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Slovo prezidenta 

Profesní vzdělávání

V souvislosti s koncem starého a začátkem 
nového roku přichází na mysl bilancování, růz-
ná hodnocení a člověk přijímá i různá předse-
vzetí. V rámci toho bilancování jsem dospěl 
k závěru, že v současné populaci roste počet 
lidí, kteří se neumějí chovat, nemají žádnou 
sebereflexi, mizí slušnost a etika. 

Uvedu pár příkladů. Například nedostatku 
sebereflexe. Nedávno jsem cestoval vlakem. 
Přisedla si dáma středního věku, z kabelky 
od Vuitona vytáhla notebook, chytrý telefon 
a začala synchronizovat diáře. To by nebylo 
nic špatného. Sebereflexi ztratila, když si náh-
le z kabelky vyndala zrcátko a začala se malo-
vat. Po dokončení řas a stínů, začala s úpravou 
účesu. Její blond vlasy padaly na sousedního 
cestujícího a sedadla. Já seděl naproti a kou-
sal jsem se do rtů, abych něco neřekl. Kdyby 
si začala upravovat podvazky (náznaky tam 
byly), asi bych se neudržel. Tak nějak mi to 
přišlo, že zapomněla, že není v koupelně a že 
okolo jsou lidé, kteří nechtějí mít nic společ-
ného s jejími toaletními úkony. Při zpáteční 
podvečerní cestě jsem měl zase spolucestují-
cí, která zřejmě trpěla absencí domácího sto-
lování a z batohu vybalila plastovou misku se 
zeleninovým salátem a s kuřetem. Miska byla 
zaklopena plastovou pokličkou tak dokonale, 
že několik minut bylo v okolí slyšet jen křupá-
ní plastů a její nevrlé syčení. Pak se dala do 
salátu. Křupání dostalo pouze jinou podobu. 

Mezi zuby křupala mrkvička a hlávkový salát. 
Hodně jsem trpěl. Její gastronomické úkony 
se zvukovou kulisou opět svědčily tomu, že jí 
nezajímá, zda tím třeba někoho neobtěžuje. 
Opět jsem se kousal do rtů, protože vyvrcho-
lení tohoto čísla bylo s plastovou lahví nějaké 
koly. Křupání plastu, žbrundání při polykání 
hltů a následné pazvuky při uzavření a úklidu 
lahve do batohu mne zcela odrovnaly. Ved-
le si jakýsi cestující popíjel pivo z plechovky 
a tak nějak zapomněl, že není doma na WC 
a neudržel v útrobách únik plynů kysličníku 
uhličitého a normálně si krknul. Kam to vše 
spěje. Už jen chybělo, aby další cestující tele-
fonicky navigovala manžela, jak má malému 
klukovi vložit čípek a že ona to dělá v ruka-
vicích. To jsem také už vyslechnul. Co mně 
motivovalo se o tyto zkušenosti podělit a ven-
tilovat je, byla předvánoční návštěva divadla. 
Národního divadla. Příběh další. To, že opož-
děný příchozí neumí říci, dobrý večer, s dovo-
lením, já bych rád prošel na své místo a jen 
tupě stojí a čeká, že sedící se vymrští, na to 
jsem si skoro už zvykl. To, že při průchodu ke 
svému sedadlu se ke mně točí zadní částí těla, 
jsem už neunesl a sdělil mu, že já se k němu 
stavím čelem a totéž očekávám od něj.  To-
však ale neunesla ani moje žena a hned mne 
napomenula, že jsem hroznej.  Pak ale dostala 
za vyučenou. Hned v řadě za námi seděl člo-
věk, který vážil asi 150 kg a měřil 190 cm. Za 

to zjevně asi nemůže. Ale v důsledku toho 
byla jeho hlava hned za našimi hlavami. Pán 
byl nastydlý. Kašlal nám přímo do ucha a vše 
hojil nápojem z plastové lahve. Zase to žbrun-
dání a křupání. Nezvalovská poezie Manon 
Lescaut, na kterou se moje žena těšila, byla 
tímto rušena podobně jako Rádio Svobodná 
Evropa (pro pamětníky). Já mlčel, jsem hroz-
nej.

Nakonec jsem si ale dal předsevzetí, že 
o tom někam napíši (což tak nyní činím) a že 
se pokud možno nebudu kousat do rtů a občas 
někomu tu slušnost a sebereflexi zase připo-
menu. Možná také omezím využívání veřejné 
dopravy. Jak dopadnu, to vám třeba sdělím za 
rok. Možná to zase tak úplně špatné s tou po-
pulací nebude a mne ty příběhy zastihly v něja-
kém divném rozpoložení. 

Vám všem tedy přejí do nového roku co 
nejméně podobných zážitků, jen dobré roz-
položení, eticky a slušně se chovající obchodní 
partnery i klienty a samozřejmě pevné zdraví. 

Ing. Jaroslav Novotný
prezident ARK ČR

Novoroční bilancování

Základy realitního byznysu
Trénink je určen všem začínajícím realitním makléřům nebo makléřům 
s kratší praxí v realitách. Získáte konkrétní praktické návody, jak úspěšně 
zahájit svou kariéru realitního makléře.

Termín:  11. - 12. 6. 2019 (9-16 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Výkon správy 
nemovitostí

Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo 
se chtějí věnovat správě nemovitostí.

Termín: : 21. - 23. 01. 2019  (9-16 hod.), Místo koná-
ní: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 1b, Praha 10

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/4009/zaklady-realitniho-byznysu.htm
http://www.arkcr.cz/art/5406/vykon-spravy-nemovitosti.htm
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Výstavba bytů

Praha, 5. 12. 2018 – Startovní pozice nové 
koalice není špatná snad jen v tom, že hned na 
začátku dokázala jasně pojmenovat problém 
Prahy: Nestaví se. Zdá se, že zatímco posled-
ní volby se ještě nesly v atmosféře, že je třeba 
developery zastavit, dnes politici a developeři 
hledají cestu, jak spolupracovat. Uplynulé roky 
ukázaly na současné bytové krizi až příliš výs-
tižně, že jiná cesta není. Na konferenci pořáda-
né Sdružením pro architekturu a rozvoj (SAR) 
diskutovali odborníci z řad politiků, úředníků, 
právníků, investorů a ekonomů o tom, jak uči-
nit bydlení v metropoli, kde se (zatím) dvakrát 
víc bytů prodává, než povoluje a kde se metr 
čtvereční novostavby vyšplhal ke sto tisícům, 
opět dostupným. 

