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Slovo prezidenta

Zamyšlení nad trhem
s nemovitostmi 2017
Každý nový rok je na počátku plný očekávání. Ta jsou z kategorie osobních přání i očekávání vývoje společnosti, ekonomiky, politiky
a v našem profesním zaměření i trhu s nemovitostmi.
Očekávali jsme například, že se v roce
2017 nějak významně posune právní úprava činnosti realitní kanceláře. Byl to však rok
parlamentních voleb a tak byly na pořadu jiné
právní normy. Budeme tedy očekávat, že v roce
2018 se tato norma dostane do poslanecké
sněmovny a třeba bude i přijata.
Očekávali jsme, že se trh s nemovitostmi
bude vyvíjet v intenzích roku 2016. V podstatě se tak stalo. Zboží na trhu ubývalo, úroky
z úvěrů byly nízké, ceny rostly. V tomto ohledu
tedy úspěšný vývoj. Růst trhu byl zaznamenán
především v Praze a také Brně. Rostla také Plzeň, Mladá Boleslav, Liberec a také Olomouc
a některá další města. Rychlost cenového růstu překonala prakticky většinu zemí Evropské
unie. Průměrná cena nových a starých bytů
v Praze se pohybovala v úrovni cca 70-80 tis.
Kč/m2. Ceny velmi zajímavých bytů na velmi
zajímavých adresách však také hravě přesáhly
hranice 100 tis. Kč/m2 a výjimečně i násobku
této cifry. Nebylo tomu tak ale ve všech našich
regionech. V Karlovarském kraji, v severočeských i v severomoravských regionech takový
růst nebyl zaznamenán. Někde došlo ke stagnaci či dokonce mírnému propadu trhu.
Tahounem trhu tak byla zejména Praha
a pak Brno. Co bylo příčinou výrazného růstu?
Myslím, že se sešla řada faktorů, jejichž spolupůsobením trh takto gradoval. V ekonomicky
silných regionech se dařilo. Nezaměstnanost
byla na minimu. Na trhu bylo velké množství
peněz. Mnoho kupujících disponovalo hotovostí na svých účtech, která v bance ztrácela
a doposud ztrácí hodnotu. Také hypotéční
úvěry s nízkými úrokovými sazbami včetně až
stoprocentního krytí kupní ceny udělaly své.
Sdělovací prostředky hlásily, že ceny rostou
a porostou. Tím iniciovaly nová rozhodnutí
nemalé části veřejnosti honem něco koupit.
Reklamní masáž hlásí, že banky o klienty stojí. Municipální sféra velkých měst, podléha-

jící změnám politických garnitur, se nebyla
ani v roce 2017 schopna ujednotit na podobě územních plánů. Příkladem je např. Praha
a Brno. Ubývá tak prostoru, kde se dá nově
a rychle stavět. Do toho všeho se na trhu
s pražskými i brněnskými byty silně aktivizovala sdílená ekonomika. Koupit si byt jako

investici nebo si ho najmout a následně ho
využívat ke krátkodobým pronájmům se stalo hitem roku. Tato poptávka tak byla jedním
z dalších vlivů působících na růst prodejních,
ale i nájemních cen. Mnoho odborníků se domnívá, že jsme tímto procesem vstoupili do
nemovitostní bubliny, která co nevidět praskne a bude následovat pád. Osobně tento názor
nesdílím. Myslím si, že naše banky se chovají
celkem obezřetně a úvěry jsou přece jen kryty
poměrně hodnotným nemovitým majetkem
lépe, než tomu bylo v minulosti v některých západních zemích. Také ČNB tento vývoj bedlivě
sleduje a svými opatřeními donutí kupující více
přemýšlet a vážit svá úvěrová rozhodnutí. Varianta roku 2017, určitě si půjčit a hlavně aby
to bylo sto procent kupní ceny, bude napříště
nahrazena úvahou půjčit si nebo ne. A když si
půjčit, tak kolik.
To už se dostávám k očekávání do roku

2018. Myslím si tedy, že bublina nepraskne.
Asi dojde ke zpomalení růstu cen. Nových bytů
v tomto roce výrazně nepřibyde, vypovídají
o tom zveřejňované statistiky. Starého zboží
zřejmě také nepřibyde. Stále bude lepší mít
peníze v nemovitosti než v bance. Poptávka
i v souvislosti s demografickým vývojem tedy
zřejmě výrazně neoslabí. Bude jen možná rozvážnější. Přece jen bude nutné počítat s růstem úrokových sazeb a kdo ví, co se odehraje
ve světě. Je zřejmé, že i v tuzemských podmínkách se v řadě tržních segmentů již dají vypozorovat cyklické trendy konjunktury a oslabení.

