměř 5procentních bodů. Měřeno 
indexem dostupnosti bydlení nyní průměrná 

česká domácnost vynakládá na splátku hypo-
téky 43 % svých 
čistých měsíčních 
příjmů. Přitom 
loni v červnu to 
bylo necelých 
38 %, jak ilustruje 
následující graf. 
Kromě toho uvá-
díme také mezi-
roční změnu In-
dexu dostupnosti 
bydlení v jednot-
livých krajích ČR.

Posun v ce-
nách nemovitostí 
je ještě markant-

Hypoteční banky bojují 
o tržní podíly. Začnou 
hypotéky zlevňovat?

České banky poskytující hypotéky stojí na rozcestí. Zvýšení sazeb ČNB a opětovný růst sazeb na 
mezibankovním trhu by měl dle předchozích zkušeností předznamenat i postupné zvyšování hypo-
tečních sazeb. Jenže zatím to tak není a sazby u některých bank dokonce klesají. Jak je to možné?  

nější ve vývoji indexu návratnosti bydlení, 
který nijak nezohledňuje vývoj cen hypoték 
a poměřuje pouze průměrnou cenu bytů 
a průměrný čistý roční příjem českých domác-
ností. Zatímco loni v červnu průměrnou českou 
domácnost vyšel byt v hodnotě 2,56 mil. Kč na 
zhruba 6násobek čistého ročního příjmu, letos 
se již hodnota tohoto ukazatele i přes růst pří-
jmové úrovně blíží 7násobku čistých ročních 
příjmů. Vývoj tohoto poměru mapujeme pro-
střednictvím Indexu návratnosti bydlení (IDB), 
jehož vývoj ilustruje následující graf.

Luboš Svačina 
Zdroj: www.realitycechy.cz
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Monitoring

Praha 30. července (ČTK) - Tržní ceny bytů, 
rodinných domů a pozemků v Česku ve druhém 
čtvrtletí meziročně dále rostly. Nejvíce zdražily 
byty, nejméně pozemky. Byty zdražily nejvíce 
také v porovnání s prvním čtvrtletím letošního 
roku. Ceny nemovitostí rostly nejvíce ve Zlín-
ském kraji, nejméně v Olomouckém. ČTK to 
v tiskové zprávě sdělila Hypoteční banka.

Z HB Indexu, který sleduje hodnotu nemovi-
tostí, vyplývá, že ceny bytů meziročně vzrostly 
o 12,8 procentního bodu na 133,6. Mezičtvrt-
letně stouply o čtyři procentní body. Základní 
hodnotu indexu 100 bodů představují skuteč-
né ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. Byty tak 
od tohoto data zdražily zhruba o třetinu.

„Tempo růstu cen si drží poměrně dyna-
mický charakter. Ceny rostly ve všech krajích. 
Nejvíce ve Zlínském, Jihočeském, Středočes-
kém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. 
Naopak nejnižší růst jsme zaznamenali v Olo-
mouckém kraji, kde již ceny dosahují možného 
maxima. Stejně jako v předchozím období rost-
ly ceny starších panelových bytů více než těch 
cihlových,“ uvedl ředitel odboru nemovitostí 
Hypoteční banky Petr Němeček.

Největší zájem byl podle něj o byty katego-
rií 3+1 nebo 3+KK. V Praze neklesá zájem ci-
zinců o byty v novostavbách. „Zvyšuje se podíl 
cizinců ze západní Evropy, Izraele a Číny,“ dopl-
nil Němeček.

Rodinné domy zdražily meziročně o 8,2 pro-
centního bodu na 124,4. Mezičtvrtletně se in-
dex zvýšil o 2,3 bodu. „Ceny rodinných domů 
stoupají stabilně, růst je shodný jako ve dru-
hém čtvrtletí předchozího roku. Problémem 
pro stavebníky jsou především delší dodací 
lhůty u stavebních materiálů a plné kapacity 
stavebních firem. Přesto trvá zájem o koupi 

rodinných domů ve zhoršeném stavu, které 
ale zájemce lákají výhodnější pořizovací ce-
nou,“ uvedl dále Němeček. Zhruba deset až 
15 procent podílu na celém trhu 
mají dřevostavby. Developerská 
výstavba se odehrává převážně 
ve Středočeském kraji a v okolí 
krajských měst s dobrou doprav-
ní dostupností.