Na některých konkrétních opatřeních se 
diskutující shodli. V krátkodobém horizontu 
by pomohl rozhýbat zablokovanou výstavbu 
jeden centrální stavební úřad a rychlé pro-
jednání prioritních změn územního plánu pro 
dopravní stavby a bytové projekty, a to zejmé-
na na brownfieldech, ve kterých je uzamčeno 
60 procent z celkem 90 tisíc připravovaných 
bytů. To jsou opatření, na kterých může začít 
pracovat Praha hned. Pomoci jí bude muset 
ministerstvo pro místní rozvoj s připravovanou 
dílčí novelou stavebního zákona zavádějící pře-
devším fikci souhlasu a projednáním nového 
stavebního kodexu. 

Kde se nestaví, je draze 
Partner KPMG a člen SAR Pavel Kliment 

na grafech a statistikách jasně doložil přímou 
závislost počtu povolovaných bytů a růstu 
cen tam, kde se nepovoluje. Kupříkladu ve 
Varšavě rostly ceny bytů v letech 2015 až 
2017 o 1,5 procenta, zatímco v Praze 13pro-

centním tempem. V hlavním městě Polska 
připadá na sto tisíc obyvatel 1237 povolených 
bytů, u nás jen 307. „Varšava je krásným pří-
kladem, jak tato přímá úměra funguje v praxi. 
Investice do dopravní infrastruktury spojené 
například s rozšířením linek metra, ochota sta-
vět výškové budovy, podpora státu, historický 
vývoj, a hlavně významně rychlejší schvalova-
cí procesy stojí za rekordním počtem nových 
bytů v tomto městě. Praha nebude nikdy povo-
lovat nové byty v rozsahu Varšavy, ale stávající 
situace je extrém,“ uvedl Pavel Kliment.  

Podobná je situace také v Mnichově, kde 
je bydlení drahé i pro Němce. I tam ale rostly 
ceny pomaleji – loni v Mnichově povolili 13 ti-
síc bytů, zatímco v Praze zhruba 2500. „Odha-
dujeme, že letos se prodá i vzhledem k novým, 
zbytečně restriktivním regulacím hypoték 
méně než pět tisíc bytů a povoleno bude jen 
zhruba 2200. Přitom by v Praze bylo potřeba 
stavět kolem deseti tisíc bytů ročně,“ podotkl 
Dušan Kunovský, člen SAR a šéf Central Group. 
Ekonom České bankovní asociace Miroslav Zá-
mečník doplnil, že ceny pražských bytů žene 
vzhůru nejen to, že se konjunktura potkala 
s nedostatečnou výstavbou. Praha je podle 
něho podobně jako jiné západní metropole 
pod vlivem globálních faktorů a investičních 
nákupů. 

Manuály pro brownfieldy 
Náměstek primátora odpovědný za územ-

ní rozvoj Petr Hlaváček chce pomoci výstavbě 
především tím, že město rychle schválí čekající 
a „spící“ změny územního plánu pro bytovou 
výstavbu, které nejsou v konfliktu se zájmy 
města a znamenaly by posílení nabídkové stra-
ny trhu a dostupného bydlení. Na pozemcích 

města a městských částí chce potom zkoušet 
experimentální družstevní bytovou výstavbu. 
Petr Hlaváček upírá pozornost také k velkým 
rozvojovým plochám a k brownfieldům. Pro 
ně by chtěl nechat vytvořit podrobné manuály 
s reálnými harmonogramy jejich odblokování. 
Každý z nich by měl získat „rodný list“. „Zapo-
mněli jsme hledat řešení u kulatého stolu, ne-
můžeme spolu jednat prostřednictvím České 
pošty, která je v krizi,“ podotkl Petr Hlaváček 
s tím, že důležitou debatu o vztahu veřejného 
a soukromého zájmu máme teprve před se-
bou. 

Radní pro legislativu Hana Marvanová vidí 
jako prioritu především zrychlení schvalování 
procesů. „Povolování se musí stát absolutní 
prioritou, úřady musí dodržovat správní lhů-
ty, jinak je to selhání státní správy,“ podotkla 
Marvanová. Třeba je ale definovat soubor 
mnoha opatření, jedno kouzelné, které by 
uhasilo současnou bytovou krizi, neexistuje. 
„Chceme i otevřít diskusi s developery, jak by 
město mohlo získat sociální byty. Zároveň od 
nich budu chtít vědět, kde přesně mají zasek-
nuté projekty a hledat systémové řešení,“ do-
dala. 

Centrální úřad by byl znát už do roka 
Pohled z praxe nabídl účastníkům diskusní-

ho fóra šéf developerské společnosti Central 
Group. „Bytovou krizi nepomůže řešit nic ji-
ného než zrychlení schvalování staveb, dosta-
tek pozemků pro novou výstavbu a fungující 
tržní prostředí se zdravou konkurencí mezi 
developery a hypotéčními bankami bez zby-
tečných regulací,“ řekl Dušan Kunovský. Kro-
mě zajištění striktního dodržování lhůt všemi 
úřady, urychlení prioritních změn územního 
plánu a odstranění nadbytečných stavebních 
uzávěr navrhuje především digitalizaci schva-
lovacího procesu a zřízení jednoho centrální-
ho pražského úřadu. „Oproti koncepci nové 
pražské koalice uvedené v programovém pro-
hlášení by ale měl tento úřad fungovat nejen 
pro územní řízení, ale i pro stavební a společ-
ná řízení,“ uvedl Kunovský. Odvolacím orgá-
nem by pro tento centrální úřad podle něho 
být MMR s jasně stanoveným termínem pro 
vyřešení odvolání. Úřad by měl řešit stavby 
dopravní a technické infrastruktury, stavby 
občanské vybavenosti a větší bytové i neby-
tové stavby. „S účinností nového stavebního 
zákona v 2023 by tento úřad byl velmi snadno 
transformován na předpokládaný krajský sta-
vební úřad,“ soudí Kunovský.