Jsem toho názoru, že to již delší dobu dobře
funguje u komerčních objektů jako jsou kanceláře a sklady. Ceny pozemků nám stále mírně
porostou. Těch prostě více nebude, plocha
naší země není nafukovací. Pojmenujeme-li
pětileté období před rokem 2007 jako období
růstu s následným oslabením v letech 2008 až
2013, tak jsme zažili tu tzv. první sinusoidu cyklického vývoje rezidenčního trhu. Dá se říci, že
od roku 2013 - 2014 zase cenově stoupáme.
Jsou-li cykly zhruba pětileté, tak v roce 2018 by
trh s nemovitostmi mohl být relativně klidný.
Změny trendů by pak mohly nastat nejdříve
v roce 2019. Teprve budoucí statistiky vyhodnotí, zda se obdobné prognózy potvrdí.
Přeji všem úspěšný Nový rok 2018 !
Ing. Jaroslav Novotný
prezident ARK ČR

Výkon správy nemovitostí
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí.
Termín: : 23. - 25.1.2018 (9-16 hod.), Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 1b, Praha 10
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR
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Aktuálně

Úspěšný nový rok 2018
Očekávání, motivace, plány
Máme tady opět nový rok. Přejeme si, aby
ten nový rok byl lepší a úspěšnější. Proto začátkem roku většinou bilancujeme a plánujeme.
Přemýšlíme, co bychom mohli v novém roce
udělat jinak, v čem se zdokonalit. Nový letopočet je totiž pořádná motivace.

Jaké máme pilíře pro úspěch?
Nový rok neznamená zahodit vše staré a začít znovu od nuly. Před unáhleným plánováním
je důležité se zastavit a podívat se zpět. Uvědomit si, co jsme již dokázali, v čem jsme opravdu
dobří, jaké jsou naše silné stránky.

Odhalte své silné stránky:
■■ Pomůže Vám zpětná vazba od klientů –
s čím konkrétně byli nejvíce spokojeni?
■■ Za co Vás chválí Vaši kolegové?
■■ U jaké pracovní činnosti nevnímáte čas?
■■ V které činnosti jste si jistí?
■■ Kdybyste se nebáli selhání, čemu byste

Svou sebereflexi můžete podpořit i osobnostními testy. Přikládám odkaz na test MBTI
zdarma. TEST MBTI
Pak už bude plánování dalšího rozvoje snadné. Stačí se rozhodnout, jakou cestou chcete
jít. Může se jednat o pokračování v samostudiu, absolvování školení, či trénování nových
dovedností.

tostí. Na své si
přijdou i zkušení
realitní makléři,
pro které máme
připravené
praktické
tréninky (Efektivní
komunikace, Vedení lidí a dnes
již nezbytné videoprohlídky).
Kompletní vypsané kurzy najdete v odkazu
ZDE.

Je dobré nebýt sám

Spojme síly

I my v ARK ČR máme plány. Chceme Vám
být podporou a pomáhat Vám ve vaší kariéře. Společně s odborníky, právníky, advokáty i s úspěšnými realitními makléři jsme pro
Vás připravili kurzy a semináře, které můžou být dalšími stavebními kameny ve Vaší
úspěšné kariéře. Máme připravené kurzy,
které vyplývají z naší i evropské legislativy
(Aktuality v účetnictví a daních 2018, GDPR,
EET). Dále nabízíme rozvoj pro ty z Vás, kteří by se chtěli zaměřit na správu nemovi-

Už jste navštívili naše facebookové stránky? Na stránkách najdete pravidelné aktuální informace ze světa nemovitostí, fotografie
z akcí i plánované události. Staňte se fanoušky
ARK ČR na facebooku a budete okamžitě informováni o aktualitách. Podělte se o svůj názor
s ostatními, nebo nám napište své náměty
a požadavky. Rádi budeme flexibilně reagovat
na Vaše vzdělávací potřeby.
Bc. Lenka Synečková
manažer vzdělávání ARK ČR

se věnovali?

Profesní vzdělávání

Nová směrnice
o ochraně osobních
údajů GDPR
Bojíte se GDPR? S námi se bát nemusíte. Na semináři se dozvíte
potřebné informace.
Nová směrnice na ochranu osobních dat – GDPR (General Data
Protection Regulation) přináší přísnější pravidla a vyšší sankce.
Termín: 12. 1. 2018
Místo konání: Praha, ARK ČR, Strašnická 3165/1b, Praha 10,
Seminář vede: Ing. Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka
Sdružení pro internetový rozvoj.
Bližší informace zde
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GDPR v Brně
Nová směrnice
o ochraně osobních
údajů GDPR
Bojíte se GDPR? S námi se bát nemusíte. Na semináři se dozvíte
potřebné informace.
Nová směrnice na ochranu osobních dat – GDPR (General Data
Protection Regulation) přináší přísnější pravidla a vyšší sankce.
Termín: 13. 2. 2018
Místo konání: Praha, ARK ČR, Strašnická 3165/1b, Praha 10,
Seminář vede: Mgr. Mária Staňková je advokátka a vedoucí
partnerka v advokátní kanceláři Staňková a Partneři.
Bližší informace zde
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Daně

Daňová poradna
Dotaz: Provozujeme realitní činnost v rámci
sdružení bez právní subjektivity (podle NOZ
společnost). Jsme dvě fyzické osoby, plátci
DPH. Slyšeli jsme, že už nemusíme být oba
plátci. Je to tak?
Odpověď: Po novele zákona o DPH od
1. 7. 2017 skutečně není podmínkou společné
činnosti ve společnosti, abyste byli oba plátci
DPH. Požádat o zrušení registrace plátce DPH
můžete jeden nebo oba, pokud bude Váš obrat z podnikání menší než 1 mil. Kč, a to za posledních 12 kalendářních měsíců. Obrat se ale
nyní počítá jinak. Do rozhodné částky testované na stanovený zákonný limit se zahrne celkový obrat ze společné činnosti za období do
30. 6. 2017 a obrat jednotlivého plátce mimo
společnost za celých 12 měsíců.
Dotaz: Můžeme si ke konci roku 2017 rozdělit podíly na zisku v naší s.r.o.?
Odpověď: Pokud vykazuje obchodní korporace zisk z minulých let, může rozhodnout o výplatě podílů na zisku. Rozhodne o tom valná
hromada Vaší obchodní společnosti. Pozor ale
na názor Nejvyššího soudu, který již v minulosti rozhodl, že k rozdělení podílů na zisku rozhodnutím valné hromady musí dojít do šesti
měsíců od ukončení účetního období. Pokud
máte jako účetní období kalendářní rok, pak
by o rozdělení zisku měla rozhodnout valná
hromada do 30. 6. následujícího roku. Dále by

