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Legislativa

Převádíte-li svůj spoluvlastnický podíl na 
nemovité věci, mají ostatní spoluvlastníci pří-
mo ze zákona v souladu s § 1124 občanského 
zákoníku předkupní právo k tomuto podílu, le-
daže by šlo o převod podílu na osobu blízkou1 
nebo by se ostatní spoluvlastníci vzdali svého 
předkupního práva. 

Jak však správně postupovat, aby nabídka 
na využití překupního práva jinému spoluvlast-
níkovi nemovité věci byla perfektní a nebyl 
ohrožen převod podílu na třetí osobu?  

Předmětný článek pojednává o nemovitých 
věcech zapsaných v katastru nemovitostí, při-
čemž se může jednat jak o rodinné domy, byty, 
ale i např. o garáže nebo sklepy, pokud byly 
vymezeny samostatně nebo jako samostatně 
převoditelné podíly na nebytových jednot-
kách, jak nebývá výjimkou v některých byto-
vých domech zejména ve větších městech.  

Povaha předkupního práva ke spoluvlast-
nickému podílu zřízeného přímo ze zákona 
nebo na základě dohody smluvních stran a za-
psaného do katastru nemovitostí je věcná, tj. 
uplatní se vůči všem, nikoliv smluvní, kdy by se 
uplatnila pouze mezi smluvními stranami. 

Důsledek věcné povahy předkupního práva 
se předně projeví v následcích způsobených 
porušením předkupního práva, kdy osoba 
oprávněna z předkupního práva (předkupník) 
je oprávněna při porušení předkupního práva 
(neučinění nabídky nebo nesprávné učinění 
nabídky) se domáhat převodu podílu na nemo-
vité věci přímo na kupujícím (novému vlastní-
kovi), když v případě obligačního předkupního 
práva takovou možnost nemá.

Druhým aspektem věcné povahy předkup-
ního práva je to, že předkupní právo pro před-
kupníka při jeho nevyužití v případě prodeje 
nebo jiného zcizení podílu na nemovité věcí, 
popř. i jiném přechodu na nástupce vlastníka 
podílu, zůstane zachováno. 

1) Ve kterém okamžiku mám provést 
nabídku na využití předkupního 

práva předkupníkem?

Předchozí právní úprava nevyžadovala při 

1 Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sou-
rozenec a manžel nebo partner podle jiného 
zákona upravujícího registrované partnerství; 
jiné osoby v poměru rodinném nebo obdob-
ném se pokládají za osoby sobě navzájem 
blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna 
z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu 
vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou 
i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu 
trvale žijí.

realizaci předkupního práva prodávajícím exi-
stenci zájemce o koupi podílu nebo uzavření 
kupní smlouvy a postačil toliko úmysl prodáva-
jícího svůj podíl prodat.

Od 01. 01. 2018 pro vznik povinnosti učinit 
prodávajícím nabídku k využití předkupního 
práva nepostačí předsmluvní stadium, kdy by 
prodávající toliko jednal s koupěchtivých o uza-
vření smlouvy, ale je nezbytná již hotová kup-
ní smlouva, tj. existence a známost kupujícího 
a podmínek uzavřené smlouvy.

Pokud by nebyla uzavřena kupní smlou-
va a znám kupující a prodejce by nabídl spo-
luvlastníkovi odkup podílu, jednalo by se 
o nabídku na uzavření kupní smlouvy, ale ne 
o nabídku na využití předkupního práva dle ob-
čanského zákoníku. 

Odmítnutí uzavření kupní smlouvy by 
v takovém případě nemělo účinek odmítnutí 
předkupního práva nebo nevyužití předkup-
ního práva a předkupní právo by trvalo dál, tj. 
včetně povinnosti prodávajícího učinit nabídku 
předkupníkovi. 

Za počátek okamžiku, kdy má prodávající 
povinnost provést nabídku na využití před-
kupního práva lze považovat okamžik uzavře-
ní kupní smlouvy s kupujícím, z čehož vychází 
i samotný občanský zákoník.

2) Jak má vypadat a co má obsahovat 
nabídka na využití předkupního práva?

Občanský zákoník stanoví, že nabídku uči-
ní prodávající předkupníkovi ohlášením všech 
podmínek, přičemž dodává, že se při nabídce 
vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené 
s koupěchtivým a zároveň, že při nabídce ke 
koupi nemovité věci je potřeba využít písem-
nou formu.

Z uvedeného vyplývá, že mezi smluvními 
stranami kupní smlouvy by měly být smluvené 
všechny podmínky smlouvy, mezi které lze za-
řadit kupní cenu, její splatnost, způsob hrazení 
kupní ceny, resp. zajištění a další podmínky, za 
nichž by se měla realizovat samotná smlouva 
mezi smluvními stranami.

Odborná literatura rovněž dovozuje, že pro-
dávající by předkupníkovi měl sdělit i jméno 
kupujícího, aby byl předkupník chráněn před 
smyšlenými smlouvami nebo osobami.  

Na internetu se lze dočíst, že prodávající má 
povinnost předložit uzavřenou kupní smlouvu 
předkupníkovi, aby tím splnil svou povinnost. 
K tomuto lze uvést, že zákon tento požadavek 
nestanoví, ačkoliv oznámení obsahu kupní 
smlouvy zasláním kopie této smlouvy před-
kupníkovi bude častý a pro prodávajícího nej-

jednodušší způsob, 
jak splnit svou povin-
nost.  

Nicméně lze kon-
statovat, že zaslání 
kopie smlouvy (ce-
lého jejího znění) 
předkupníkovi není 
nutné. Povinnost 
prodávajícího bude 
splněna i jiným pí-
semným výčtem všech podstatných náležitos-
tí smlouvy. 

Je však zapotřebí mít na paměti, že neúplná 
nabídka nemůže způsobit předpokládané účin-
ky související s nabídkou na využití předkupní-
ho práva. Předkupník v takovém případě bude 
mít právo na její doplnění.

3) Jaká je lhůta k využití předkupního 
práva předkupníkem po učinění 

nabídky prodávajícím?

Lhůta pro přijetí nabídky prodávajícího není 
přímo zákonem stanovena, avšak nemůže být 
z povahy věci delší než ta stanovená občan-
ským zákoníkem, který stanoví lhůtu tří mě-
síců od okamžiku obdržení nabídky (zákonná 
lhůta pro zaplacení kupní ceny), tj. dle zákona 
lze uplatnit předkupní právo nejpozději do tři 
měsíců od obdržení nabídky a současně i v této 
lhůtě zaplatit kupní cenu, ledaže by bylo před-
kupní právo sjednáno smluvně a lhůta by byla 
dle domluvy jiná.  

V praxi by to mohlo vypadat tak, že prodá-
vající s kupujícím uzavřou kupní smlouvu. Ná-
sledně prodávající zašle nabídku na odkup jeho 
spoluvlastnického podílu ostatním spoluvlast-
níkům. Poté smluvní strany počkají 3 měsíce 
a následně realizují celý obchod, tj. zaplacení 
kupní ceny a vklad vlastnického práva do kata-
stru nemovitostí. 

Mám za to, že lhůta 3 měsíců na to, aby 
předkupník využil svého předkupního práva 
a zároveň zaplatil kupní cenu je poměrně dlou-
há a komplikující celý obchod s kupujícím, když 
promyšlení nabídky prodávajícího včetně mož-
ností financování kupní ceny lze dle mého ná-
zoru poměrně dobře realizovat za kratší dobu, 
a to minimálně o 1 měsíc. 

V případě smluv, kde je vyžadována pí-
semná forma (u převodu nemovitých věcí za-
psaných v katastru nemovitostí), bude třeba 
uplatnění předkupního práva provést stejně 
tak v písemné podobě. 

4) Jak se vyhnout předkupnímu právu?
Nejjednodušším způsobem, jak se zbavit 

předkupního práva je, aby se spoluvlastníci 
předkupního práva vzdali a uvedené vzdání se 
předkupního práva nechali zapsat do katastru 
nemovitostí. 

Problém však nastává v okamžiku, kdy do-

Předkupní právo aneb jak 
správně provést nabídku 
k jeho využití předkupníkem?