Zdroj: Sdružení pro architekturu a rozvoj; 
http://www.arch-rozvoj.cz

Tisková zpráva Sdružení pro architekturu a rozvoj

Recepty pro Prahu: Urychleně 
projednat prioritní změny 
územního plánu, odblokovat 
brownfieldy a zřídit centrální úřad

Vzhledem k tomu, že nedostatek bytů v Praze (ale i mnoha dalších městech v ČR je dlouho-
dobým palčivým problémem, sledujeme aktivity, které by mohly přispět k řešení této nepříznivé 
situace. 

– red - 

http://www.arch-rozvoj.cz
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Legislativa

Je tomu již půl roku od té doby, co naby-
lo účinnosti nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohy-
bu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních úda-
jů), jež se veřejnosti vžilo do paměti spíše pod 
zkratkou GDPR.

O nařízení GDPR a jeho dopadech na spo-
lečnost se psalo a diskutovalo již dlouho před 
jeho účinností1, k čemuž zajisté přispělo dvou-
leté přechodné období, jež zákonodárce po-
skytl všem dotčeným subjektům, aby se no-
vým pravidlům stihli dostatečně přizpůsobit. 
Postupem času, s blížící se účinností GDPR, 
vzrůstaly obavy subjektů zpracovávajících 
osobní údaje a množily se dotazy, jak se s no-
vým nařízením vypořádat v každodenní praxi. 
S nástupem GDPR si každý subjekt nakládající 
s osobními údaji zajisté kladl otázky, jak naložit 
se stávajícími databázemi kontaktních údajů 
fyzických osob a jak postupovat do budoucna 
při získávání nových kontaktních údajů a jejich 
uchovávání v databázi. Zmíněnými otázkami se 
zabývá tento článek, neboť získávání a uchová-
vání kontaktů je, a do budoucna zůstane, velmi 
aktuální nejen pro podnikatelské subjekty.

1. Jaká pravidla je třeba dodržovat 
při vedení kontaktních databází

Při každém získávání kontaktních údajů fy-
zických osob, jež jsou z hlediska GDPR považo-
vány za osobní údaje, a jejich dalším zpracování 
v interních databázích je zapotřebí dodržovat 
určitá pravidla. Jaká jsou tato pravidla a jaká 
kritéria by měli správci zejména zohlednit při 
založení a vedení databáze kontaktních údajů 
fyzických osob?

 ■ Bez zákonného důvodu a jasně vymeze-
ného účelu to nejde

Při získávání kontaktních údajů fyzických 
osob a jejich dalším uchovávání je primárně 
nutné stanovit účel zpracování údajů a zajistit 
právní základ (zákonný důvod) pro takové zpra-
cování. Pokud jde o účel, podnikatelské subjek-
ty nejčastěji využívají kontaktní údaje fyzických 
osob pro marketingové účely nebo pro účely 
založení a plnění závazků. Zákonným důvodem 
je pak v těchto případech zpravidla oprávně-

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES vstoupi-
lo v platnost dne 24. května 2016 a v účinnost 
25. května 2018.

ný zájem ve smyslu čl. 6 písm. f) GDPR, plnění 
smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená fyzic-
ká osoba, ve smyslu čl. 6 písm. b) GPDR, a ko-
nečně jím může být i souhlas subjektu údajů ve 
smyslu čl. 6 písm. a) GDPR.

 ■ Schopnost doložit původ osobních údajů 
a dostatečná informovanost fyzických osob

Správce může zpracovávat osobní údaje zís-
kané přímo od subjektů údajů nebo nepřímo 
od třetích osob či z jiných zdrojů. Vždy bezpeč-
nější cestou je získávání osobních údajů přímo 
od fyzických osob (subjektů údajů), neboť jsou 
získávány zpravidla s vědomím těchto osob 
a na bázi dobrovolnosti. Konkrétním příkladem 
získání osobních údajů přímo od fyzické osoby 
může být předání vizitky či objednávka pro-
duktů nebo služeb správce. Naopak získávání 
osobních údajů od třetích osob nebo z jiných 
zdrojů může znamenat velké riziko, že zpraco-
vání údajů nebude v souladu s právem. V praxi 
podnikatelské subjekty běžně využívají veřej-
ných databází a rejstříků či specializovaných 
společností zabývajících se sběrem osobních 
údajů a prodejem databází.

Jsou-li osobní údaje získávány z veřejných 
zdrojů, je třeba mít na paměti, že veřejnost 
údajů sama o sobě neopravňuje ostatní sub-
jekty k jejich dalšímu neomezenému využívání 
a zpracování. Stejně tak jsou-li osobní úda-
je extrahovány z databáze poskytnuté jinou 
osobou, ať už úplatně či bezúplatně, musí být 
příjemci databáze vždy znám její původce. Pro 
zpracování zveřejněných osobních údajů nebo 
osobních údajů získaných od třetích osob tedy 
platí shodná pravidla jako pro jiná zpracování 
a příjemce (správce) musí mít zákonný důvod 
pro jejich zpracování.

Ať už správce využívá jakýkoli způsob zís-
kávání kontaktních údajů fyzických osob, vždy 
musí řádně a včas splnit informační povinnost 
v souladu s čl. 13, resp. 14 GDPR a dodržovat 
základní zásady zpracování osobních údajů, ze-
jména transparentnost, přesnost a korektnost. 

 ■ Doba uchovávání a pravidelnost využívá-
ní kontaktních údajů

Obecně platí, že doba uchovávání osobních 
údajů musí být přiměřená účelu vymezenému 
správcem, s čímž souvisí i aspekt pravidel-
nosti využívání kontaktních údajů a interakce 
správce s fyzickými osobami. Doba uchovávání 
osobních údajů je rovněž odvislá od důvodu 
zpracování.

Získal-li správce osobní údaje fyzické osoby 
s jejím souhlasem, měla by být vždy stanovena 
doba, na kterou je souhlas udělen, neboť sou-
hlas nelze chápat jako časově neohraničený. 