měla být odvedena srážková daň v závislosti
na výplatě podílů na zisku, a to v nejzazší lhůtě 31. 10. V běžném roce tedy spíše připadá
v úvahu výplata záloh na podíly na zisku.
Dotaz: Pochopil jsem správně, že se nebude
elektronická evidence tržeb týkat realitní činnosti?
Odpověď: To není správný názor. Ústavní
soud ve svém nálezu pozastavil náběh třetí
a čtvrté fáze EET. Poté, co budou neústavnosti
v zákoně o evidenci tržeb odstraněny, je možné, že třetí a čtvrtá fáze nastane. V tuto chvíli
se nedá časově nic ani odhadnout.
Dotaz: Můžeme si do realitní kanceláře koupit loď, letadlo nebo dron? Je možné uplatnit odpočet DPH z nákupu lodě, letadla nebo
dronu?
Odpověď: Koupit si můžete cokoliv, když na
to máte. Pokud uvedené majetky potřebujete
ke své podnikatelské činnosti (obhlídka nabízených nemovitostí od řeky, ze vzduchu, snímkování pozemků a staveb), zařadíte koupené věci
do obchodního majetku a můžete je odpisovat.
Pokud majetek bude stát méně než 40 tis. Kč,
zahrnete jej jednorázově do daňových výdajů.
Při používání zčásti i pro soukromé účely (pozorování opalujících se spoluobčanů apod.),
uplatníte v daňových výdajích jen zdůvodněnou poměrnou část. Stejné je to s nárokem na
odpočet daně, odpočet můžete uplatnit buď
v plné nebo částečné výši. Podle zkušenosti
s klienty mohu doporučit důslednou přípravu
na daňovou kontrolu.

Dotaz: Nakoupili
jsme pro zaměstnance naší realitní
kanceláře vánoční
kolekce a drobné
dárky. Dočetli jsme
se, že zaměstnancům musíme hodnotu kolekcí a dárků
zdanit.
Odpověď: Ano, je
to tak. Není žádné zákonné ustanovení, podle
kterého by se takovéto dary zaměstnancům
mohly osvobodit od daně. Zaměstnavatel
tedy přidaní celkovou hodnotu všech darů
v měsíci poskytnutí a srazí zaměstnancům
i 11 % ze zdanitelné mzdy na zdravotní a sociální pojištění. Současně zaměstnavatel odvede z hodnot darů 34 % na zdravotní a sociální
pojištění. Takto to posuzuje i Nejvyšší správní
soud.
Dotaz: Pokud podnikatel fyzická osoba
uplatňuje výdaje tzv. paušálem, tj. procentem
z příjmů, musí platit silniční daň?
Odpověď: Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
registrovaná a provozovaná v České republice
k podnikatelské nebo jiné samostatné činnosti.
Registrace, přiznání a platba silniční daně není
závislá na způsobu výpočtu výdajů pro účely
daně z příjmů fyzických osob. Odpověď tedy
zní, že se musí platit silniční daň.
Ing. Petr Kout
daňový poradce

Profesní vzdělávání

Aktuality v účetnictví a daních 2018
Tradiční lednový seminář pro všechny zájemce o daňovou problematiku.
Termín: 29. 1. 2018 (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
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Daně

Daňový kalendář 2018 –
vybrané povinnosti
(Kurzívou jsou uvedeny povinnosti nepeněžní povahy.)
31. 1.

podání přiznání, resp. dílčího přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018 při
změnách rozhodných skutečností

2. 4.

podání přiznání k daním z příjmů za rok 2017 a úhrada daně za rok 2017

31. 5.

úhrada celé daně z nemovitých věcí při výši daně do 5 000 Kč včetně
úhrada první splátky daně z nemovitých věcí při výši daně nad 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb

2. 7.

podání přiznání k daním z příjmů za rok 2017 zpracovávané daňovým poradcem a poplatníky podléhajícími povinnému auditu a úhrada daně za rok 2017

31. 8.

úhrada první splátky daně z nemovitých věcí u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč

30. 11.