JUDr. Volodymyr 
Schwarz

Pokračování na str. 3
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Profesní vzdělávání

Informace

hoda o vzdání se předkupního práva možná 
není a/nebo prodávající nechce, aby podíl kou-
pil druhý spoluvlastník, resp. spoluvlastníci. 

V předchozí právní úpravě, kdy nebyla po-
vinnost mít již uzavřenou kupní smlouvu a znát 
třetí osobu (kupujícího), se uplatňovala taktika 
„odrazení předkupníka vysokou kupní cenou“. 

Uvedené spočívalo v tom, že prodávající 
učinil formální nabídku na odkup podílu, avšak 
kupní cena byla přemrštěna. Předkupník logic-
ky této nabídky na přestřelenou kupní cenu 
nevyužil. Následně prodávající uzavřel, s kým 
chtěl, kupní smlouvu, ve které již byla nižší 
(tržní) kupní cena. 

Mám za to, že uvedeného postupu se bude 

v obměněné formě využívat i nadále, když teo-
reticky i kopie kupní smlouvy zasílána předkup-
níkovi může na základě smluvních stran obsa-
hovat přemrštěnou kupní cenu. Tato smlouva 
bude vložena i do katastru nemovitostí, avšak 
na základě dodatku, který se do katastru ne-
movitostí vkládat za účelem realizace převodu 
nemusí, si smluvní strany mohou sjednat cenu 
jinou. 

Předkupník, pokud mu to žádná ze smluv-
ních stran kupní smlouvy nesdělí, nemá žád-
nou reálnou možnost zjistit, jaká byla reálná 
kupní cena, když smlouva založena v katastru 
nemovitostí, ke které by se teoreticky mohl 
předkupník dostat, bude stále obsahovat nad-
sazenou kupní cenu.  

Předkupní právo aneb jak správně provést 
nabídku k jeho využití předkupníkem?

Pokračování ze str. 2

5) Závěr
Právní úprava předkupního práva stanoví 

poměrně jasná pravidla pro prodávajícího sou-
visející s učiněním formální nabídky na odkup 
prodávaného podílu na nemovité věci na zá-
kladě zákonného předkupního práva k nemo-
vitým věcem. 

Prodávající a kupující by neměl podceňovat 
tento proces, jelikož v případě neúplnosti na-
bídky nebo neučinění nabídky na odkup podílu 
na nemovité věci předkupníkovi se vystavuje 
riziku, že předkupník se bude moci úspěšně 
domáhat odkupu takto převedeného podílu 
na nabyvateli (kupujícím) nebo vůči prodáva-
jícímu rovněž náhrady škody, a to i žalobou 
u soudu.

JUDr. Volodymyr Schwarz
advokát

schwarzadvokat@gmail.com 
Článek byl původně publikován 

v časopisu Právní rádce.

Katastr nemovitostí pro 
realitní praxi - BRNO

Získejte zásadní informace o katastru nemovitostí, bez kterých se 
neobejde žádný realitní makléř.

Termín:  15. 1. 2019 (9 - 16 hod.)
Místo konání: BRNO, Filipínského 1, VSA

Seminář vede: Mgr. Martina Hutařová -  je dlou-
holetá lektorka správního práva
Bližší informace a přihláška zde

Termín: 19.11.2018 
Místo konání: Clarion Congress Hotel Praha
Devátý ročník Realitního kongresu přináší 

odpovědi na aktuální problematiku týkající se 
trhu s nemovitostmi v České republice. Profesi-
onálové z oboru budou diskutovat o novinkách 
a aktualitách, tématech z oblastí legislativy, 

Pozvání na
Realitní kongres 2018

současné ekonomické situace a marketingu. 
Mezi zúčastněnými budou zástupci realitních 
kanceláří, developerských společností, inves-
toři, banky a další firmy působící na realitním 
trhu.

„Již po deváté se sejdou realitní profesio-
nálové pod jednou střechou, aby spolu disku-

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

tovali, vytvářeli nové obchodní vazby a udr-
žovali ty staré. Aby alespoň jeden den v roce 
zapomněli na to, že jsou konkurenty a sdíleli 
spolu témata, která jsou společná a důleži-
tá pro rozvoj realitního trhu a pro dobré po-
vědomí o práci realitních makléřů u široké ve-
řejnosti. Velmi si vážím přízně Vás všech, kteří 
jste pravidelnými hosty a těším se na setkání 
s Vámi i s novými účastníky letošního Realitní-
ho kongresu.“

Mgr. René Hradecký, promotér Realitního 
kongresu

Bližší informace – viz zde.

http://www.arkcr.cz/art/5727/brno-katastr-nemovitosti-pro-realitni-praxi.htm
http://www.arkcr.cz/art/5706/asertivita-pro-realitni-maklere.htm
http://www.realitnikongres.cz/
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Architektura, rozvoj, výstavba

Profesní vzdělávání

1. Je potřeba zásadně zrychlit a zjedno-
dušit schvalovací procesy, jinak paralýza sta-
vebního rozvoje povede k úpadku celé země. 
Například vyřízení stavebního povolení pro 
bytový dům by nemělo trvat déle než dva roky

2. Je nutné nastavit fungování úřadů ve 
prospěch nové výstavby. Úřady musí být per-
sonálně a odborně posíleny, plně digitalizová-
ny, musí mít jasně stanovené lhůty, nebýt pod 
politickým tlakem, mít jasný výklad legislativy 
a rozhodovat jednotně a předvídatelně

3. Praha by měla být plánována jako me-
tropole pro minimálně 2 miliony lidí a proto 
musí mít nový progresivní a ambiciózní územ-
ní plán. To je však proces na mnoho let, pro 
rychlý rozjezd nové výstavby je nyní potřebné 
zásadně urychlit změny stávajícího územního 
plánu a mít tak dostatek ploch pro novou vý-
stavbu

4. Je třeba omezit rozlézání Prahy do okolí 
a zaměřit se na intenzivní rozvoj brownfieldů 
s vyšší hustotou zástavby uvnitř města. Praha 
musí být městem krátkých vzdáleností s kva-
litním veřejným prostorem a digitalizovaným 
„smart city“

5. V Praze je stavební prioritou řešení do-
pravy a dostupnosti bydlení. Doprava se musí 
řešit výraznými veřejnými investicemi, zatímco 
dostupnost bydlení hlavně podporou soukro-
mých investic a uvolněním dostatku ploch pro 
novou výstavbu

6. Praha musí být hlavně městem pro ty, 
kdo v ní žijí – pro Pražany. Je zcela unikátním 
historickým městem, ale nemůže být zakon-
zervována pro turisty a žít jen ze své minulosti. 
I současná generace by po sobě měla zanechat 
nějaké architektonicky unikátní stavby repre-
zentující naši dobu

7. V metropoli je nutné zřídit centrální 
pražský stavební úřad pro větší stavby, který 
by také metodicky vedl stávajících 22 místních 
stavebních úřadů. Praha by měla být spravová-
na jako jednotné centralizované město, nikoliv 
jako decentralizovaný kraj

8. Je potřeba zvyšovat kvalitu staveb 
s akcentem na inovace a progresivní mate-
riály, technologie a prováděcí postupy. Je ale 
také třeba řešit stávající přeregulovanost sta-
vebnictví v ČR, která často zbytečně zdražuje 
a brzdí výstavbu

9. Urychlené dobudování dlouhodobě po-
dinvestované dopravní sítě a další infrastruk-
tury musí být vládní prioritou. A také musí mít 
speciální a zjednodušené schvalovací procesy, 
stejně jako další určené strategické stavby

10. Je potřeba, aby lidé vnímali, že rozvoj 
a nová výstavba jsou pro společnost pozitivní 
a potřebné. Proto je nutné transparentně pre-
zentovat připravované projekty a prosazovat 
kvalitní architekturu a etické principy v oboru. 
Developeři by měli přispívat do fondu veřej-
ných investic

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR)

O CO NÁM JDE? 