Ceny pozemků se zvýšily me-
ziročně o 6,6 procentního bodu 
na 145,4, mezičtvrtletně vzrost-
ly o 2,9 bodu. „Poptávka po po-
zemcích je dlouhodobě stabilní, 
stejně jako nedostatečná nabíd-
ka. Vysoké ceny v okolí velkých 
měst nutí lidi hledat vhodná 
místa ve vzdálenějších lokali-
tách. Dlouhodobě také pozoru-
jeme zájem o levnější pozemky, 
které nemají kompletní veřejné 
sítě,“ sdělil Němeček.

Pro třetí čtvrtletí očekává, že 
trh bude ovlivněn blížícími se 
regulacemi České národní ban-
ky, která od října rozšíří pravidla 
pro poskytování hypoték. Do 
konce září by se tak doba pro-
deje nemovitostí měla zrychlit, 
naopak v posledním čtvrtletí by 
podle Němečka měla poptávka 
klesnout. „Z důvodu vysokých 
cen a hůře dostupných hypoték 
dojde k odchodu části poten-
ciálních kupujících do nájmů, 
což může způsobit mírný nárůst 
tržního nájemného,“ dodal Ně-
meček.

HB Index od roku 2013:

Období Byty Rodinné domy Pozemky

1. čtvrtletí 2013 93,0 99,8 114,5

2. čtvrtletí 2013 93,2 98,9 114,7

3. čtvrtletí 2013 93,4 99,1 115,1

4. čtvrtletí 2013 93,4 99,2 115,6

1. čtvrtletí 2014 93,7 101,2 116,5

2. čtvrtletí 2014 94,4 103,9 116,8

3. čtvrtletí 2014 96,2 105,4 118,4

4. čtvrtletí 2014 97,4 105,8 119,4

1. čtvrtletí 2015 98,4 106,3 120,3

2. čtvrtletí 2015 99,7 107,2 121,0

3. čtvrtletí 2015 101,4 107,7 123,0

4. čtvrtletí 2015 103,6 108,2 124,7

1. čtvrtletí 2016 105,5 109,2 125,9

2. čtvrtletí 2016 107,8 109,8 128,8

3. čtvrtletí 2016 110,7 111,0 131,2

4. čtvrtletí 2016 114,6 112,9 135,4

1. čtvrtletí 2017 117,6 114,1 137,8

2. čtvrtletí 2017 120,8 116,2 138,8

3. čtvrtletí 2017 123,4 118,4 139,8

4. čtvrtletí 2017 126,5 120,4 139,8

1. čtvrtletí 2018 129,6 122,1 142,5

2. čtvrtletí 2018 133,6 124,4 145,4
Zdroj: Hypoteční banka

Ceny nemovitostí dále rostly, nejvíce 
u bytů, nejméně u pozemků

HB Index sleduje byty, rodinné domy a po-
zemky. Je založen na reálných odhadech trž-
ních cen nemovitostí, které si prostřednictvím 
hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční 
banky.

ciz jw

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

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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Praha 24. července (ČTK) - Podíl volných kan-
celáří v Praze ke konci června meziročně klesl 
o 1,7 procentního bodu na 6,9 procenta. V po-
rovnání s koncem prvního čtvrtletí se o 0,7 pro-
centního bodu zvýšil. Nejvíce prázdných kan-
celáří bylo v Praze 5 (11,3 procenta) a Praze 3 
(8,7 procenta), nejméně v Praze 10 (3,9 procen-
ta) a Praze 6 (4,9 procenta). Vyplývá to z údajů 
sdružení realitních poradenských firem Prague 
Research Forum (PRF), které má ČTK k dispozici.

Celkem bylo v Praze evidováno 236.700 me-
trů čtverečních volných kanceláří. To zhruba od-
povídá rozloze pěti Václavských náměstí.

Praha 22. července (ČTK) - Průměrná na-
bídková cena nových bytů v Praze na konci 
dubna meziročně vzrostla o deset procent na 
99.400 korun za metr čtvereční. Tempo růstu 
postupně klesá, v polovině loňského roku byty 
meziročně zdražily o 22,5 procenta. Počet vol-
ných dostupných bytů v nabídce developerů ke 
konci dubna meziročně vzrostl o 18 procent na 
4827. Vyplývá to z údajů poradenské společ-
nosti Deloitte.