úhrada druhé splátky daně z nemovitých věcí při výši daně nad 5 000 Kč

Vybrané pravidelné lhůty u daně z přidané hodnoty
Podání přiznání a úhrada vlastní daňové
povinnosti

do 25. dne po skončení zdaňovacího období

Podání Souhrnného hlášení, pokud
vznikla povinnost ho podat do 25. dne
po skončení kalendářního měsíce, při
poskytnutí pouze stanovených služeb

do -25. dne po skončení zdaňovacího období

Podání Kontrolního hlášení, pokud vznikla
povinnost ho podat

do 25. dne po skončení kalendářního měsíce
u právnických osob a po skončení zdaňovacího
období u fyzických osob

Profesní vzdělávání

Právní aspekty
realitní činnosti
Účastí na tomto semináři si účastníci prohloubí
své právní znalosti a tím mimo jiné sníží riziko
případných komplikací v realitní činnosti. Výklad je
zaměřen na praktické prvky dané problematiky.
Termín: 28. 2. 2018 (9 - 16 hod.)
Místo konání: Praha: sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b
Seminář vede: JUDr. Tomáš Pacner, spolumajitel
realitní kancelář s dlouholetou praxí
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR
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Leadership
podle mozku
Staňte se lídry, kteří nemusí tlačit, protože táhnou.
Termín: 15. 05. 2018 (9 -16 hod.)
Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 1b,
Praha 10
Seminář vede: Bc. Lenka Synečková - Kouč s certifikací
ACC ICF
Bližší informace a přihláška zde
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Legislativa

Stavební zákon 2018: Napadání
územních plánů
Rozsáhlá novela stavebního zákona a souvisejících předpisů účinná od 1. ledna 2018 se dotkne
m. j. také podmínek pro napadání územních plánů obcí jako jedné z cest pro prosazení jejich
změny. Základními změnami jsou především zkrácení obecné lhůty pro napadení opatření obecné
povahy a dále zavedení institutu zkráceného postupu při pořizování změny územního plánu.

1. Zkrácení lhůt pro napadení
územního plánu
První změnou, kterou novela stavebního
zákona přináší, je zkrácení lhůty pro podání
návrhu na zrušení opatření obecné povahy
či jeho části, tedy i územního plánu, a to ze
současných tří let na jeden rok. To se kromě
územního plánu týká také např. zásad územního rozvoje nebo stavební uzávěry, které mají
stejnou právní formu1. Dosavadní lhůta tří let
pro podání správní žaloby vytvářela nepříjemnou situaci nejen pro správní orgány, ale pro
veškeré občany, firmy či investory, kteří chtěli
na daném území stavět či jej jinak využít.
Lhůtu jednoho roku vidí legislativec jako
optimální kompromis mezi zásadou zákonnosti opatření obecné povahy a principem právní
jistoty, přičemž smyslem je vytvořit stabilnější
a právně jistější prostředí. Na stranu druhou
toto zkrácení lhůt více akcentuje procesní bdělost vlastníků nemovitostí v dané obci, zejména, pokud mají konkrétní investiční záměr.
Po zmeškání této zkrácené lhůty však zůstane zachována možnost napadení územního
plánu cestou tzv. „incidenčního přezkumu“,
což dovozuje i poměrně nedávná judikatura
Nejvyššího správního soudu, která při výkladu
klíčového ustanovení § 101a odst. 1 soudního
řádu správního rozdělila možnosti napadení
územních plánů na případy kontroly „abstraktní“ a kontrolu incidenční, možnou za situace
aplikace územního plánu a následného vydání
správního rozhodnutí (například o zamítnutí návrhu na vydání územního rozhodnutí)2.
Územní plán tak je možné napadnout v rámci žaloby proti územnímu rozhodnutí, kterou
žalobce může spojit s návrhem na zrušení
územního plánu – na této možnosti novela
nic nemění. Zůstává tak otázkou, zdali novela
jednoleté lhůty pro soudní napadení opatření
obecné povahy nepovede k nárůstu incidenčních přezkumů i po uplynutí této lhůty, byť
1

2
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Mgr. Alžběta Rosinová. Nejvýznamnější změny, které přináší novela stavebního zákona. In: FB Advokát [online].Publikováno:
12.7.2017
[cit.19.12.2017].
Dostupné z: http://www.fbadvokati.cz/cs/
clanky/560-nejvyznamnejsi-zmeny-ktere-prinese-novela-stavebniho-zakona
Viz. např. 5 As 194/2014 – 36

toto řešení je již z pohledu investora méně čisté, neboť mu předchází negativní rozhodnutí
správního orgánu.

2. Zkrácený postup při pořizování
změny územního plánu
Další změnou, kterou novela zavádí, je zavedení institutu zkráceného postupu při pořizování změny územního plánu do ust. § 55a a
§ 55b stavebního zákona3. Zkrácený postup pro
změnu vydaného územního plánu bude možný
v případech, kdy nebude vyžadováno zpracování variant řešení, o kterých musí zastupitelstvo obce rozhodnout podle § 51 odst. 2 zákona.
V případě, kdy vlastník nemovitosti či investor potřebuje k uskutečnění stavebního záměru dosáhnout změny územního plánu, za dosavadní právní úpravy a stávajících postupů se
může realizace oddálit i o několik let. Zkrácený
postup při pořizování změny územního plánu
si klade za cíl tento proces zkrátit.
Zkrácené řízení o změně územního plánu
se zahajuje buď na návrh, anebo z vlastního
podnětu zastupitelstva obce, které o pořízení
změny rozhoduje. V tom se neliší od dosavadního způsobu rozhodování o návrhu na změnu.
Rozdílem však je, že v případě zkráceného je
upuštěno od projednávání s dotčenými orgány – tato fáze se realizuje až v navazující fázi
pořízení.
Zpracování návrhu na provedení změny
územního plánu je tedy pro vlastníky nemovitostí v dané obci prvním krokem pro dosažení uvedené změny. Náležitosti samotného
návrhu stanoví zákon v § 55a odst. 2 a kromě
obecných náležitostí podání musí navrhovatel zejména uvést důvody pro pořízení změny
územního plánu, návrh obsahu změny územního plánu, stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny o vyloučení vlivu na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast, stanovisko příslušného krajského úřadu k navrhovanému obsahu změny s přihlédnutím k stanovisku orgánu
ochrany přírody, návrh úhrady nákladů na
zpracování změny, vyhodnocení vlivů na udrži3