Cílem sdružení je podpořit pozitivní a dyna-
mický stavební rozvoj v České republice, a to 
s respektem k životnímu prostředí a historické-
mu dědictví. Úkoly sdružení jsou dva – jednak 
popularizace oboru a vzdělávání a jednak do-
sažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů. 
Chceme spojovat a společně hledat správná 
řešení. A to ve spolupráci s dalšími odborníky 
z oboru, politiky a úřady. Schvalovací procesy 
pro novou výstavbu jsou totiž u nás extrémně 
zdlouhavé, zbytečně komplikované a přeregu-
lované. To chceme změnit! Vymýšlet a stavět 
nové věci je krásná práce, která posouvá celou 
společnost dopředu. S novou výstavbou je ale 
u nás bohužel spojena spousta negativistic-
kých hlasů, které se staví proti všemu novému 
a které tak ovlivňují názory veřejnosti, politiků 
i úřadů. My chceme být tím pozitivním hlasem 
pro kvalitní architekturu a rozvoj! Chceme po-
jmenovávat věci pravým jménem, diskutovat 
a společně hledat správná řešení problémů. 
A tato řešení pak jasně formulovat a jít s nimi 
za politiky a úřady, aby se věci mohly změnit 
k lepšímu.

Zdroj: www.arch-rozvoj.cz

10 vizí pro stavební 
rozvoj Prahy a ČR

V minulém čísle Realitního magazínu jsme přinesli rozhovor ing. Renátou Pintovou Krá-
lovou (předsedkyní Sdružení pro architekturu a rozvoj) o potřebných změnách ve staveb-
ním řízení, které by zkrátily neúměrně dlouhou dobu pro proces povolování staveb v ČR.  
Odborníci ze Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR – bližší info o SAR v závěru tohoto článku) 
připravili komplexní materiál „10 vizí a konkrétní kroky pro stavební rozvoj Prahy a ČR“, který 
představili 19. září t.r. na konferenci se stejnojmenným názvem. Jejich záměrem bylo předložit 
politikům, kteří vzejdou  z podzimních voleb, komplexní řešení paralyzované situace, jež je reali-
zovatelné z hlediska praxe.

    - red - 

 Prodej nemovitostí v exekuci
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/5672/prodej-nemovitosti-v-exekuci-a-insolvenci.htm
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Profesní vzdělávání

V posledních letech se na trhu objevují 
aktivity, které se snaží navodit pocit, že pro-
střednictvím internetu mohu službu nebo zbo-
ží získat snadněji, bezpečněji a hlavně levněji.   
Tyto aktivity jsou postaveny zejména na tzv. 
„onlajnových“ službách. Technologický pokrok 
se samozřejmě nedá zastavit a dotýká se všech 
oblastí našeho života. V mnoha směrech nám 
pomáhá, v mnoha směrech některé z nás činí 
na „onlajnu“ závislými. Dalším, s problemati-
kou souvisejícím, fenoménem doby je slovo 
sleva. Lidé jakoby žili jen slevami a na nic jiné-
ho se nedívali. Opět to plodí okruh spotřebite-
lů, kteří se stávají na slevách závislými a zba-
vuje je to úvahy, zda sleva je skutečně slevou 
a nebo je to jen reklamní trik. Nabídka  služeb 
v „onlajnu“ a zdánlivé slevy současně má u  
spotřebitelů vyvolat pocit slasti z  úspor času 
a nákladů, kterých má dosáhnout.

Na této vlně se vezou i internetové aktivity, 
které se snaží dehonestovat činnost klasické re-
alitní kanceláře. Bohužel se o díl odpovědnosti 
za dehonestaci zasloužily svým přístupem ke 
klientovi i samotné některé kanceláře. Využití 
služeb bez realitky tak tedy nabízejí i „onlajno-

vé, slevové“ weby které de facto varují spotře-
bitele před spoluprací se standardní kanceláří. 
Nabízejí odhad vaší nemovitosti zdarma bě-
hem několika vteřin, aniž by se zeptaly v jakém 
patře byt je, zda dům má výtah či ne, jak je byt 
vybaven a podobně.  Nabízejí úsporu nákladů 
ve výši statisíců za provizi oproti směšné sumě, 
za kterou služby provedou oni. Žijeme v rychlé 
době a tak vše řekne titulní strana webu. Na 
důrazně se tvářící titulní informaci je celý kla-
mavý systém založen. Samozřejmě je k tomu 
ještě potřeba „vnímavý“ spotřebitel, který na 
nabídku skočí. Tak například jeden z „onlajnů“ 
nabízí, že vám najde klienta za méně než 5 tisíc 
korun. Při podrobnějším zkoumání ceníku slu-
žeb však zjistíte, že za tyto peníze vám zajistí to 
citované ocenění, robotem zpracované na dál-
ku aniž by nemovitost někdo spatřil, inzerci na 
jeden měsíc a telefonní linku, se kterou můžete 
komunikovat. To je přece úžasné! ? Nikoho už 
nenapadne zjistit si, kolik stojí třeba soukromá 
inzerce na realitním serveru. Pak by objevil, že 
si inzerci pořídí sám a levněji. Je naprosto běž-
né, že ještě než začne spolupráce se standardní 
realitkou, dojde k nacenění nemovitosti a za to 

samozřejmě nic neplatíte. Další služby, které 
„onlajn“ nabízí, jako nafocení objektu, prohlíd-
ky, právní služby,  jsou za příplatek v neznámé 
výši. A  to většina spotřebitelů ani netuší, že 
ten „onlajn“ nebo webová služba je navíc ve 
skutečnosti realitní firmou, která s vašimi daty 
možná i obchoduje. To se na titulní straně ne-
říká. Nezdá se vám to přinejmenším jako kla-
mavá reklama ? 

Vše je postaveno na naivitě spotřebitele, 
na vlně dehonestace činnosti realitní kancelá-
ře, na vlně neznalosti co od realitní kanceláře 
mám skutečně očekávat, kde mi spolupráce 
s ní šetří čas, nervy a náklady. A nejen to. Dnes 
existuje řada povinností a aktivit, které musí 
prodávající i kupující znát a vykonat. Ty za vás 
„onlajn“ neudělá. Solidní, realitka, kde vidíte 
a jednáte s  konkrétní osobou, ano.

Přesvědčte se u členů ARK ČR.
Ing. Jaroslav Novotný

Prezident Asociace realitních kanceláří  ČR

„Onlajn“ služby vers. 
realitní kanceláře

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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Monitoring

V posledních týdnech se ve všech médiích 
(TV, internet, rozhlas, tisk) objevily snad stovky 
nejrůznějších článků, rozhovorů aj.) na téma 
zdražování hypoték. Podnětem k tomu bylo 
zejména opatření České národní banky, že od 
1. 10. 2018 bude účinné doporučení komerč-
ním bankám, které zavádí další omezení pro 
žadatele o hypotéku. 

Z hlediska nejen realitního trhu (prodej, pro-
nájem rezidenčních nemovitostí), ale i uspoko-
jování jedné ze základních potřeb člověka, tj. 
dosažitelnost bydlení, je dostupnost hypotéky 
pro tu kterou příjmovou skupinou obyvatel jen 
jeden z faktorů, jak řešit otázku bydlení. Dru-
hým stěžejním faktorem ovlivňujícím dostup-
nost bydlení je cena bytů a rodinných domů. 
Nízká nabídka nového bydlení daná zejména ve 
větších městech velmi zdlouhavým povolová-
ním staveb (viz též článek v tomto RM „10 vizí 
pro stavební rozvoj Prahy a ČR“ na straně 4) je 
hlavní příčinou několikaletého  růstu cen, který 
v Praze a některých dalších velkých městech 
dosahoval v posledních dvou letech více než 
10% růstu ročně. Je samozřejmé, že při tako-
vém růstu cen nových i stávajících bytů, roste 
i nájemné v bytech, které majitelé pronajímají.   
Ponechme stranou otázku, zda je vůbec nut-
né, aby centrální banka ovlivňovala podmínky, 
za kterých banky poskytují hypotéční úvěry 
(samozřejmě kromě výše úrokové míry). A to 

i s ohledem na skutečnost, že není předpo-
klad, že by hrozilo v nějaké významnější míře 
nesplácení dosud poskytnutých hypotéčních 
úvěrů. Ta nová omezení pro žadatele o hypo-
téku jsou zejména dvě: první z nich stanovuje, 
že bude na splátku dluhu vynakládat nejvýše 
45 procent měsíčního čistého příjmu žadatele 
o hypotéku. Druhé omezení spočívá v tom, že 
celkový dluh žadatele nesmí překročit devíti-
násobek jeho ročního čistého příjmu. Pokud 
jde o výši úrokové míry, tak v srpnu t.r. se ten-
to ukazatel pohyboval kolem 2,5 % ročně, pro 
příští rok odborníci předpokládají nárůst až 
na hodnotu kolem 3 %. Zvýšení úrokové míry 
a další nová omezující opatření poskytovate-
lů hypoték znemožní významné části zájem-
ců o hypotéku její získání. Podle prezidenta 
ARK ČR ing. Jaroslava Novotného i dalších od-
borníků půjde o přibližně 20 % zájemců o hy-
potéku, kteří na ni tzv. „nedosáhnou“. Nejvíce 
se tato situace dotkne mladých rodin s dětmi 
a také živnostníků, kteří uplatňují výdaje tzv. 
paušálem (nejčastěji 60 % z dosažených zdani-
telných příjmů), takže základ daně (tj. zisk před 
zdaněním) bývá nižší, než je jejich reálný zisk. 