Na trh přišly v březnu a dubnu především 
domy ve vnitřní části města a projekty kom-
pletních rekonstrukcí bývalých činžovních 
domů, zvýšila se tak velikost i cena nových 
bytů, uvedl analytik Deloitte Petr Hána. Cel-
kem byly v březnu a dubnu uvedeny na trh 
byty za 7,6 miliardy korun ve 23 projektech.

Nejdražším pražským obvodem zůstává 
Praha 1 s průměrnou cenou 218.900 korun za 
metr čtvereční. Nejlevnější je Praha 4 s prů-
měrem 80.000 korun. Meziročně ceny nejvíce 
vzrostly v Praze 1 (o 30,2 procenta) a v Praze 

Nabídkové ceny nových bytů v březnu a dubnu v jednotlivých 
pražských částech:

Městská část Průměrná cena za 
m2 (Kč)

Meziroční změna 
(v pct)

Praha 1 218.900 30,2

Praha 2 121.800 -1,5

Praha 3 102.100 6,5

Praha 4 80.000 7,2

Praha 5 107.700 8,0

Praha 6 112.200 -6,4

Praha 7 91.400 5,1

Praha 8 106.900 15,7

Praha 9 82.300 16,6

Praha 10 89.600 26,6
Zdroj: Deloitte

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

Deloitte: Nové byty v Praze na konci 
dubna zdražily o desetinu

10 (o 26,6 procenta). Naopak v Praze 6 ceny 
klesly o 6,4 procenta, v Praze 2 o 1,5 procenta.

Developeři uvedli v břez-
nu a dubnu na trh 945 bytů, 
meziročně zhruba o deseti-
nu méně. „Vývoj nabídky no-
vých bytů v období jarních 
měsíců byl zcela rozdílný. 
Březen potvrzoval zvýšenou 
nabídku nových bytů z led-
na a února, když první kvar-
tál skončil nejlepším výsled-
kem za posledních pět let. 
Duben však tento pozitivní 
vývoj zastavil a s 270 nový-
mi byty dodanými na trh byl 
naopak nejhorším dubnem 
za posledních pět let,“ dopl-
nil Hána.

V březnu a dubnu de-
velopeři v Praze prodali 
903 nových bytů. Nejvíce 

Podíl volných kanceláří v Praze ke konci června klesl 

Ve druhém čtvrtletí bylo v Praze dokončeno 
51.500 metrů čtverečních moderních kance-
lářských prostor. Největšími nově dokončený-
mi projekty byly Trimaran v Praze 4, Dynamica 
v Praze 5 a Rustonka R2 v Praze 8.

Zahájena byla stavba dvou kancelářských 
budov. Šlo o AFI City A v Praze 9 a Perkview 
v Praze 4. Celkem bylo na konci pololetí ve vý-
stavbě 312.500 metrů čtverečních kanceláří 
s plánovaným dokončením do roku 2020.

Rozloha ploch, na které byly uzavřeny nebo 
prodlouženy nájemní smlouvy, ve druhém čtvrt-
letí meziročně klesla o šest procent. Zhruba 

čtvrtina pronájmů připadala na Prahu 5, násle-
dovaly Praha 4 (24 procent) a Praha 7 (14 pro-
cent). Na celkové poptávce se nejvíce podílely 
firmy působící ve výrobě, reklamě a médiích a IT 
společnosti. Nejvýznamnější transakcí druhého 
čtvrtletí bylo prodloužení pronájmu společnosti 
Siemens v projektu City West v Praze 5.

Nejvyšší nájemné v centru města vzrostlo na 
21 až 22 eur (543 až 569 korun) za metr čtvereč-
ní měsíčně. Ve vnitřním městě zůstalo na 15 až 
16,50 eura (388 až 427 korun), ve vnějším měs-
tě na 13,50 až 15 eur (349 až 388 korun).

Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers In-
ternational, Cushman & Wakefield, JLL a Knight 
Frank.

ciz jw

patřilo Finepu (158), následují Central Group 
(139), UBM Bohemia/Crestyl (58), Ekospol 
(53) a Skanska Reality (43). Průměrný prodaný 
byt stál 6,44 milionu korun, jeho jednotková 
cena byla 97.900 korun za metr čtvereční. Jeho 
velikost činila 64 metrů čtverečních.

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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Kladno 22. července (ČTK) - Města v okolí 
Prahy čelí tlaku developerů a zájemců o byd-
lení. Například do devítitisícové Jesenice se od 
posledních komunálních voleb přistěhovalo té-
měř tisíc lidí, ještě výrazněji se rozrůstá Králův 
Dvůr na Berounsku. Naopak největší krajské 
město Kladno je z hlediska počtu obyvatel sta-
bilní. Starostové se shodují v tom, že regulovat 
příliv obyvatel není jednoduché a velkou roli 
hraje setrvačnost.

Do prstence kolem Prahy se tradičně stěhují 
obyvatelé metropole kvůli dostupnější přírodě 
nebo klidnějšímu životu v domě se zahradou. 
Mezi zájemci o bydlení jsou také lidé z jiných 
koutů republiky, kteří chtějí například kvůli 
pracovním příležitostem žít co nejblíže Praze 
a bydlení v hlavním městě by pro ně bylo příliš 
drahé.

Řada obcí doplatila na velkorysé územní 
plány, například Jesenice má stále dost ploch 
určených k zástavbě územním plánem z roku 
2006. Jenom loni byly ve městě dokončeny čty-
ři bytové domy, jejichž budování začalo před 
osmi lety. „Jediný účinný způsob, jak zamezit 
další masivní výstavbě, je stále držet zastavi-
telnost území územním plánem v současném 
rozsahu,“ uvedla starostka Radka Vladyková 
(ANO).

Podle opozičního zastupitele Petra Tisa (Ko-
alice pro rozumný rozvoj) Jesenice zažila po 
roce 1989 divoký územní rozvoj a byla označo-
vána za odstrašující příklad. Po roce 2010 však 
v územním plánu nepřibyl jediný metr čtvereč-
ní na novou výstavbu. Trend nastavený v le-
tech 2010 až 2014 podle něj pokračuje, i když 
se vedení města změnilo. „Díky tomu, jakou 
sílu jsme měli v opozici, i díky tomu, že větši-
na v koalici se v podstatě ztotožnila s trendem 
rozvoje města, který jsme po roce 2010 nasta-
vili, nedošlo už v Jesenici v oblasti územního 
rozvoje ke zvratu. Doufejme, ze to vydrží po 
podzimních volbách,“ dodal Tiso.

Nárůst počtu obyvatel řeší i Králův Dvůr. 
Podle starosty Petra Vychodila (ODS) sice noví 

Počet obyvatel kraje a vybraných středočeských obcí a měst k 31.12.

rok/území 2014 2015 2016 2017

Středočes-
ký kraj

1,315.299 1,326.876 1,338.982 1,352.795

Jesenice 8228 8673 8992 9132

Králův Dvůr 7796 8166 8570 8887

Říčany 14.749 15.027 15.236 15.448

Horoměřice 3810 3928 4015 4145

Líbeznice 2576 2602 2705 2757

Dolní Bře-
žany

3796 3885 3896 3993

Kladno 68.552 68.466 68.660 68.804
Zdroj: ČSÚ

lidé přinášejí peníze do rozpočtu, na druhé 
straně je nutné rozšiřovat kapacity škol a ško-
lek. Město má pravidla finanční účasti pro de-
velopery a učinilo změny v územním plánu, 
pokud jde o rozsah zeleně, omezení řadových 
domů nebo parkovací místa. „Požadujeme 
dvě parkovací stání na bytovou jednotku bez 
ohledu na její veli-
kost,“ uvedl Vychodil. 
V září mají zastupitelé 
schvalovat nové re-
gulativy požadující od 
developerů až 85 pro-
cent zeleně. Cílem je 
zabránit obcházení 
územního plánu a bu-
dování domů se třemi 
byty na jedné parcele. 
Dále bude ke každé lo-
kalitě nutné zpracovat 
uzemní studii či regu-
lační plán. „Bohužel 
proces změny územ-
ního plánu trvá roky, 
a tak změny projevují 
pomalu,“ dodal Vychodil.