Stejně tak v pří-
padě, kdy správce 
zpracovává osob-
ní údaje na zákla-
dě oprávněného 
zájmu (např. zpra-
covává kontaktní 
údaje fyzických 
osob na základě 
minulého smluv-
ního vztahu s nimi 
pro marketingové 
účely), nelze se 
v rámci tohoto 
zákonného důvo-
du odvolávat na smluvní vztah uzavřený před 
mnoha lety, pokud není dána pravidelná inte-
rakce mezi správcem a fyzickou osobou.

U stávajících databází by tedy měl správce 
především zkontrolovat, kdy byly osobní údaje 
poprvé získány, na jakou dobu, a zda tyto kon-
takty v databázi vede jako aktivní.

2. Ilustrativní příklad vedení 
databází kontaktních údajů fyzických 

osob pro marketingové účely

S ohledem na výše uvedená kritéria lze da-
tabáze kontaktních údajů fyzických osob vede-
né pro marketingové účely rozdělit následovně 
s tím, že tyto případy se vztahují jak na fyzické 
osoby v rámci B2C2 styku, tak na fyzické osoby 
v rámci B2B3 styku. Pro úplnost je však nutné 
dodat, že fyzické osoby jednající se správci 
v rámci B2B styku mohou obvykle rozumně 
očekávat, že budou plnit funkci kontaktních 
osob, a pokud nejsou marketingové aktivi-
ty správců a priori obtěžující, platí v oblasti 
B2B vztahů mírnější režim.

a) Kontakty, kdy není zapotřebí vyžadovat 
nový souhlas subjektu údajů pro marketingové 
účely

I. skupina: U kontaktů existuje tzv. oprávně-
ný zájem dle recitálu 47 GDPR ve spojení s čl. 
6 odst. 1 písm. f) GDPR a správce je i nadále 
oprávněn zasílat obchodní sdělení, která se 
vážou k odebranému produktu/službě nebo ke 
spolupráci správce s kontakty:

 ■ fyzické osoby, s nimiž je správce v kon-
taktu na pravidelné bázi (pravidelná spoluprá-
ce, pravidelné odběry zboží apod.)

 ■ fyzické osoby, na něž správce získal kon-
takt v období max. 5 let nazpět (tato doba 
může být považována za přiměřenou)

II. skupina: Kontakty mohou být nadále po-
užívány v souladu s podmínkami, za nichž byl 
souhlas subjektu údajů udělen:

 ■ fyzické osoby, jež udělily řádný souhlas 
se zpracováním osobních údajů pro účely za-

2 Business-to-consumer
3 Business-to-business

Půl roku s GDPR – praktický návod 
k vedení kontaktních databází

Karolina Šindelářová

Pokračování na str. 5
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sílání obchodních sdělení, jenž odpovídá poža-
davkům GDPR, na určenou dobu

 ■ fyzické osoby, jejichž osobní údaje byly 
získány od třetích osob/veřejných zdrojů a pro 
jejichž předání správci byl udělen souhlas sub-
jektu údajů odpovídající požadavkům GDPR

b) Kontakty, kdy je zapotřebí vyžadovat 
nový souhlas subjektu údajů pro účely ob-
chodních sdělení

III. skupina: Pro tyto kontakty by měl být 
získán nový souhlas v souladu s GDPR:

 ■ kontakty, jež byly získány před více než 
5 lety a neexistuje aktivní interakce mezi správ-
cem a fyzickou osobou – subjektem údajů 

(např. opakované plnění smlouvy)
 ■ kontakty, u nichž nebyl udělen souhlas 

odpovídající požadavkům GDPR

IV. Správce by měl získat souhlas subjektu 
údajů nebo by kontakty měly být vymazány:

 ■ kontakty, u nichž nelze prokázat jejich 
původ

 ■ kontakty, jež byly získány nepřímo (od 
třetích osob) a správce nemá souhlas subjektu 
údajů se zpracováním

 ■ kontakty, kdy subjekt údajů odmítl sou-
hlas udělit, nebo souhlas odvolal či vznesl odů-
vodněnou námitku proti zpracování osobních 
údajů.

Závěr
I půl roku po nabytí účinnosti GDPR neexis-

tuje jednoznačná odpověď na některé otázky 
související s vytvářením databází a jejich využí-
váním a nadále panuje řada nejasností, přesto-
že je Úřad pro ochranu osobních údajů při vý-
kladu GDPR aktivní a zčásti supluje nedostatky 

Půl roku s GDPR – 
praktický návod k vedení 
kontaktních databází

Pokračování ze str. 4

způsobené českým zákonodárcem spočívající 
v absenci vnitrostátní právní úpravy. Budou-li 
však správci bedlivě dodržovat shora uvedená 
pravidla, respektovat vůli fyzických osob (sub-
jektů údajů), a vyvarují-li se získávání rozsáh-
lých databází z neověřených zdrojů bez jaké-
hokoli právního základu, neměla by jim hrozit 
vyšší rizika správního či soudního postihu.

Mgr. Ing. Karolina Šindelářová, 
advokát

Weinhold Legal, v.o.s. 
advokátní kancelář

Příspěvek byl původně uveřejněn na 
www.epravo.cz

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

Obchodník s realitami Brno
Místo konání: Brno, Filipínského 1, Veřejně správní akademie 

 Termín : od 18. 3. do 17. 4. 2019
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Jednou ze základních změn v návrhu  zákona o realitním zprostředkování je přesun realitní činnosti z tzv. volných živností do živností váza-
ných.  K získání živnostenského oprávnění na tuto vázanou živnost bude třeba splnění určitých podmínek (praxe v oboru, vzdělání či zkouš-
ka odborné způsobilosti). I pro realitní makléře, resp. obchodníky s realitami, kteří budou moci prokázat zákonem požadované vzdělání 
a odbornou praxi, bude z hlediska prokazování určitě jednodušší použít k tomuto účelu doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti pro 
obor obchodník s realitami. V takovém případě již nebude zapotřebí dokládat odbornou praxi a vzdělání.