Za nastalé situace, kdy se v důsledku zpřís-
nění poskytování hypoték zřejmě mírně sníží 
koupěschopná poptávka po nových i stávajících 
bytech, nepovede tato skutečnost ke snižová-
ní cen bytů na trhu. Hlavním zdrojem nerov-

nováhy je nedostatečná nabídka a to se může 
změnit jen zvýšením nové výstavby (podmín-
ka: podstatné zrychlení povolovacího řízení).  
Řešení bytové otázky pro mladé rodiny s dět-
mi, popř. další zájemce o hypotéku, kterým ne-
bude poskytnuta, nelze spatřovat ve většině 
případů ani v nájemním bydlení, neboť – ze-
jména v Praze, Brně a některých dalších větších 
městech republiky -  je také poměrně vysoké.  
Je třeba si uvědomit, že současná nepříz-
nivá situace na trhu s byty, která trvá cca 
2-3 roky, je faktickým zhoršením dostupnosti 
bydlení oproti předcházejícímu období. Jest-
liže příslušní politici zejména na centrální, 
ale i na komunální úrovni nevyřeší v krátké 
době podmínky pro umožnění rozsáhlejší 
výstavby nových bytů, bude stávající nepříz-
nivá situace nedostatku bytů (koupě i nájem) 
trvat řadu dalších let (např. již nyní odhadu-
jí odborníci deficit bytů v Praze na 20 tisíc). 
Pro porovnání údaje o nové výstavbě bytů 
v Praze: v 1. pololetí  2018 se postavilo 
2.452 bytů, v 1. pololetí 2017 to bylo ješ-
tě 3.615 bytů (zdroj: Deník.cz, 23.7.2018).   
Již několikaleté setrvání tohoto nepříznivé-
ho stavu na trhu s rezidenčními nemovitost-
mi vytváří početnou skupinu nespokojených 
osob v rámci celé populace v ČR, což může 
vést ke změně preferencí ve výběru politic-
kých stran a osob jak při parlamentních, tak 
při komunálních volbách. Věřme, že se co 
nejdříve podaří dostupnost bydlení pro nové 
zájemce vyřešit.

- red -

Konec levných hypoték v Česku

Praha 1. října (ČTK) - Mezi hostiteli, kteří 
krátkodobě pronajímají ubytování prostřed-
nictvím aplikace Airbnb, roste počet senio-
rů. Zatímco v roce 2015 jich bylo v tuzemsku 
180, letos již 675, tedy šest procent všech ak-
tivních hostitelů. Loni vydělali senioři v Česku 
prostřednictvím Airbnb přes 50 milionů Kč 
a ubytovali více než 25.000 hostů. Vyplývá to 
z tiskové zprávy Airbnb. Na dnešek připadá 
Mezinárodní den seniorů.

Osm z deseti hostitelů starších 60 let při-
tom získalo pětihvězdičkové hodnocení, což 
činí z této skupiny ubytovatelů jednu z nej-
oblíbenějších. I mezi těmi, kteří ubytování na 
Airbnb využívají, narůstá počet starších lidí. 
Za poslední rok využilo Airbnb na 3600 čes-
kých seniorů.

Senioři jako hostitelé díky tomu získáva-
jí zdroj doplňkových příjmů. „S prodlužující 
se délkou života a potřebou vytvářet úspory 
na stále delší dobu, kdy již senioři nepracují, 

Airbnb poskytuje možnost doplňkových pří-
jmů, usnadňujících hrazení nákladů na živo-
bytí a lékařskou péči, jakož i možnost zůstat 
i ve stáří ve svých domovech,“ uvedl generální 
manažer Airbnb pro střední a východní Evropu 
Hadi Moussa.

Celkový počet hostů ubytovaných v Česku 
prostřednictvím aplikace Airbnb podle spo-
lečnosti loni meziročně vzrostl o 52 procent 
na 1,02 milionu. Tradičně nejsilnější je Praha, 
v mimopražských regionech se nicméně zájem 
zvýšil o 108 procent. Hosté se ubytovali u zhru-
ba 11.000 hostitelů. Nejvíce návštěvníků při-
jelo z Německa a USA, průměrně zde přespali 
3,3 noci. Mimo Prahu je největší zájem o jižní 
Moravu a Slezsko.

Airbnb funguje v ČR od roku 2009, spo-
lečnost vznikla v srpnu 2008. Podle analýz se 
Airbnb svými službami v Praze už vyrovnala ob-
jemu obchodu klasických ubytovacích zařízení. 
Kromě Airbnb působí na trhu další podobné 

služby, například Flipkey, HomeAway, House 
Trip, Vacation Rentals či Vrbo.

Vedení hlavního města chce změnu zákona, 
která by upravila provozování krátkodobého 
sdíleného ubytování. Poskytovatelé by měli 
například povinnost poskytnout údaje o uby-
tovaných a Praha chce také zavést možnost 
regulovat Airbnb prostřednictvím vyhlášky. 
Důvodem, proč chce město sdílené ubytování 
regulovat, je bezpečnost, snížení dostupnosti 
bydlení pro Pražany nebo nerovné podmínky 
či nekalá soutěž ve vztahu k hotelovému prů-
myslu. Airbnb také podle Prahy mění charakter 
některých čtvrtí, které byly tradičně určeny pro 
dlouhodobé bydlení.

Podle Institutu důstojného stárnutí Češi 
vnímají jako největší překážku klidného stár-
nutí právě nedostupné bydlení. Tento problém 
řeší zejména obce, které mají nedostatek vol-
ných malometrážních bezbariérových nájem-
ních bytů. Přitom 57 procent seniorů by podle 
dostupných údajů zvolilo jako nejvhodnější by-
dlení právě tuto variantu.

mdk mha

Mezi pronajímateli bytů přes Airbnb je stále více seniorů
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Centrum ekonomických a tržních analýz 
(CETA) proto v čase před komunálními volbami 
vypracovalo robustní analýzu faktorů ovlivňu-
jící růst cen nemovitostí v Praze. Prudký ná-
růst cen bydlení, který odstartoval přibližně 
na konci roku 2015, lze hledat hned v několika 
faktorech: „Odložená spotřeba po krizi, pod-
pořená velmi levnými hypotékami již od roku 
2012 stimulují také poptávku po vlastním by-
dlení, nebo koupi nemovitosti jako investice. 
Omezená nabídka vlastního bydlení a zpřís-
nění podmínek pro hypotéční úvěry ovšem 
změnily situaci a spotřebitelé jsou nuceni pre-
ferovat nájemní bydlení, i když by třeba chtěli 
bydlení vlastní, navíc často v lokalitách, které si 
nemohou dovolit,“ zasazuje studii do kontextu 
aktuální situace analytik Pavel Peterka. „Eko-
nomická recese je za námi, stejně tak dere-
gulační proces nájemného, a růstu nabídkové 
ceny nájmů proto již nic nestojí v cestě. Nárůst 
ceny nájemního bydlení je v tomto případě 
naprosto přirozeným jevem, který, ačkoliv se 
zpožděním, pouze reflektuje napjatou situaci 
způsobenou nedostatečnou výstavbou a dlou-
hotrvající stimulací poptávky po vlastním byd-
lení v podobě nízkých úrokových sazeb,“ dodá-
vá Peterka.

Analýzou dostupných dat studie identifiko-
vala pět základních faktorů, které nejvíce ovliv-
ňují růst cen bytů v hlavním městě: Příliv po-

ptávky stěhováním do Prahy, nedostatečnou 
nabídku zablokováním developerských projek-
tů, inflaci, dostupné a levné hypotéky a také 
ekonomický růst.