telný rozvoj území, vyhotovení úplného znění
územního plánu po jeho změně a další.
Je-li změna prováděna na základě vlastního
podnětu, zajistí stanoviska příslušného orgánu
ochrany přírody a příslušného krajského úřadu
pořizovatel s výjimkou změny na základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém
období.
Na podání návrhu navazuje zahájení řízení
o pořízení změny územního plánu. Na rozdíl od
stávající úpravy odpadá fáze společného jednání s ministerstvy a dotčenými orgány a fáze
projednání zadání. Nově zahrnuje zkrácený postup rozhodnutí zastupitelstva o pořízení, dalším krokem bude zpracování návrhu pro veřejné projednání s dotčenými orgány i veřejností
(kteří mají možnost podat námitky a připomínky) a na závěr dojde – v ideálním případě - ke
schválení změny územního plánu.
Oproti dosavadní úpravě bude nabytí účinnosti změny územního plánu (jak pro „standardní“, tak pro zkrácený způsob) vázáno na
doručení úplného znění územního plánu po
jeho změně. Toto opatření bylo zavedeno, jelikož původní povinnost zpracovat právní stav
po změně neměla sankční opatření, nebyla naplňována a situace se tak stávala pro úřady při
další změně nepřehledná.
V zaváděné právní úpravě tak lze spatřovat
obecné tendence patrné nejvíce z práva soukromého – akcent na zvýšenou bdělost soukromých osob a jejich aktivitu v ochraně a prosazování jejich práv.
JUDr. Michal Vítek
Advokátní koncipient
Lucie Zdráhalová
Paralegal
CHSH Kališ & Partners s.r.o.,
advokátní kancelář,
Praha 1
www.chsh.cz
Příspěvek byl původně uveřejněn
na www.epravo.cz.

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona,
dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=927&CT1=0
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Profesní vzdělávání

English &
Communication Skills
for Real Estate
Intenzívní a interaktivní kurz zaměřený na specializovanou
terminologii při obchodování s nemovitostmi a na komunikační
dovednosti při jednání s anglicky hovořícími klienty. Kurz
vede rodilá mluvčí se znalostí realitní problematiky.
Termín: 12. – 13. 06. 2018
Místo konání:  Praha
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Obchodník s realitami
Olomouc
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.

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.
Termín: 17.01.2018 (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 přihláška na webu ARK ČR

Nájem bytu
a nebytových prostor
Účastníci kurzu se seznámí se všemi podstatnými skutečnostmi,
které by měl realitní makléř a správce nemovitostí znát při
zprostředkování pronájmu, resp. při řešení nájemních vztahů při
správě nemovitostí – to vše ve světle současně platné legislativy
a dosavadních praktických zkušeností.
Termín: 22. 5. 2018 (9-15 hod.)
Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR,
Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vede: Mgr. Lenka Veselá, advokátka se zaměřením na
občanské právo a specializací na nájemní vztahy
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Místo konání: Olomouc,
Praha 10, Strašnická 3165/1b
Termín : od 22. 5. 2018
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Zákon “o praní špinavých peněz”
a povinnosti pro realitní kanceláře
Víte, jaké povinnosti vyplývají pro každou realitní kancelář ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jaké jsou sankce při neplnění těchto povinností?
Termín: 25. 04. 2018 (9 – 12 hod.)
Místo konání:  Praha
Seminář vede: Mgr. Markéta Hlavinová, Finanční analytický úřad
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR
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Z regionů
V Praze bylo letos 118 projektů na stavbu 13.206 bytů
Praha 18. prosince (ČTK) - V Praze bylo v září 118 projektů na stavbu
13.206 bytů. Volných bytů ke koupi je 2900. Novinářům to dnes řekli
náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ) a Tomáš Lapáček z Institutu
plánování a rozvoje (IPR). Průměrně má jeden projekt 112 bytů a velikost bytu v průměru 82,7 metru čtverečního. Cena za metr je přes
75.000 korun.
„V posledním roce došlo k výraznému nárůstu ceny, oproti roku
2015 je to o 32 procent. Volných bytů na trhu jsme identifikovali
2900. To je nejnižší od doby, kdy zpracováváme analýzu bytové výstavby,“ řekl Lapáček.
V hlavním městě výrazně převyšuje poptávka nabídku bytů. Aby byly
v souladu, muselo by ročně vzniknout 5500 až 6000 bytů. „Bohužel,
dlouhodobý průměr nám ukazuje číslo zhruba o tisícovku nižší,“ řekl Lapáček. Jednou z cest, jak situaci zlepšit, by podle Lapáčka bylo zkrátit
délku povolovacích procesů. Průměrný developerský projekt trvá nyní
osm až deset let.
Nejvíce, asi 30 procent nových bytů, bylo postaveno na území Prahy
5 a 9. „Praha 9 disponuje velkým množstvím rozvojových ploch a je tam
dost brownfieldů, proto má velký potenciál,“ řekl Lapáček.