Bližší informace a přihlášky zde

https://www.weinholdlegal.com/wl/en/home
https://www.weinholdlegal.com/wl/en/home
http://www.epravo.cz
http://www.arkcr.cz/art/4424/o-nasich-kurzech-rekli.htm
http://www.arkcr.cz/art/5873/aktuality-v-ucetnictvi-a-danich-2019.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/5780/obchodnik-s-realitami-praha.htm
http://www.arkcr.cz/art/5492/obchodnik-s-realitami-brno.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
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Praha 11. prosince (ČTK) - Pět ministerstev, 
většina krajů a Nejvyšší správní soud v mezi-
resortním připomínkovém řízení odmítly ná-
vrh ministerstva pro místní rozvoj na zavedení 
tzv. fikce souhlasu závazného stanoviska. Na 
kulatém stolu Žofínského fóra to dnes uved-
la náměstkyně ministerstva Marcela Pavlová. 
Úprava by stanovovala, že pokud se instituce, 
jejichž vyjádření je nutné pro získání stavební-
ho povolení, v zákonem dané lhůtě nevyjádří, 
automaticky se bude počítat s kladným stano-
viskem.

Podle Pavlové ministerstvo připravilo balík 
drobnějších úprav, které mají zefektivnit kri-
tizovaný systém povolování staveb před tím, 
než vstoupí v platnost nový stavební zákon. To 
by se mělo podle harmonogramu stát v roce 
2022.

Hlavní změnou by měla být právě fikce sou-
hlasu. Pro povolení stavby je nutné závazné 
stanovisko desítek institucí a nová úprava by 
měla zabránit tomu, aby se povolení stavby za-
razilo na liknavém přístupu některé z nich, což 

Praha 14. prosince (ČTK) - Od dnešního dne 
mohou lidé na Portálu občana nahlížet do ka-
tastru nemovitostí. Na tiskové konferenci to 
řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Portál 
mohou občané od července využívat ke komu-
nikaci s úřady. Hamáček řekl, že zatímco při 
spuštění bylo na portálu k dispozici 37 služeb, 
po půl roce fungování nabízí 60 služeb.

„Nová funkce umožní klientům veřejné 
správy, občanům České republiky, připojit se 
on-line do prostředí Českého úřadu zeměmě-
řičského a katastrálního a v podstatě vidět, 
které nemovitosti ta která konkrétní fyzická 
osoba vlastní,“ řekl náměstek ministra pro in-
formační a komunikační technologie Jaroslav 
Strouhal. Ředitel odboru eGovermentu Roman 
Vrba upřesnil, že po přihlášení si může uživatel 
zobrazit, jaké nemovitosti vlastní na území ČR, 
může si také nechat vyhotovit list vlastnictví.

Prostřednictvím Portálu občana nyní lidé 
mají přístup například ke svým údajům v re-
gistru obyvatel, k údajům o důchodu nebo si 
mohou pořídit výpisy z bodového hodnocení 
řidičů. K elektronickým výpisům z veřejných 
rejstříků potřebují lidé kromě občanského prů-

se podle stavebníků běžně děje. Na povolení 
by podle úpravy úřady měly 30, ve složitějších 
případech 60 dní. Pokud by se ve lhůtě nevy-
jádřily, stavební řízení by pokračovalo s tím, že 
vydaly kladné stanovisko.

Úprava ale podle Pavlové narazila na znač-
ný odpor. V připomínkovém řízení ji odmítla 
ministerstva vnitra, zemědělství, životního 
prostředí, kultury a školství. Proti jsou také kra-
je, Nejvyšší správní soud a připomínky mají mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu, spravedlnosti, 
Svaz průmyslu a dopravy a Svaz měst a obcí.

Ministerstvo se i přes odpor pokusí úpravu 
prosadit. „Věřím tomu, že to dobře dopadne, 
protože pokud by to nemělo dobře dopad-
nout, tak těm investorům moc, respektive vů-
bec nepomůžeme,“ uvedla.

Kromě fikce souhlasu, která je úpravou 
správního řádu, připravuje ministerstvo nove-
lizaci stavebního zákona. Ta zavádí nový druh 
územně plánovací dokumentace, tzv. územní 
rozvojový plán. Týkal by se infrastruktury, kte-
rá překračuje hranice krajů, a stanovil by se 

pro celé území republiky. Novela počítá také 
s vytvořením národního geoportálu územní-
ho plánování a stanovuje jednotný standard 
pro vybrané části územně plánovacích doku-
mentů.

V případě úprav stavebního zákona podle 
Pavlové v připomínkovém řízení nedorazily tak 
ostré reakce jako u úprav správního řádu. Zá-
sadně ji odmítla Česká komora architektů, při-
pomínky měly Královéhradecký a Jihomorav-
ský kraj a Svaz měst a obcí. „Jsem optimistka, 
že ty připomínky všechny řádně vypořádáme,“ 
uvedla náměstkyně.

Pokud jde o přípravu nového stavebního 
zákona, jeho návrh by podle Pavlové měl do 
Vánoc jít do interního připomínkovacího řízení 
v rámci ministerstva pro místní rozvoj. Do me-
ziresortního řízení by pak podle harmonogra-
mu měl jít v březnu.

Současný systém povolování staveb čelí 
dlouhodobé kritice zejména ze strany deve-
loperů a stavebních investorů, ale i politiků 
a samospráv. Velkým tématem se tato otáz-
ka stala v Praze, která se potýká s kritickým 
nedostatkem bytů a kde povolování velkých 
developerských projektů trvá i přes deset 
let.

psc jw

Ministerstva odmítají úpravu postupu 
při povolování staveb

kazu s čipem také svou datovou schránku.
Právě prostředí datových stránek podle 

Hamáčka ministerstvo modernizovalo. „Kro-
mě nových funkcí přináší i nový design, který 
je podobný Portálu občana a funguje i v pro-
středí mobilních aplikací a sociálních sítí,“ řekl 
Hamáček s tím, že schránkami prošlo za devět 
let jejich fungování přes 600 milionů datových 
správ. „To jenom svědčí o tom, že jde o napros-
to klíčový komunikační systém,“ dodal ministr.

Občanských průkazů s čipem vlastní podle 

ministerstva 570.000 lidí, zhruba třetina do-
spělých občanů si čip potřebný ke komunikaci 
se státem aktivovala.