Část analýzy se zabývá sdíleným bydlením 
a jeho vlivem na růst cen nemovitostí, jehož ve-
likost je velmi často považována za významnou. 
„V Praze se nachází zhruba 600 000 bytových 
jednotek. Na platformě Airbnb proběhlo zpro-
středkování sdílení ubytování na 14 700 růz-
ných místech. Může jít o sdílení bytu, pokoje, 
či jeho částí. Nabízených celých bytů ke sdílení 
v Praze, tedy těch, které tzv. zabírají místo trva-
lým obyvatelům, je pouze 1,8 % bytového fon-
du v Praze. Pokud se bavíme o bytech, které 
jsou zabookovány alespoň na 6 měsíců v roce, 
je tento podíl necelých 0,35 %. Airbnb za ne-
dostatek bytů na pražském trhu nemůže, to je 
zkrátka fakt,“ předkládá jasná čísla Aleš Rod, 
ředitel výzkumu CETA.

Vliv příchodu Airbnb na český trh se proká-
zal být na vývoj indexu nabídkových cen bytů 
statisticky nevýznamný; krátkodobé pronájmy 
zprostředkovávané prostřednictvím platformy 
Airbnb nemají podstatný vliv na růst cen ne-
movitostí v Praze. Bez ohledu na Airbnb a další 
digitální platformy je v Praze bytů dramatický 
nedostatek.

Závěr analýzy formuluje doporučení, které 
na jedné straně zefektivní výstavbu nových 

bytů a straně druhé zpružní poskytování ná-
jemního bydlení, včetně krátkodobého:

1. Neválčit s cenami: Respektujme, že Pra-
ha je jedním z nejbohatších regionů v Evropě, 
bezpečné, dobře dostupné a krásné město 
s výbornými službami. Růstu platů a zájmu 
o bydlení v Praze odpovídají i rostoucí ceny.

2. Podpora výstavby bytů novým územ-
ním plánem: Je nutné umožnit masivní vý-
stavbu nových bytových jednotek. Soukromý 
sektor umí analyzovat, kde si bydlení najde 
své zájemce a reflektuje to v podnikatelských 
projektech i nabídkových cenách. Nový územní 
plán by měl odblokovat „zamčená“ území a ne-
chat pracovat trh.

3. Investice do infrastruktury: Pokud chce 
město efektivně utrácet peníze daňových po-
platníků, mělo by zintenzivnit investice do in-
frastruktury. Je třeba budovat zázemí v širším 
centru měst, ale také investovat do propojení 
příměstských částí s centry měst.

4. Omezení byrokracie nejen ve staveb-
ním řízení: Zatímco v Belgii trvá proces povolo-
vání nového developerského procesu 6 měsí-
ců, v Praze je to v průměru 7 let. Právě zde jsou 
„schované“ ty byty, které chybí na trhu a způ-
sobují, že malá nabídka žene ceny nahoru.

5. Využití potenciálu sdílené ekonomiky: 
Spolupráce mezi platformami a zastupitelský-
mi orgány, či mezi uživateli platforem a souse-
dy, přináší dle zkušeností ze zahraničí výbor-
né výsledky při řešení negativních externalit. 
Rozumné nastavení pravidel ke spokojenosti 
pomáhá k naplnění potenciálu tohoto nového 
fenoménu, jehož úspěch nelze zvrátit zákazy.

„Společným jmenovatelem všech těchto do-
poručení je dialog, který by měli představitelé 
hlavního města Prahy vést s představiteli všech 
skupin a odvětví, kterých se regulace v oblasti 
nemovitostního trhu dotýká. Je samozřejmé, 
že každá z těchto skupin bude mít motivaci 
hájit užitek plynoucí ze svých zájmů, tím spí-
še by však nemělo docházet k tomu, že někdo 
naslouchá jen jedné zájmové skupině na úkor 
ostatních,“ objasňuje Aleš Rod.

TZ: Analýza trhu rezidentního 
bydlení v Praze: Byty zdražuje 
vysoká poptávka a nízká 
výstavba, ne digitální platformy

Tisková zpráva Centra ekonomických a tržních analýz, 14.9.2018
Problematika dostupnosti bydlení a současných cen nemovitostí v Praze je žhavé téma. Ra-

pidní růst cen nemovitostí je přisuzován celé řadě faktorů. Odborné diskuse je však nezbytné 
založit na objektivních faktech, nikoliv na dojmech. Jinak je pozornost politiků odpoutána ne-
správným směrem. 

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 28. 1. 2019, celodenní výuka (zpravidla  8,30 - 16,30 hod.)

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Profesní vzělávání

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/5780/obchodnik-s-realitami-praha.htm
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Předběžná opatření týkající se 
nemovitostí v teorii a praxi

V tomto článku jsem se zaměřila na naklá-
dání s nemovitostmi, ostatní typy předběžných 
opatření nechme tedy stranou. Pravidla pro 
nařízení předběžného opatření v případě, že 
výkon rozhodnutí může být ohrožen, jsou však 
pro všechny typy stejná:  

1. osvědčení skutečností, které jsou roz-
hodující pro uložení povinnosti předběžným 
opatřením

2. prokázání, že je tu obava, že by výkon 
soudního rozhodnutí byl ohrožen

3. nařízení předběžného opatření musí 
být přiměřené okolnostem a zejména zásahu 
do práv a zájmů povinného (odpůrce) a třetích 
osob

Výše uvedené podmínky musejí být splněny 
kumulativně. 

Návrh na vydání předběžného opatření je 
možné podat jak v průběhu nalézacího říze-
ní, tak i před jeho zahájením. Obecně platí, že 
pokud navrhovatel dosud nepodal pro údajný 
dluh žalobu, měly by být soudy při nařizování 
předběžných opatření ještě pečlivější než u bě-
žících sporů, a to z obavy, aby se předběžné 
opatření nestalo nástrojem pro pomstu či do-
konce vydírání ve sporech mezi navrhovatelem 
a odpůrcem.

1. osvědčení skutečností, které jsou 
rozhodující pro uložení povinnosti 

předběžným opatřením

Navrhovatel musí vždy osvědčit svůj tvr-
zený nárok. Osvědčení je méně než prokázá-
ní, nicméně nárok navrhovatele se musí je-
vit alespoň jako pravděpodobný (k tomu viz 
usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 1 Cmo 
162/2014-222 ze dne 29.9.2014). V opačném 
případě není nárok osvědčen a soud se dále již 
prokázáním obavy o výkon rozhodnutí neza-
bývá. Pokud dosud ve věci nebylo prováděno 
dokazování, musí být nárok osvědčen z listin-
ných důkazů – tato situace nastává zejména 
v případě, kdy dosud pro pohledávku nebyla 
podána žaloba.

2. prokázání, že je tu obava, že by výkon 
soudního rozhodnutí byl ohrožen

Typicky půjde o situaci, kdy se dlužník své-
ho majetku zbavuje nebo takový postup plánu-
je. Podle okolností může jít o inzerci na prodej 
nemovitostí ve vlastnictví dlužníka, ale situace 
již mohla pokročit až k probíhajícímu vklado-

vému řízení. Výkon rozhodnutí může být ohro-
žen jak zcizením majetku, tak i jeho zatížením. 
Všimněme si, že zatímco nárok navrhovatele 
stačí osvědčit, obavu musí navrhovatel již pro-
kázat – například inzerátem nebo probíhajícím 
vkladovým řízením. Navrhovatel současně 
musí tvrdit a prokázat, že odpůrce nemá jiný 
majetek, z něhož by mohl navrhovatel uspoko-
jit svou pohledávku; pokud by jej měl, výkon 
rozhodnutí by nemohl být zcizením nebo zatí-
žením této části majetku ohrožen, protože by 
se navrhovatel mohl uspokojit ze zbývajících 
aktiv dlužníka.