Nezávislý zastupitel Pavel Bokr ocenil, že již 
delší dobu nejsou do územního plánu zařazo-
vány nové velké rozvojové plochy a zpřísňují 
se podmínky pro nové projekty. Jinou věcí je 
vlastní podoba developerských projektů. Ně-
které stavitele podle něj zřejmě netrápí, jaké 
prostředí připraví klientům. V jednom případě 
město dostávalo k projektu dokonce zavádějící 
podklady a muselo do sporu zapojit architekta.

Silnému tlaku developerů čelí také Horomě-
řice, ležící na hranici s Prahou. Podle místosta-
rostky Jany Kohoutové (za ODS) je důvodem 
i to, že v metropoli vázne povolování nových 
staveb. Developeři se ohlížejí po možnostech 
v okolí, což má vliv na růst cen stavebních po-
zemků v obci. Stavitelé tlačí na maximální vy-
užití parcel a budují co možná největší domy 
s menšími byty. Horoměřice podle Kohoutové 

doplácejí na velkorysý územní plán z 90. let, 
který takové stavby umožňuje. „Obec nemá 
příliš mnoho možností, jak se bránit. Připra-
vujeme proto nový územní plán, který zavede 
přísnější regulativy ohledně výšky budov a pro-
centa zastavitelnosti pozemků,“ uvedla. Velké 
domy znamenají nárůst počtu obyvatel, na něž 
není připravena infrastruktura. Doprava je už 
nyní na hranici možností. Řada lidí se navíc ne-
přihlásí k trvalému pobytu, a obec tak přichází 
o příjmy.

Říčany se za poslední desetiletí rozrostly 
o více než čtvrtinu, s přílivem obyvatel bojují 
také Líbeznice. „Ta setrvačnost je značná, je del-
ší než třeba deset let,“ upozornil starosta Mar-
tin Kupka (ODS). Poukázal na to, že ve změně 
územního plánu radnice pevně ukotvila zelený 
pás kolem obce, za nímž se nesmí stavět. Pokud 
se Líbeznice mají ještě rozrůstat, přednostně by 
měly být využívány brownfieldy. „Máme histo-
rické statky, které zejí prázdnotou. Už se objevili 
lidé, kteří se snaží hospodářské dvory naplnit 
novým životem,“ dodal Kupka.

Uchazeči o nové bydlení se zajímají také 
o Dolní Břežany. Nárůst počtu obyvatel však už 
podle starosty Věslava Michalika (STAN) díky 
regulaci není takový jako dříve. To podle něj 
radnici umožňuje více investovat do kvality ve-
řejného prostoru.

khj hj

Města v okolí Prahy čelí tlaku 
developerů a zájemců o bydlení

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/art/5680/efektivni-komunikace-realitniho-maklere.htm
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Brno 19. července (ČTK) - Poprvé od roku 2016 klesly v letošním dru-
hém čtvrtletí průměrné ceny nových bytů v Brně. Od března do konce 
června se cena za metr čtvereční snížila o 1500 korun na 71.500 Kč. Vy-
plývá to z pravidelné analýzy trhu brněnských novostaveb společnosti 
Trikaya.

Naposledy průměrná cena za čtvereční metr v novém bytě klesla ve 
druhém čtvrtletí roku 2016, od té doby rostla. Podle ředitele společnos-
ti Trikaya Alexeje Veselého je důvodem zahájení prodeje velkých byto-
vých projektů, což mělo na ceny okamžitý vliv. „Pokles ceny dokládá, 
že Brno nutně potřebuje velké projekty sídlištního typu, které by uspo-
kojily požadavky lidí po levném bydlení. To v Brně chybí,“ uvedl Veselý.

Navzdory mírnému poklesu ceny se bytů ve druhém čtvrtletí prodalo 
méně než před rokem, konkrétně 141 bytů ve srovnání s 298 prodanými 
byty ve stejném období loňského roku. Přitom nabídka byla mnohem 

Ceny nových bytů v Brně poprvé po dvou letech klesly na 71.500 Kč
bohatší než před rokem. Z dostupných 1229 bytů jich lidé rezervovali 
téměř 500, před rokem bylo v nabídce pouhých 277 bytů. Důvodem je 
zpřísnění pravidel poskytování hypoték.