Ambicí podle Hamáčka je, aby služby na 
Portálu občana dále přibývaly. „Kdy bude pro-
jekt hotový, to ne úplně závisí na ministerstvu 
vnitra, protože potřebujeme součinnost ostat-
ních resortů a ve finále i krajů a obcí,“ řekl Ha-
máček. V lednu by měla přibýt agenda minis-
terstva dopravy, doplnil Strouhal. Lidé by tak 
mohli například zjistit číslo svého řidičského 
průkazu nebo jeho platnost. Podle Strouhala 
se pro Portál chystá také registr živnostenské-
ho podnikání nebo agenda registru zbraní.

ana mal

Ode dneška lze na Portálu občana 
nahlížet do katastru nemovitostí

Základní data - eGovernment:

Počet vydaných eObčanek 570.000

Počet aktivovaných čipů 190.000

Počet zřízených datových schránek 937.508

Aktuálně zpřístupněných datových schránek 817.638

Celkový počet uživatelů datových schránek 1,331.634

Počet odeslaných datových zpráv prostřednictvím datových 
schránek od spuštění v roce 2006 607 milionů

Počet uspořených stránek textu 1,5 miliardy
Zdroj: ministerstvo vnitra

https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
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Praha 17. prosince (ČTK) - Pražská koalice Pirátů, Spojených sil pro 
Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) a Prahy Sobě zatím nemá jasno ohled-
ně zavedení jednotného stavebního úřadu, který by řešil větší projekty. 
Nyní je v metropoli 22 úřadů, v každém správním obvodě jeden. Náměs-
tek primátora Petr Hlaváček a radní Hana Marvanová (oba za Spojené 
síly) dnes novinářům řekli, že budou o jednotný úřad usilovat. Lídr Prahy 
Sobě Jan Čižinský ČTK nicméně sdělil, že se k nápadu staví opatrně. Vy-
jádření primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) ČTK shání. V Praze v posledních 
letech výrazně rostou ceny bytů.

„Jako prioritní vidíme to, že je nutné zrychlit povolování staveb,“ 
uvedla dnes Marvanová. Zavedení jednoho stavebního úřadu by tomu 
mělo napomoci. Spojené síly měly krok v předvolebním programu 
a v koaliční smlouvě je uvedeno, že ho vedení města prověří.

Marvanová dnes uvedla, že podle představ Spojených sil by neměly 
být zrušeny ostatní stavební úřady, které by dále řešily menší projekty. Ty 
velké, kde je nutno brát v potaz celoměstské vazby a jejichž projednání 
je často nad možnost úředníků malých pracovišť, by šly do nově založené 
instituce. Podobný systém v metropoli fungoval do roku 2003 a k jeho 
zavedení by nebylo nutné měnit zákon, pouze statut hlavního města, což 
může udělat zastupitelstvo.

Nejprve by se na tom však musela shodnout koalice, což by mohlo 
být komplikované. Lídr Prahy Sobě Čižinský ČTK sdělil, že jeho hnutí se 
k plánu staví opatrně. Nelíbí se mu například to, že by odvolacím or-
gánem pro „velký“ úřad bylo ministerstvo pro místní rozvoj. „Kde má 
být odvolacím orgánem ministerstvo, tam to obvykle znamená spíš zpo-
malení než zrychlení,“ uvedl. Dodal, že prioritou by mělo být zlepšení 
a zrychlení práce úředníků.

S tím souhlasí i náměstek Hlaváček, který plánuje personální posílení 
příslušných magistrátních odborů. Podle Marvanové se myšlenka jed-
noho úřadu bude muset nejprve projednat v koalici, ale i s městskými 

Vedení Prahy zatím nemá jasno o zavedení jednoho stavebního úřadu
částmi a také s opozicí. Měla by vzniknout komise pro úpravu statutu 
hlavního města.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí, danou malou 
výstavbou a vysokými cenami bydlení. Nová koalice si řešení tohoto pro-
blému určila jako prioritu. Podle analýzy městského Institutu plánování 
a rozvoje (IPR) ceny nových pražských bytů k letošnímu září meziročně 
vzrostly o 11 procent a za letošní rok by mělo být zkolaudováno 4737 no-
vých jednotek.

psc mha

Aktuality v účetnictví 
a daních 2019

Tradiční seminář pro všechny zájemce o aktuální informace 
z oblasti daní a účetnictví

Termín:  19. 02. 2019  (10 -14 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 

3165/1b 
Seminář vede: Ing. Petr Kout, daňový poradce

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Asertivita pro 
realitní makléře

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

Termín:  28. 5. 2019 (9 -16 hod.)
Místo konání: sídlo ARK ČR, Strašnická 1b, Praha 10

Seminář vede: Bc. Lenka Synečková - Kouč s certifikací ACC ICF. 
Bližší informace a přihlášky zde

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/art/5873/aktuality-v-ucetnictvi-a-danich-2019.htm
http://www.arkcr.cz/art/5889/asertivita-pro-realitni-maklere.htm
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Praha 17. prosince (ČTK) - Ceny nových pražských bytů k letošní-
mu září meziročně vzrostly o 11 procent, což znamená pomalejší růst 
než loni, kdy to bylo 19 procent. Počet volných mírně vzrostl. Vyplývá 
to z analýzy, kterou každoročně zpracovává městský Institut plánování 
a rozvoje (IPR). Vývoj se podle analýzy nevymyká trendu posledních let 
a s ohledem na demografické a ekonomické faktory se dá předpokládat 
další růst cen. Vedení města chce podnikat kroky k podpoře výstavby.

Analýza zahrnuje projekty, které byly letos zkolaudovány, jsou ve 
výstavbě nebo developer již byty prodává, aniž by začal stavět, což je 
poměrně běžná praxe. Použité údaje jsou platné k září letošního roku.

Celkem do stanovených kritérií spadá 12.502 nových bytů, což zna-
mená oproti loňsku pokles o zhruba pět procent. Z toho 4737 bytů by 
mělo být zkolaudováno letos, 4310 příští rok a zbylé v dalších dvou le-
tech. Průměrná cena bytu činila 97.216 Kč za metr čtvereční vnitřní pod-
lahové plochy bez teras či lodžií, průměrná plocha bytů byla 80,4 metru. 
Průměrná cena nového bytu v metropoli je tak zhruba 7,8 milionu Kč.