3. nařízení předběžného opatření 
musí být přiměřené okolnostem 

a zejména zásahu do práv a zájmů 
povinného (odpůrce) a třetích osob

Tato třetí podmínka sice není výslovně v ob-
čanském soudním řádu uvedena, nicméně vy-
plývá jak z obecné zásady proporcionality, tak 
i z judikatury zejména Ústavního soudu (viz 
například rozhodnutí II. ÚS 2485/11 ze dne 
24.7.2012). Jelikož je předběžné opatření insti-
tutem výjimečným, zasahujícím do práv odpůr-
ce i třetích osob v okamžiku, kdy dosud není 
o tvrzeném nároku navrhovatele pravomocně 
rozhodnuto, měly by být soudy při nařizování 
předběžných opatření velice obezřetné a újmu 
zejména pro třetí osoby by měly zkoumat vždy 
velice pečlivě.

 Pokud shrneme výše uvedené, dojdeme 
k následujícímu: Situace, kdy například dluž-
ník daruje jiné osobě jedinou nemovitost, 
která by mohla sloužit k uspokojení věřitele, 
bývá zpravidla jednoznačná. V jiném případě, 
pokud dlužník vlastní i jiný majetek, který ne-
zcizuje a z něhož by případně mohla být po-
hledávka věřitele uspokojena, by předběžné 
opatření vůbec nemělo být nařízeno. Stále je 
třeba mít na paměti, že předběžné opatření je 
institutem mimořádným a mělo by být využí-
váno pouze v případech, kdy se dlužník zba-
vuje svého jediného majetku, který by stačil 
k pokrytí pohledávky navrhovatele. Ve všech 
ostatních případech není předběžné opatření 
na místě.

Lhůty
Občanský soudní řád stanovuje lhůtu pro 

vydání rozhodnutí o předběžném opatření, 
a to 7 dní. V praxi se mi stalo, že soudy stan-

dardně využívaly 
celou sedmiden-
ní lhůtu, nicméně 
v jednom případě 
soudce vydal roz-
hodnutí již druhý 
den po podání 
návrhu. Předběž-
né opatření je vy-
konatelné ihned, 
tj. ještě před 
nabytím právní 
moci. Bohužel 
odvolací soud již 
žádnou lhůtou vázán není, ostatně ani soud 
prvního stupně, pokud jde o shromáždění pod-
kladů v případě podaného odvolání a předlo-
žení spisu nadřízenému soudu. Samozřejmě 
i zde platí, že odvolací soud má rozhodnout co 
nejdříve, u předběžných opatření vždy rychle-
ji než v ostatních případech, ovšem účastník, 
jehož majetek byl předběžným opatřením za-
blokován, v podstatě nemá žádné účinné mož-
nosti k urychlení vydání takového rozhodnutí. 
Doba, po kterou nemůže nakládat se svými 
nemovitostmi, může trvat i několik měsíců, což 
tomuto vlastníkovi může velice zkomplikovat 
jeho finanční situaci nebo zablokovat navazu-
jící obchodní transakce. Dotčený účastník má 
pochopitelně v případě, že předběžné opatře-
ní vůbec nemělo být nařízeno, náhradu škody 
proti státu, nicméně jde o proces složitý na do-
kazování a rozhodně ne rychlý. De lege ferenda 
by bylo vhodné, aby zákonodárce stanovil kon-
krétní lhůtu pro rozhodnutí o odvolání proti 
předběžnému opatření.

Obsah předběžného opatření 
a vliv na katastr nemovitostí

Jestliže má dlužník nějaké nemovitosti, 
uplatní se postup dle § 76 odst. 1 písm. d) ob-
čanského soudního řádu, podle něhož může 
být odpůrci uloženo, aby nenakládal s určitými 
věcmi nebo právy. V petitu návrhu je vhodné 
uvést, že odpůrce je povinen zdržet se naklá-
dání s konkrétními nemovitými věcmi, a sou-
časně doplnit, že není oprávněn je zcizit, zatížit 
zástavním právem, věcným břemenem, před-
kupním právem či jakýmkoli jiným právem ve 
prospěch třetí osoby.

Pokud již ohledně nemovitostí probíhá 
vkladové řízení (lhostejno, zda jde o zcizení 
či zatížení), nemusí navrhovatel toto řízení 
v návrhu výslovně uvádět. Podle § 76f odst. 
2 občanského soudního řádu se automaticky 
nařízené předběžné opatření vztahuje na již 
probíhající vkladová řízení, a to i na ta, která 
byla zahájena ještě před podáním návrhu na 
předběžné opatření. Vkladové řízení je přeru-
šeno do pravomocného skončení řízení o před-
běžném opatření. Pokud usnesení o nařízení 
předběžného opatření nenabude právní moci 
(například je na základě podaného odvolání 

JUDr. Michaela 
Balousová

Pokračování na str. 9

Předběžné opatření podle § 74 a násl. občanského soudního řádu je výjimečnou možností, kte-
rou zákon dává věřitelům, aby se bránili odlivu majetku dlužníka ke třetím osobám, a nedošlo tak 
k situaci, kdy věřitel sice bude mít v ruce vykonatelný exekuční titul, ovšem dlužník během naléza-
cího řízení stihl svá aktiva převést jinam. V praxi ovšem soudy k mantinelům daným občanským 
soudním řádem a poměrně bohatou judikaturou často přistupují rozdílně.
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Daně

DOTAZ: Realitní kancelář, plátce DPH, zajišťu-
je jako vedlejší službu stěhování. Teď poprvé 
dojde ke stěhování klienta z ČR do Německa. 
Jak je to s uplatněním DPH?
ODPOVěď: Zrekapitulujme si základní situace, 
které při přepravní službě věcí, kam Vaše stě-
hování patří, mohou z pohledu DPH nastat:
    a) Pokud plátce zajišťuje přepravní službu 
v tuzemsku, uplatní základní sazbu daně 21 %. 
A to bez ohledu na to, kdo je odběratelem služ-
by.
    b) Pokud plátce zajišťuje přepravní službu 
pro osobu povinnou k dani (podnikatelé a oso-
by s obdobnou samostatnou činností), je místo 
plnění v tom státě, kde má odběratel služby 
své sídlo. Při stěhování skladu, kanceláře apod. 
německého podnikatele z ČR do Německa, je 
místo plnění v Německu podle jeho sídla a daň 
přizná německý podnikatel. Při stěhování skla-
du, kanceláře apod. podnikatele se sídlem v ČR 
do Německa, je místo plnění v ČR a daň přizná 
český přepravce v ČR.
    c) Při stěhování osoby nepovinné k dani (ob-
čana jakéhokoliv státu) z ČR do Německa, je 
místo plnění v ČR, protože zde začíná přeprava 
zboží.
    d) Pokud by přepravní službu zajišťoval ne-
plátce, při přepravě v ČR se DPH neuplatní.
    e) Pokud by neplátce zajišťoval přepravní 
službu z ČR do Německa pro osobu nepovin-
nou k dani, daň se neuplatní. Pokud by ale 
odběratelem byl podnikatel se sídlem v Ně-
mecku, je místo plnění v Německu a příjemce 
služby přizná daň v Německu.

DOTAZ: Podnikatel vyřazuje odepsa-

ný osobní automobil, u kterého uplatnil 
v roce 2013 plný odpočet DPH, z obchod-
ního majetku do osobního užívání. Násled-
ně ukončí podnikání. Musí odvést DPH? 
V jaké výši?
ODPOVěď: Vyřazení osobního automobilu 
z obchodního majetku plátce fyzické osoby 
je zdanitelným plněním, pokud byl alespoň 
z části uplatněn odpočet daně na vstupu, což 
se v tomto případě stalo. Podnikatel vystaví 
doklad o použití, na něj uvede jako účel pou-
žití například „osobní spotřeba“ a odvede DPH 
z ceny obvyklé na trhu. Tu nejsnáze zjistí na in-
ternetu. Pokud by však nejprve ukončil činnost 
a zrušil registraci plátce DPH a teprve potom 
vyřadil osobní automobil do soukromého uží-
vání, tak by dotazovaném případě žádnou DPH 
neodvedl, protože již uplynula doba 5 let pro 
tzv. úpravu odpočtu daně. Při ukončování čin-
nosti se vždy vyplatí konzultace u odborníka!