Vzhledem k tomu, že pokles průměrné ceny nových bytů souvisí se 
zahájením prodeje nových projektů, nejde o stálý trend trhu. Jakmile 
lidé volné byty rozeberou, ceny opět začnou stoupat. Potvrzuje to i Ma-
rek Vinter z Asociace brněnských architektů a stavitelů. „Jak se ukázalo 
v uplynulém čtvrtletí, necelých dvě stě nových dostupných bytů v na-
bídce projektu Kamechy dokázalo reálně ovlivnit pokles průměrných 
cen bytů v Brně. Jedná se ovšem o dlouholetý projekt a žádné další 
obdobné projekty v Brně aktuálně nejsou,“ upozornil.

Pro další pokles ceny by podle něj bylo nutné rozšířit nabídku, která 
je v současnosti velmi omezená, zejména co se týká levnějšího bydlení.

ska kš

Praha 8. července (ČTK) - Pěti největším developerům patřila v prv-
ním čtvrtletí téměř polovina pražského bytového trhu. Podíl nejlepší 
pětky vzrostl v porovnání s koncem loňského roku vzrostl o 6,2 procent-
ního bodu na 49,1 procenta. Stejně jako v loňském roce měl největší 
podíl na prodaných bytech Central Group s 19,1 procenta. Druhý byl 
Finep (13,5 procenta) a třetí Vivus (6,2 procenta). Vyplývá to ze společ-
ných statistik Trigemy, Skanska Reality a Central Group, které má ČTK 
k dispozici.

Postavení v nejlepší desítce udržely také firmy YIT, AFI a Skanska Reali-
ty. Nově jsou v ní Rezidence Veselská, Horizon, Exafin a Metrostav Deve-
lopment. Pozici naopak ztratily Penta, Crestyl, JRD a M&K Development.

V prvním čtvrtletí developeři v hlavním městě prodali 1200 nových 
bytů s vydaným územním rozhodnutím. To bylo nejméně za posledních 
šest let. Meziročně jejich počet klesl o 11 procent. V porovnání s re-
kordním prvním kvartálem roku 2015 byl nižší zhruba o třetinu. Nejvíce 
prodaných bytů připadalo na Prahu 9, Prahu 10 a Prahu 5. Počet do-
stupných bytů v nabídce developerů meziročně vzrostl zhruba o pětinu 
na 4200. V polovině roku 2015 jich bylo 7000.

Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze na konci letošního 
1. čtvrtletí meziročně vzrostla o 22,8 procenta na 88.552 korun za metr 
čtvereční. Zlom v cenovém vývoji nastal v polovině roku 2015. Od té 
doby vzrostly prodejní ceny nových bytů v Praze zhruba o tři pětiny. Od 
poloviny roku 2013 do konce pololetí 2015 přitom byty zdražily pouze 
o dvě procenta.

Podle odhadu developerů také letos počet nových prodaných bytů 
v Praze klesne, prodejní ceny se dostanou k hodnotě 100.000 Kč za metr 
čtvereční. Nabídka by se postupně měla rozšiřovat na 5000 bytů na kon-
ci roku.

Podle studie Sdružení pro architekturu a rozvoj může v Praze v roce 
2030 chybět až 50.000 bytů. Důvodem je pomalé tempo povolování by-
tové výstavby. V hlavním městě je podle strategického plánu potřeba 

Pěti největším developerům patřila polovina bytového trhu v Praze
ročně zhruba 6000 nových bytů. Od roku 2010, kdy se povolování vý-
razně zpomalilo, je ovšem v průměru povolováno jen 3500 bytů za rok.

Podle studie poradenské společnosti KPMG byl v Praze loni počet 
vydaných stavebních povolení oproti srovnatelným městům v soused-
ních zemích výrazně nejmenší. V Mnichově, Hamburku nebo Budapešti 
byl zhruba pětkrát vyšší, ve Vídni a Varšavě dokonce sedmkrát vyšší. 
Z těchto měst žije nejvíce obyvatel ve Vídni, ovšem pouze o 40 procent 
více než v Praze. 