V září bylo podle analýzy na trhu k dispozici 3114 volných bytů, větši-
nou větších. „Je zájem primárně o menší byty a developerům se velko-
metrážní byty prodávají pomaleji,“ vysvětlil ředitel sekce strategií a poli-
tik IPR Tomáš Lapáček.

Dodal, že čísla jsou v posledních třech letech podobná, i když se dá 
pozorovat mírný pozitivní trend v počtu volných bytů a růstu cen. Kro-
kem vpřed je podle něj také zahájení výstavby na některých pražských 

Analýza: Ceny bytů v Praze stále rostou, i když o něco pomaleji
brownfieldech, zejména na severozápadě Prahy. V Praze 8, 9 a 18 bylo 
v září soustředěno 36 procent nabídky nových bytů.

Podle aktuální analýzy společnosti Deloitte průměrná nabídková 
cena volných nových bytů v Praze na konci října meziročně vzrostla 
o 11,8 procenta na 104.100 korun za metr čtvereční. Tempo růstu je 
podobné jako před rokem, kdy byty meziročně zdražily o 15 procent. Po-
čet volných dostupných bytů v nabídce developerů na konci října podle 
společnosti meziročně vzrostl o18 procent na 5587.

IPR neočekává v blízké budoucnosti zásadní zvrat v cenách bydlení. 
Podle Lapáčka dále porostou, a to s ohledem na ekonomické faktory, 
jako je hospodářský růst, podporující nákup bytů jako investice, či nízké 
úrokové sazby a s nimi spojené levné hypotéky. Roli hraje i populační pří-
růstek, kdy se do Prahy a jejího okolí stěhuje velké množství lidí z České 
republiky i zahraničí. 

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí, danou malou 
výstavbou a vysokými cenami bydlení. Nová koalice Pirátů, Spojených 
sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) a Prahy Sobě si řešení tohoto 
problému určila jako prioritu. Slibuje kroky, které urychlí povolování sta-
veb a tím zvýší výstavbu a nabídku bytů v metropoli, například posílení 
úředníků, konec privatizace, vytvoření jednotného stavebního úřadu pro 
větší projekty či vlastní výstavbu. Na konkrétních opatřeních se nicméně 
ještě musí strany koalice dohodnout.

psc mal

Počty realizovaných projektů a bytů v roce 2018:

správní obvod počet developerských projektů počet realizovaných 
bytových jednotek*

meziroční rozdíl v počtu 
realizovaných jednotek*

Praha 1 1 34 beze změny

Praha 2 1 57 +57

Praha 3 3 479 -109

Praha 4 9 294 -129

Praha 5 26 1940 -139

Praha 6 10 322 -62

Praha 7 6 618 -32

Praha 8 10 1265 +24

Praha 9 9 2071 +299

Praha 10 7 295 -92

Praha 11 5 208 +175

Praha 12 9 1113 -95

Praha 13 5 770 +80

Praha 14 3 342 +44

Praha 15 6 756 -52

Praha 16 2 57 -13

Praha 17 3 181 -186

Praha 18 6 1189 -189

Praha 19 1 151 +151

Praha 20 0 0 beze změny

Praha 21 0 0 beze změny

Praha 22 4 360 -436

Praha celkem 126 12502 -704
*započteny jsou zkolaudované, rozestavěné a developery již nabízené byty

Zdroj: IPR Praha
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Z regionů

Profesní vzdělávání

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

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: 13. 03. 2019 (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

Praha 20. prosince (ČTK) - Pinkasův palác na pražské Kampě byl v do-
sud největší nedobrovolné dražbě v ČR vydražen za 480 milionů korun. 
Vyvolávací cena byla o deset milionů nižší. Dražby se zúčastnily dva 
subjekty, vítěz si nepřál zveřejnit svoji totožnost. Dražba se dnes konala 
v pražském hotelu InterContinental. Jejím navrhovatelem byla PPF Ban-
ka, nemovitost dosud vlastnila firma Artemis Property, která je zároveň 
zástavcem. Objekt se nyní rekonstruuje.

Licitace trvala pět minut. „Po dvou příhozech byla dokončena největ-
ší nedobrovolná dražba v České republice. Subjekt, který získal předmět 
aukce, si nepřál uveřejnit svoji identitu. Byly dva subjekty a byly učiněny 
dva příhozy. Vydražitel má nyní 60 dní na to, aby doplatil kupní cenu. 
Poté bude jeho jméno možné vyčíst z katastru nemovitostí,“ řekl ČTK 
Petr Bartoš, mluvčí realitní společnosti Gaute, která má prodej na sta-
rosti.

Minimální příhoz byl pět milionů korun, zájemce musel složit dražeb-
ní jistotu 48 milionů korun.

Nedobrovolná dražba se podle zákona o veřejných dražbách provádí 
na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je zajištěna zástavním 
právem k dražené nemovitosti a jehož pohledávka je přiznána exekuč-
ním titulem, nejčastěji soudním rozhodnutím.

Dosud největší vyvolávací cena při nedobrovolné dražbě byla při 
prodeji továrního areálu v Brandýse nad Labem v říjnu 2010. Tehdy šlo 
o 284,4 milionu korun, objekt nakonec získala firma Komura ze skupiny 
CPI za 340 milionů korun. V září 2012 se při nedobrovolné dražbě ob-
chodního centra Olomouc City začínalo na 215 milionech korun. Kom-

Pinkasův palác na pražské Kampě byl vydražen za 480 milionů korun
plex získala společnost Mint Investments za 373 milionů korun. Podle 
údajů na webu centrální adresa vyvolávací cena při nedobrovolné draž-
bě nemovitosti nikdy nepřekročila 300 milionů korun.

Největší dobrovolná dražba se uskutečnila v lednu 2007. Areál zkra-
chovalé Zbrojovky Brno koupily investiční skupina J&T a developerská 
firma CPI za 707 milionů korun. Vyvolávací cena byla stanovena na 
352 milionů korun.

Pinkasův dům, který byl nazýván též Prachovnou, stojí mezi Čertov-
kou a Karlovým mostem. Byl vybudován na místě starší zástavby jako 
raně barokní stavba ve druhé polovině 17. století, následně byl rozšířen 
v době klasicismu. První zmínka o objektu pochází z roku 1516.