DOTAZ: Ve zprostředkovatelské smlouvě je 
sjednána částka za plnění. Smlouva byla sjed-
nána v době, kdy zprostředkovatel nebyl plát-
cem DPH, což je ve smlouvě napsáno. Nyní 
vyúčtovává svoji provizi, ale mezitím, než do-
končil službu, se stal plátcem DPH. Má účto-
vat bez DPH nebo s DPH? Zájemce prohlašuje, 
že nesouhlasí s navýšením ceny o částku DPH.
ODPOVěď: Pokud je uskutečněna služba 
zprostředkování v době, kdy zprostředkovatel 
je plátce DPH, je nutné, aby zprostředkovatel 
v daňovém přiznání přiznal DPH a odvedl ji. 
DUZP, tedy den uskutečnění zdanitelného pl-
nění, nastal v době jeho plátcovství poskytnu-
tím služby. To, že v době uzavření smlouvy plát-
cem DPH nebyl, není rozhodující. Kdyby bylo 
bývalo možné vyúčtovat část služby za období 
do dne předcházejícímu vzniku plátcovství, 
DPH by se u této části služby neuplatnila. To 

však není vždy mož-
né, zejména pokud 
je odměna závislá na 
dokončení určitého 
obchodu. Zájemce 
oprávněně považu-
je cenu sjednanou 
ve smlouvě za cenu 
konečnou a nechce 
zaplatit víc.

DOTAZ: Může podnikatel fyzická osoba uplat-
nit odpočet DPH u osobního automobilu, kte-
rý nakupuje pro spolupracující osobu? Může 
u svého auta i u auta, které bude používat 
spolupracující osoba, uplatnit tzv. paušál na 
dopravu?
ODPOVěď:     1. Odpočet DPH může podnika-
tel uplatnit u vozidla, které bude používat ke 
zdaňované ekonomické činnosti, a to i za po-
moci spolupracující osoby. Pokud ale vozidlo 
nebude používáno plně k podnikání, může 
uplatnit odpočet pouze v poměrné výši, a to 
podle podílu ujetých kilometrů pro podnikání 
na celkovém počtu ujetých kilometrů. To se 
provádí ve zdaňovacím období pořízení auto-
mobilu odhadem a posléze k 31.12. podle evi-
dence jízd.
    2. Paušální výdaj na dopravu může podnika-
tel uplatnit až u tří motorových vozidel za je-
den kalendářní rok. Maximálně tedy 12 měsíců 
x 5 000 Kč = 60 000 Kč za jedno vozidlo. Pokud 
ale vozidlo používá zčásti pro soukromé účely, 
může uplatnit pouze 4 000 Kč za ten kalendář-
ní měsíc, ve kterém vozidlo bylo použito pro 
soukromé jízdy.

Odpovědi připravil Ing. Petr Kout,  
daňový poradce

Daňová poradna

odvolacím soudem zrušeno nebo je návrh na 
jeho vydání před právní mocí usnesení vzat 
zpět), pokračuje katastrální úřad ve vkladovém 
řízení. Pokud však bylo předběžné opatření dů-
vodné, katastrální úřad vkladové řízení zamít-
ne. Kritériem mezi tím, zda bude pokračováno 
v přerušeném řízení, nebo zda bude návrh na 
vklad (protentokrát) zamítnut, je důvodnost 
předběžného opatření. Jestliže je předběžné 
opatření nařízeno důvodně, a teprve poté do-
jde k jeho zániku (§ 77 odst. 1 OSŘ), pak je tře-

ba návrh na vklad zamítnout. Ve všech ostat-
ních případech však musí katastrální úřad 
pokračovat v přerušeném řízení (k tomu viz 
rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 
1708/2011 nebo usnesení Vrchního soudu 
v Olomouci sp. zn. 1 Co 172/2013). Smlouva 
jako taková však zůstává i v případě důvodné-
ho opatření v platnosti a je možné na jejím zá-
kladě podat návrh na vklad po skončení trvání 
předběžného opatření.

Soud nařizující předběžné opatření by měl 
sám vyrozumět příslušný katastrální úřad, 

předběžné opatření se zapisuje jako poznám-
ka (§ 23 odst. 1 písm. i) katastrálního zákona). 
S ohledem na skutečnost, že předběžné opat-
ření je vykonatelné ještě před právní mocí, 
zapisuje se jako poznámka ihned po nařízení, 
bez ohledu na běh odvolací lhůty a případné 
odvolání podané odpůrcem. Samotná skuteč-
nost, že návrh na vydání předběžného opatře-
ní byl podán, by se neměla ve výpisu z katastru 
nemovitostí projevit, a pochopitelně pouhý 
návrh by neměl odpůrce v nakládání s nemo-
vitostí omezit.

JUDr. Michaela Balousová
advokátka

www: pravniknemovitosti.cz
Příspěvek byl původně uveřejněn na 

www.epravo.cz

Pokračování ze str. 8

Předběžná opatření týkající se 
nemovitostí v teorii a praxi
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Praha 2. října (ČTK) - Za celý letošní rok se 
celkový objem úvěrů na bydlení zřejmě zvýší 
zhruba o 100 miliard korun. Poslancům to dnes 
ve Sněmovně při projednávání zprávy o finanč-
ní stabilitě řekl guvernér České národní banky 
Jiří Rusnok. Dodal, že objemy nových hypoteč-
ních úvěrů zůstávají vysoké a za leden až srpen 
se meziročně zvýšily. Celkový růst úvěrů na by-
dlení podle guvernéra zůstává vysoký a zvyšuje 
se nadále tempem kolem 8,5 procenta. Letos 
koncem května ČNB uvedla, že české domác-
nosti mají úvěry na bydlení za celkem 1,174 bi-
lionu korun.

Česká národní banka zpřísnila od pondělí 
podmínky pro žadatele o hypotéky. Výše dluhu 
žadatele o hypotéku by nově neměla překročit 

Praha 2. října (ČTK) - Dostupnost nového 
bydlení v Česku je ve srovnání s vybranými ev-
ropskými zeměmi nejhorší. Nový byt vyjde na 
11,3 průměrného ročního platu. Vyplývá to ze 
studie poradenské společnosti Deloitte, kterou 
má ČTK k dispozici. Porovnává v ní údaje ze 
12 evropských zemí z loňského roku. Nejsnad-
něji na bydlení dosáhnou Belgičané, kteří na 
průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtve-
rečních vynaloží 3,7 ročního platu.

„Poptávku a ceny na rezidenčním trhu v Čes-
ku ženou nahoru hlavně nedostatek nových 
bytů na trhu, regulace České národní banky 
ohledně hypoték, zdlouhavé povolovací proce-
sy, vysoké zdanění a také sentiment kupujících. 
Zejména ve velkých městech nelze čekat, že 
nabídka nových bytů vzroste,“ uvedl manažer 
v oddělení nemovitostí Deloitte Petr Hána.

Za Českem následují Velká Británie, kde 
průměrný nový byt vyjde na 9,8 průměrné-
ho ročního platu, dále Francie (osm) a Polsko 
(7,5). Naopak po Belgii jsou byty nejdostupnější 
v Dánsku (4,3) a Německu (pět ročních platů).

Studie dále uvádí, že Evropanům se stále 
více zamlouvá nájemní bydlení. Podle analyti-
ků za to mohou mimo jiné rostoucí ceny ne-
movitostí nebo také fakt, že se zejména mladí 
lidé stěhují do metropolí za studiem či novou 
lukrativnější prací.

Podle výše nájmu Deloitte srovnávala 
40 evropských měst ze 14 zemí. Nejvyšší mě-
síční nájemné je v centru Paříže (680 korun za 
metr čtvereční), těsně následuje vnitřní Lon-
dýn (677 korun). Třetí je s odstupem Amster-
dam (474 korun).