Magistrát chce zahájit stavbu vlastních bytů. „Praha proti západu zaostává v tom, kolik má vlastních bytů. Obecní výstavba se téměř zastavila. Mezi lety 2008 až 2015 se postavilo minimum bytů, které by vlastnilo
a investovalo hlavní město,“ řekla Kolínská.
V Praze je nyní zhruba 600.000 bytů. Magistrátní odbor strategických
investic dostal za úkol vytipovat pozemky vhodné k zástavbě. Město rovněž přestalo prodávat pozemky, které se hodí pro vznik domů. „V rozpočtu máme i peníze na nákupy pozemků a pokud takový najdeme, koupíme jej. Ve fondu na bydlení je půl miliardy a kdyby nestačily, je možné
z rezervy vzít další,“ řekla Kolínská.
Kromě stavby vlastních bytových domů musí Praha podle Kolínské rekonstruovat neobydlené byty či zrychlit možnost zastavět brownfieldy.
Stejně tak je podle ní nutné regulovat systém pronajímání bytů Airbnb.
Magistrát dnes rovněž uvedl, že v příštím roce zpracuje první studie
pro stavbu na více než desítce pozemků, které jsou vhodné pro bytovou výstavbu. Město má současně připraveny tři rezidenční projekty,
které by se měly začít v příštím roce stavět. Celkem nabídnou zhruba
1000 bytů.
brn jw

Praha příští rok zpracuje studie pro stavbu dalších bytových domů
Praha 18. prosince (ČTK) - Pražský magistrát v příštím roce zpracuje
první studie pro stavbu na více než desítce pozemků, které před časem
analýza označila za vhodné pro bytovou výstavbu. Novinářům to dnes
řekl radní pro zdravotnictví a bydlení Radek Lacko (ANO). Město má současně připraveny tři rezidenční projekty, které by se měly začít v příštím
roce stavět. Celkem nabídnou zhruba 1000 bytů.
Magistrát před časem vybral 12 pozemků, které jsou vhodné pro
stavbu a stoprocentně vlastněné Prahou. Podle Lacka v příštím roce
vzniknou první průzkumy toho, jestli je možné na pozemcích stavět a kolik bytů by tam mohlo vzniknout. Poté bude magistrát další postup konzultovat s místními radnicemi. Dalším krokem bude příprava projektů.
„Když budu optimistický, tak získání stavebního povolení potrvá pět let,“
doplnil Lacko.
Nové byty chce město financovat z Fondu rozvoje dostupného bydlení. V něm jsou nyní zhruba tři miliardy korun, získané zejména z privatizace stávajícího fondu. Po vyčerpání peněz chce město fond doplňovat
z dalších zdrojů.
V příštím roce by Praha chtěla začít stavět tři objekty, na něž byly
již dříve vypracované projekty. Jde o bytové domy na Černém Mostě,
v Dolních Počernicích a o přestavbu objektu bývalého hotelu Opatov na
Jižním Městě. Zde magistrát má z minulosti stavební povolení. Se začát-

kem stavby se nyní čeká na výsledky analýzy bydlení v Praze, která doporučí, jestli má město stavět vlastní nájemní byty. S tím už počítají jiné
koncepční dokumenty, například takzvaný Strategický plán. Ceny nájmů
i bytů v poslední době v metropoli výrazně rostou, podle odborníků za
to může slabá nabídka na trhu, daná nedostatečnou výstavbou.
Podle Lacka by se tři již připravené projekty mohly začít stavět v první
polovině příštího roku a jejich výstavba potrvá zhruba dva roky. Nové
projekty vyjdou na zhruba 2,2 miliardy korun. Původní plány počítaly
s menšími byty, magistrát to však změnil. „Praha má převis malometrážních bytů a podle žádostí, které evidujeme, je poptávka většinově po
větších bytech v kategorii 2+1, kterých máme zoufalý nedostatek,“ řekl
radní. Byty nemají být určeny jen pro sociálně slabší obyvatele, ale i pro
vybrané profese a částečně pro komerční pronájmy.
Magistrát spravuje téměř 9000 bytů, dalších zhruba 26.000 mají
ve správě městské části. Na základě schválených privatizací magistrát
ještě počítá s odprodejem zhruba tisícovky bytů. Další už se podle vedení města prodávat nebudou a Praha chce bytový fond rozšiřovat.
Podle loňské analýzy KPMG po roce 1991 přešlo do vlastnictví Prahy
194.000 bytů, fond tedy od té doby klesl na zhruba 18 procent výchozího stavu.
psc jw