Před několika lety našli archeologové v jeho sklepích dva pilíře ro-
mánského Juditina mostu. Majitel paláce proto v dokumentech k draž-
bě upozorňuje, že v objektu se nacházejí prvky podléhající památkové 
ochraně. Jsou to například historické fresky a právě pilíře Juditina mostu, 
které jsou součástí národní kulturní památky Karlův most.

Objekt své jméno získal nejdříve podle měšťana Prachaře, kterému 
patřil v roce 1557. Pak se jmenoval podle rodiny Pinkasovy, které patřil 
v letech 1815 až 1908.

V současné době je objekt v rekonstrukci. V budově jsou navrže-
ny nové byty s upravenými dispozicemi a rovněž nebytové prostory, 
mimo jiné muzeum Juditina mostu. Předpokládané náklady na dokon-
čení jsou 101,4 milionu korun, uvedla společnost Gaute v dokumentaci 
k dražbě.

ciz rot

http://www.arkcr.cz/art/5727/brno-katastr-nemovitosti-pro-realitni-praxi.htm
http://www.arkcr.cz/art/5674/nenahraditelna-asistentka-realitni-kancelare.htm
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Členství v ARK ČR

PRESTIŽ
 ■ Používejte logo Asociace realitních kanceláří České republiky

K hlavním výhodám každé členské kanceláře patří sounáležitost 
s realitními kancelářemi, ke kterým mají klienti oprávněnou dů-
věru. Asociace realitních kanceláří České republiky je otevřena 
všem, kdo mají zájem stát se jejími členy, ale zároveň si klade pro 
přijetí podmínky, které souvisejí zejména s odbornou a etickou 
připraveností pro výkon činnosti. To dává garance klientům při 
výběru realitní kanceláře.  Člen asociace je oprávněn užívat logo 
asociace jako značku kvality své realitní kanceláře. 

INFORMAČNí A PORADENSKý SERVIS 
Členové dostávají:

 ■ jednou měsíčně Realitní magazín ARK ČR s aktuálními informace-
mi o dění na realitním trhu a o dalších souvisejících událostech,

 ■ informace na webových stránkách asociace jen pro členy, 
 ■ aktuální informace prostřednictvím direct e-mailu.

Členové mohou:
 ■ zasílat na sekretariát asociace svoje dotazy právního či daňového 

charakteru a dostávají zdarma prostřednictvím sekretariátu odpo-
vědi od právníků či daňových poradců, kteří s ARK ČR spolupracují,

 ■ využívat asociační formulářové zprostředkovatelské smlouvy,
 ■ zapojit se do projektu asociace - www.cenovamapa.eu,
 ■ využívat realitní market (e-shop) s produkty pro realitní kanceláře.

OBCHODNí SPOLUPRáCE
 ■ Systém vzájemného sdílení nabídek (MLS ARK)

Jedná se o víc, než inzerci na realitních serverech! Pouze člen aso-
ciace může svým klientům nabídnout umístění nabídek do uzavře-
ného systému spolupráce, který na základě přísných pravidel pou-
žívá dalších až 2000 makléřů a tak jej přesvědčit, proč je uzavření 
exkluzivní smlouvy výhodné.

Využívejte všech výhod členství  
v Asociaci realitních kanceláří České republiky

Systém umožňuje usnadnění a zrychlení obchodní spolupráce 
mezi členy asociace a přispívá tak ke zvýšení obratu realitních 
kanceláří zapojených do systému.

SNíŽENí NáKLADů NA PROVOZ RK 
 ■ Zdarma inzerce nemovitostí na arkcr.cz . Všechny nabídky se na-

víc zobrazují u členské RK v seznamu členů, nejnavštěvovanější 
části webu asociace.

 ■ Slevy u mobilních operátorů, např. od  285,- Kč + DPH měsíčně  za 
neomezené volání do všech sítí v ČR + 2GB dat

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

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

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

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

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

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

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

 Prodej nemovitostí v exekuci
Chcete si být jistější při zprostředkování prodeje nemovitostí v exekuci a insolvenci? 
Určeno všem realitním makléřům.

Termín:  15 .5. 2019 (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

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/art/5876/prodej-nemovitosti-v-exekuci-a-insolvenci.htm
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Informace

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

Informace ve zkratce

Realitní magazín ARK ČR
měsíčník
1/2019
Vydává

Informační centrum ARK, spol. s r. o.,
Strašnická 3165/1b, 102 00 Praha 10,

tel: 272 762 953, mob: 608 446 656,
www.arkcr.cz
Redakční rada:

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
Ing. Petr Koranda, CSc.

Sazba:
Pavel Borůvka

MK ČR E 17369
Rozšiřuje ARK ČR. Neprodejné.

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% !

Zajímavé články
 ■ Jak vyřešit krizi dostupnosti bydlení v Praze?  

Web Sdružení pro architekturu a rozvoj – viz zde

 ■ Globální ekonomický výhled – materiál České národní banky – viz zde

Noví členové ARK ČR
David Brzek, Náchod 
Ingrid Vittoria Žváčková, Praha 
Pavla Temrová, Praha 
Salesplan s.r.o., Praha

Ze Sbírky zákonů
 ■ VyhLáŠKA  č. 288/2018 Sb. ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., 

o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zeměděl-
ských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.central-group.cz/Uloziste/31/318a8bb3-ebdb-4f16-9325-5a17d1734159.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/gev/gev_2018/gev_2018_12.pdf
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-prosince-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2982014-sb-o-stanoveni-seznamu-katastralnich-uzemi-s-prirazenymi-prumernymi-zakladnimi-cenami-zemedelskych-pozemku-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22354.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-13-12-2018
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-prosince-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2982014-sb-o-stanoveni-seznamu-katastralnich-uzemi-s-prirazenymi-prumernymi-zakladnimi-cenami-zemedelskych-pozemku-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22354.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-13-12-2018
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-prosince-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-2982014-sb-o-stanoveni-seznamu-katastralnich-uzemi-s-prirazenymi-prumernymi-zakladnimi-cenami-zemedelskych-pozemku-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22354.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-13-12-2018
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Výstavy a konference Zkoušky
Poznámka: Kalendář zpracován ke dni 3. 1. 2019, změny vyhrazeny,  sledujte aktuální kalendář na www.arkcr.cz