Poznámka: Za prodaný byt se podle statistik Trigemy, Skanska Reality 
a Central Group považuje byt s vydaným územním rozhodnutím a mini-
málním rezervačním poplatkem 50.000 korun.

ciz mha
Podíl developerů na prodaných bytech  
v Praze na konci prvního čtvrtletí:

Pořadí Společnost Počet Podíl na trhu (pct)

1. Central Group 229 19,1

2. Finep 162 13,5

3. Vivus 74 6,2

4. YIT Stavo 66 5,5

5. AFI 58 4,8

6. Rezidence Veselská 51 4,3

7. Horizon 38 3,2

8. Exafin 38 3,2

9. Skanska Reality 37 3,1

10. Metrostav Development 29 2,4
Zdroj: Trigema, Skanska Reality, Central Group

Katastr nemovitostí pro realitní praxi - BRNO
Získejte zásadní informace o katastru nemovitostí, bez kterých se neobejde žádný realitní makléř.

Termín:  11. 10. 2018 (9 - 16 hod.)
Místo konání: BRNO, Filipínského 1, VSA

Seminář vede: Mgr. Hutařová
Bližší informace a přihláška zde

http://www.arkcr.cz/art/5727/brno-katastr-nemovitosti-pro-realitni-praxi.htm
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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% !

Praha 17. července (ČTK) - Praha novelizuje Pražské stavební před-
pisy (PSP) a odstraní z nich požadavek na tzv. oslunění bytu, podle kte-
rého musí 1. března do bytu dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu 
podlahové plochy po dobu 90 minut. Tisk dnes schválili radní, v minu-
losti ho rada dvakrát odmítla. Pro novelu hlasovali pouze radní za ANO 
a náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Podle Zelených po novele 
nebudou předpisy chránit stávající zástavbu. Strana proto podá podnět 
k Evropské komisi, která musí úpravu notifikovat.

PSP platí od 1. srpna 2016 a jako prováděcí předpis ke stavebnímu 
zákonu definují požadavky na využívání území a technické požadavky na 
stavby v metropoli. Podle městského Institutu plánování a rozvoje byl 
předpis o oslunění absurdní a architekti museli navrhovat domy rozto-
divných tvarů, aby normu splnili. 

„Jsem ráda, že jsme schválili novelizaci v původní podobě,“ uvedla 
primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Šlo podle ní o přežitou normu brz-
dící bytovou výstavbu v metropoli, která se potýká s nedostatkem bytů.

Znění novely kritizovali Zelení, podle kterých umožní, aby se přímo 
vedle domů zejména na sídlištích stavěly nové objekty, které je zastí-
ní. „Další postup budeme konzultovat s právníky,“ uvedla náměstkyně 
primátorky Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice), která stejně jako zbytek 
radních Trojkoalice pro návrh nehlasovala. Hrozí podle ní riziko, že se 

Rada schválila novelu Pražských stavebních předpisů
příprava staveb naopak prodlouží, protože se zvýší počet odvolání od 
lidí, kteří byli dosud normou chráněni. Novelu musí nyní kodifikovat Ev-
ropská komise, na kterou se Zelení se svými námitkami obrátí.

Krnáčová kritiku odmítla. „Novelizované PSP budou mít zcela jistě 
pozitivní dopad na pražskou stavební výstavbu,“ uvedla. Podle Dolínka 
pro novelu mluví názor tvůrců PSP a podobnou úpravu mají jiná města 
v republice. „Tento krok opravdu není o tom, že si někdo může tři metry 
před vaším domem postavit jiný dům,“ uvedl.

Oslunění bytu nahradí rozšířený předpis o denním osvětlení, podle 
kterého musí mít všechny pobytové místnosti okna. Podle novely nesmí 
být součet ploch všech oken menší než desetina podlahové plochy míst-
nosti. Návrh doplnil požadavek dostatečného odstupu budov od sebe.

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 Krnáčová odebrala z kompetence 
svému tehdejšímu náměstkovi Matěji Stropnickému (SZ/Trojkoalice) 
a předložila k projednání novou verzi. Primátorčinu novelu nakonec no-
tifikovala Evropská komise.

psc jw

Ze Sbírky zákonů
 ■ VyHLášKA č. 121/2018  ze dne 12. června 2018, kterou se mění vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv-
ních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 

 ■ VyHLášKA č. 127 ze dne 19. června 2018, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k pro-
vedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

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


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