V Brně je stále velká poptávka po nových kancelářích
Brno 7. prosince (ČTK) - V Brně je stále velká poptávka po nových
kancelářích. Nyní je jich ve městě 547.022 metrů čtverečních, což znamená v průměru 1,45 metru čtverečních na obyvatele. V příštím roce
má přibýt dalších více než 50.000 metrů čtverečních a v roce 2019 ještě
dalších 25.000. Na brněnské konferenci Očekávaný vývoj realitního trhu
a developerských projektů v ČR a střední Evropě to řekl analytik společnosti Cushman & Wakefield Lukáš Netolický.
Podle Netolického je v Brně velký potenciál pro růst trhu. Neobsazenost kanceláří je teď 9,7 procenta. „V Praze nestíháme aktualizovat
volné prostory, ale v centru Brna není ani co aktualizovat. Nájemci čekají
na telefonní lince a jsou třeba pátí v pořadí,“ uvedl Netolický.
Podle něj je to stejné pro nově příchozí firmy na brněnský trh, ale
i pro již etablované, které plánují další růst. Prostory se tak pronajímají
rychleji, než jsou agentury schopné svoje nabídky aktualizovat.
V Brně se staví minimálně, řekl Netolický. Přitom nájemné se příliš
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nezvyšuje. V současnosti je nejvyšší dosažitelné nájemné 13,5 eura (asi
350 korun) za metr čtvereční měsíčně. V Praze to je 21 eur (asi 540 korun). I tak si maximální možnou cenu může v Brně prý dovolit je pár
pronajímatelů. Za poslední dva roky se cena zvedla zhruba o euro.
Nejaktivnější je ve výstavbě nových kanceláří především developer
CTP, který staví nové budovy na místě již zbořeného areálu Vlněny v centru města. První budovy budou otevřeny na jaře příštího roku. Výstavba
dalších se chystá.
CTP chce využít ekonomického boomu na trhu a stavět rychle.
Zhruba 70 procent areálu hodlá postavit do roku 2019. Firma počítá
i s jeho případným rozšířením. „Je převis poptávky nad nabídkou. Pokud ekonomika vydrží a budeme úspěšní v jednání, tak 75.000 metrů
čtverečních jsme schopni postavit do roku 2019,“ uvedl už dříve Jiří
Kostečka z CTP.
vrn hj
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Členství v ARK ČR

Využívejte všech výhod členství
v Asociaci realitních kanceláří České republiky
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.

Prestiž

■■ Používejte logo Asociace realitních kanceláří České republiky
K hlavním výhodám každé členské kanceláře patří sounáležitost
s realitními kancelářemi, ke kterým mají klienti oprávněnou důvěru. 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 informacemi 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 odpovědi 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.

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 navíc zobrazují u členské RK v seznamu členů, nejnavštěvovanější
části webu asociace.
■■ Slevy u mobilních operátorů, např. od 220,- 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; reality.mix.cz, ulovdomov.cz.
■■ Sleva pojištění odpovědnosti na rizika vyplývající z realitní činnosti – 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 poskytována 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

Obchodní spolupráce

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

■■ Systém vzájemného sdílení nabídek (MLS ARK)
Jedná se o víc, než inzerci na realitních serverech! Pouze člen asociace může svým klientům nabídnout umístění nabídek do uzavřeného systému spolupráce, který na základě přísných pravidel používá dalších až 2000 makléřů a tak jej přesvědčit, proč je uzavření
exkluzivní smlouvy výhodné.
Aktuální informace o službách pro členy získáte na sekretariátu
ARK ČR 272 762 953, 608 446 656.

Profesní vzdělávání

VIDEOprohlídky pro makléře
Videoprohlídka se stává naprostou samozřejmostí..

realitní magazín ark čr ■ 1/2018

Termín: 20. 2. 2018 (13 - 16 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vede: Tomáš Pěnka – fotograf
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

9

Z regionů
Studie: V Praze čeká na povolení 900 projektů se 40.000 byty
Praha 17. prosince (ČTK) - V Praze je v současné době v povolovacím procesu „zamrzlých“ 900 projektů s přibližně 40.000 byty. Toto číslo
přitom výrazně narostlo v posledních letech. Od roku 2000 do letoška
poklesl roční počet vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení zhruba o 75 procent. V tiskové zprávě to uvedla Hospodářská komora
ČR na základě analýzy poradenské společnosti Deloitte.
„Právě toto hrozivé číslo zamrzlých bytů v různé fázi schvalování
stojí primárně za extrémním nárůstem cen v posledních letech. Pokud
se nepřistoupí k rychlé nápravě, bude v dalších letech nedostatek bytů
fatálně narůstat a spolu s tím poroste i jejich cena. Důvodem není jen
složitá legislativa, ale i její zneužívání k obstrukcím,“ uvedl prezident HK
Vladimír Dlouhý. Podle komory přitom nejde o realitní bublinu, ale o reálný nedostatek nových bytů na trhu.
Podle statistik developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group vzrostla na konci září cena nového bytu v Praze meziročně
v průměru o 19,6 procenta na 83.150 korun za metr čtvereční. Za poslední dva roky nové byty zdražily téměř o polovinu. Podle ředitele Asociace developerů Tomáše Kadeřábka jsou dalším důvodem růstu cen například zbytečné technické požadavky jako třeba předepsaná minimální
doba osvitu bytů.
„Aktuální statistiky o výstavbě v Praze jsou alarmující. Ovšem bu-

doucnost je ještě pesimističtější, pokud se nepodaří zásadně rozhýbat
tempo vydávání budoucích územních rozhodnutí či stavebních povolení. V současné době prodávané byty totiž pocházejí ze žádostí podaných
v letech 2010 až 2014,“ doplnil Dlouhý.
Zásadní nepoměr mezi podanými žádostmi a vydanými stavebními
povoleními podle něj vzniká kvůli prodlení oproti zákonným lhůtám na
každé úrovni povolovacích procesů (stanoviska, EIA, územní rozhodování, stavební povolení) a dále v řadě odvolacích, přezkumných a soudních řízení. „Dnes prakticky neexistuje projekt, který by byl projednán,
posouzen a schválen v zákonem předpokládaných lhůtách. Hospodářská
komora apeluje na vytvoření takových podmínek v Praze a ČR, které by
proces schvalování projektů zásadně zrychlil,“ uvedl dále Dlouhý.
Právě vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení podle studie
naznačují trend dostupnosti bydlení v dalších letech. „A zde se Praha
fatálně propadá. V roce 2000 bylo v hlavním městě vydáno více než osm
tisíc stavebních povolení pro byty, zatímco v roce 2017 odhadujeme jejich počet jen kolem dvou tisíc. A to přesto, že se zvyšuje počet nových
žádostí,“ dodal analytik Deloitte Michal Melč.
Vydaná stavební povolení pro bytové domy:
Rok