Z českých měst jsou do studie zahrnuty Pra-
ha, Brno a Ostrava. Praha je s 337 korunami za 
metr čtvereční měsíčně na 11. místě. Brno je 
na 31. příčce (222 korun). Ostrava je s měsíč-

ním nájemným 155 korun za metr čtvereční 
z porovnávaných evropských měst nejlevnější.

ciz mal
Počet ročních platů potřebných ke koupi 
průměrného bytu:

Země Počet ročních platů

Česko 11,3

Velká Británie 9,8

Francie 8,0

Polsko 7,5

Maďarsko 7,1

Itálie 6,3

Nizozemsko 5,8

Rakousko 5,6

Španělsko 5,4

Německo 5,0

Dánsko 4,3

Belgie 3,7

Zdroj: Deloitte

Průměrné měsíční nájemné ve vybraných 
evropských městech (Kč/m2)

Město Země Nájemné

Paříž (centrum) Francie 680

Londýn (vnitřní) Velká Británie 677

Amsterda  Nizozemsko 474

Kodaň Dánsko 461

Barcelona Španělsko 451

Mnichov Německo 425

Aarhus Dánsko 420

Madrid Španělsko 399

Varšava Polsko 381

Město Země Nájemné

Řím Itálie 345

Praha Česko 337

Odense Dánsko 32

Rotterdam Nizozemsko 317

Lyon Francie 314

Milán Itálie 312

Birmingham Velká Británie 309

Frankfurt Německo 301

Marseille Francie 301

Haag Nizozemsko 291

Vratislav Polsko 286

Hamburk Německo 268

Riga Lotyšsko 258

Brusel Belgie 255

Budapešť Maďarsko 252

Vídeň Rakousko 247

Lisabon Portugalsko 247

Berlín Německo 240

Antverpy Belgie 237

Gent Belgie 234

Krakov Polsko 224

Brno Česko 222

Valencie Španělsko 211

Linec Rakousko 209

Štýrský Hradec Rakousko 209

Lodž Polsko 201

Turín Itálie 177

Porto Portugalsko 175

Debrecín Maďarsko 167

Györ Maďarsko 165

Ostrava Česko 155
Zdroj: Deloitte

Studie: Češi musí na nové bydlení šetřit nejdéle v Evropě

devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Ža-
datel by měl současně na splátku dluhu vyna-
kládat maximálně 45 procent svého měsíčního 
čistého příjmu. Banky podle informací ČTK 
proto očekávají, že zájem o hypotéky od října 
klesne. V září naopak zaznamenaly růst zájmu.

„I v letošním roce pokračuje rychlý růst úvě-
rové dynamiky a cen nemovitostí. Tento společ-
ný pohyb označujeme za spirálu mezi cenami 
nemovitostí a úvěry na jejich pořízení,“ řekl Rus-
nok. Údaje od poloviny loňského roku podle něj 
naznačují zastavení roztáčení této spirály, ale 
příznivé podmínky pro její obnovení přetrvávají.

Centrální banka již loni v dubnu doporučila 
bankám neposkytovat hypotéky nad 90 pro-
cent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hod-

notě zástavy) a omezit i hypotéky nad 80 pro-
cent. Takových mohou banky poskytnout jen 
15 procent. Rusnok dnes řekl, že bankovní rada 
ČNB došla po vyhodnocení informací i poskyt-
nutých hypotečních úvěrech k závěru, že limity 
z loňského dubna není zatím nutné zpřísnit. 
„Při zhruba 15procentním nadhodnocení cen 
bydlení, které indikuje náš model, představují 
stávající limity LTV z hlediska ČNB dostatečné 
pokrytí potenciálních rizik bankami na hraniční 
hodnotě,“ řekl guvernér.

ČNB na konci září potřetí v řadě zvýšila úro-
kové sazby. Od sazeb centrální banky se odvíje-
jí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům 
vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice 
a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na 
bydlení. Podle odborníků však na trh hypoték 
více než zvýšení sazeb dopadne čerstvé zpřís-
nění podmínek pro jejich získání.

nlm jw

Rusnok: Objem úvěrů na bydlení letos 
vzroste zřejmě o 100 miliard



realitní magazín ark čr ■ 10/2018
11

Z regionů

Informace

Informace ve zkratce

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 
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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 členem ARK ČR se stala společnost:
Czech Republic Realty s.r.o. (Sotheby´s International Realty Czech Republic)

Ze Sbírky zákonů
Dne 1. října 2018 nabývají účinnosti:

 ■ VyHLÁšKA 67/2018 Sb. ze dne 11. dub-
na 2018 o některých požadavcích na systém 

Praha 25. září (ČTK) - Doba pro povolení stavby bytového projektu 
v Praze se od roku 2008 více než ztrojnásobila. Zatímco před deseti lety 
trvala zhruba dva roky, nyní je to průměrně sedm let. Doba samotné 
výstavby je přibližně stejná, když trvá dva roky. Vyplývá to ze studie po-
radenské společnosti Deloitte, jejíž výsledky má ČTK k dispozici.

„Za posledních deset let se doba povolování výstavby nových bytů 
významně prodloužila. Na trhu navíc často vidíme další nešvary. Napří-
klad nejsou dodržovány správní lhůty. Stále více se tak prohlubuje pro-
blém s nedostatkem nových bytů, které je možné na trhu vůbec nabíd-
nout,“ uvedl vedoucí oddělení nemovitostí v Deloitte Miroslav Linhart.

Podle údajů Českého statistického úřadu zahájily stavební firmy le-
tos do konce července v Praze stavbu 1161 bytů v bytových domech. 
V porovnání s rokem 2008 to bylo o 70 procent méně. Nové byty v prv-
ním pololetí meziročně zdražily o 24 procent na 94.000 korun za metr 
čtvereční, tempo růstu cen starších bytů bylo jen o něco málo nižší. Za 
poslední tři roky zdražily nové byty v hlavním městě zhruba o 70 pro-
cent.

Z výsledků studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) vyplý-
vá, že každý pokles o 1000 stavebních povolení zvyšuje tempo růstu cen 
bytů o 1,18 procenta. Dalším důvodem zdražování bytů je podle CETA 
inflace. „Pokud inflace vzroste o jeden procentní bod, zvýší se index 
tempa růstu cen bytů v Praze o 1,3 procentního bodu. Od roku 2005 se 
inflace kumulativně zvýšila o 27 procent, což se patřičně projevilo i v ce-
nách bytových jednotek,“ doplnil ředitel výzkumu CETA Aleš Rod.

Podle manažera Deloitte Petra Hány mají na schvalovací proces na-
víc vliv organizace, které mohou do jednání kdykoliv vstoupit. „Jedná se 

o takzvané privilegované žalobce, tedy dotčenou veřejnost, která hájí 
různé zájmy dle zákonem stanovených omezujících podmínek. Vedle 
nich jsou to i účastníci řízení podle stavebního zákona, zejména žadatelé 
a vlastníci sousedních pozemků,“ sdělil Hána.

Analýza se zaměřila na všechny bytové developerské projekty různé 
velikosti, které se objevily na úředních deskách metropole od začátku 
roku 2014 do konce března 2018. V rámci zhruba 730 projektů byly evi-
dovány údaje o více než 42.000 bytů.

Studie zkoumala schvalovací proces, který zahrnuje tři hlavní fáze. 
Jedná se o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Průměrná doba mezi zahájením EIA 
a jeho dokončením je podle studie půl roku. Na vydání územního roz-
hodnutí poté investor čeká v průměru 1,7 roku, na stavební povolení 
další téměř tři roky. Dohromady je to tedy přes pět let.

„Relativně dlouhá doba předchází zahájení samotného řízení. Inves-
toři reálně zahájí povolovací proces v průměru za 1,7 roku od doby, kdy 
pozemek určený k výstavbě získali. V případě potřeby změny územního 
plánu se navíc tato doba výrazně protahuje. Jen v současné době Pra-
ha eviduje přibližně 400 žádostí o změnu územního plánu, které nebyly 
projednány zastupitelstvem,“ píše se dále ve zprávě. Většina z nich se 
přitom podle Deloitte zastavila v rámci politického rozhodování.

Studie neřeší případná odvolání proti rozhodnutí úřadů. „Pokud jsou 
vydávána a následně soudně napadena, jejich lhůta se fakticky prodlu-
žuje o další roky. Jak uvádějí investoři, běžnou dobou pro vyřizování 
soudních sporů jsou dva roky,“ dodává studie.

ciz mha

Doba povolení stavby bytů v Praze se od roku 2008 ztrojnásobila

vnitřních zásad, postupů a kontrolních opat-
ření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu 

 ■ ZÁKON 193/2018 Sb. ze dne 15. srpna 
2018, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komuni-

kacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojiště-
ní odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozi-
dla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Pozn.: s výjimkou

http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
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Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Stanovy ARK ČR a Etický 
kodex realitního makléře – člena ARK ČR, je povinně pojištěn na rizika 
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vyjádřit formou stížnosti, kterou řeší Dozorčí rada ARK ČR.

ZnAČKA KvAlity