Počet

2005

7485

2006

7265

2007

6432

2008

5743

2009

5081

2010

4819

2011

4636

2012

4165

2013

3107

2014

3017

2015

2910

2016

2848

2017 (do konce října)

1865

Zdroj: Deloitte

Trigema: Plzeňsko je třetím nejsilnějším trhem s novým bydlením
Plzeň 17. prosince (ČTK) - Plzeň a okolí se v počtu i nabídce nových
bytů stala za tři letošní čtvrtletí třetím nejsilnějším regionem mezi
14 kraji ČR. V Plzeňském kraji se prodalo za devět měsíců 933 bytů, meziročně více než čtyřnásobek. Stejným tempem rostl prodej nových bytů
i v samotném třetím čtvrtletí, kdy se jich prodalo 330. Větší počet zájemců o nové bydlení byl jen v Praze a Středočeském kraji. ČTK to řekl Radek
Polák z developerské firmy Trigema, která zpracovala aktuální analýzu
trhu.
„Počet bytů, které se v Plzni a okolí prodává a nabízí, v čase narůstá. Zatímco za celý loňský rok se tam podle studie prodalo jen okolo
260 nových bytů, za první tři letošní čtvrtletí 933,“ uvedl. V regionu se
zvyšuje bytová výstavba i poptávka po bydlení. Prodá se tam více než
pětina všech nových bytů, které se v ČR uvedou na trh. V nabídce je
nyní v Plzni podle analýzy Trigemy okolo 900 bytů. Většina bytů je ale
mnohem menší, než jaké upřednostňují zájemci jinde. Prodaný nový byt
má průměrnou velikost asi 53 metrů čtverečních, průměr ČR je 65 metrů
čtverečních.
„Na našem prvním plzeňském bytovém projektu v ulici Kollárova je
velký zájem o menší a středně velké byty 40 až 60 metrů čtverečních.
Našli jsme už také několik zájemců, kteří dávali přednost jednotkám
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90 až 110 metrů čtverečních,“ uvedl předseda představenstva Trigemy
Marcel Soural.
Průměrná cena nového bytu v Plzeňském kraji činí aktuálně
49.166 Kč/m2, průměr ČR je 48.000 Kč/m2. Vyšší průměrné ceny jsou
v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Byt v Plzni
a okolí se prodává za 2,5 milionu korun. Nejdražší byt, který se do konce září v Plzni prodal, byl za 9,94 milionu Kč. Podle analýzy Trigemy šlo
o projekt Panorama Plzeň, tedy bytový komplex mezi Stehlíkovou a Nemocniční ulicí u centra města. Jde o čtyři samostatné domy, po dvou
13podlažních a sedmipodlažních.
Průměrná cena staršího bytu v regionu činí 35.500 Kč/m2. Dražší
jsou jen v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji, průměr ČR je
28.850 Kč/m2. „Nabídka starších bytů není příliš vysoká a podílí se na
celkové nabídce v zemi asi jen 5,5 procenty,“ uvedl Polák. Ke konci třetího čtvrtletí šlo o 2750 nabízeních starších bytů. Ani nájemní bydlení
není v regionu tolik rozvinuto. Podíl nabízených nájemních bytů činí
4,5 procenta z celé ČR; na konci září se jich nabízelo 770 za průměrných
199 Kč/m2. Vyšší ceny jsou nejen v Praze a Jihomoravském kraji, ale
i třeba v Středočeském, Zlínském, Olomouckém a Karlovarském kraji.
Václav Prokš mol

realitní magazín ark čr ■ 1/2018

Informace

Reality iDNES
Nový rok, nový začátek. Pro nás v Reality.
iDNES.cz to letos platí dvojnásobně. V tomto
roce chystáme velké změny a byli bychom rádi,
kdybyste byli u toho s námi. Hlavní změnou
bude kompletní redesign portálu včetně zbrusu nového a zjednodušeného rozhraní administrace. Věříme, že to bude velký krok vpřed,
který oceníte nejen vy, odborná veřejnost, ale
také uživatelé, pro které bude náš realitní por-

tál ještě přehlednější.
V loňském roce se nám opět povedlo dosáhnout skvělých čísel, přes
4 000 000
vyhledaných nemovitostí,
140 000 000 zobrazených detailů nabídek
a 800 000 poptávek po inzerovaných nemovitostech je toho rozhodně důkazem.
Děkujeme, že jste nám v loňském roce dali
svou důvěru a věříme, že vás nezklameme
ani v roce 2018.
Petr Makovský,
výkonný ředitel Reality.iDNES.cz

GDPR – řešení pro členy
Asociace realitních kanceláří
České republiky.
Již nyní pro všechny realitní kanceláře realizujeme potřebná školení, jak se včas připravit na
novou - pro celou Evropskou unii - platnou právní úpravu.
Malým vánočním dárkem pro členy Asociace je náš příslib brožury pro realitní kancelář, která
je již prakticky připravena a začátkem roku 2018 bude všem členům k dispozici. (Stejně jako aktualizovaná publikace Daně a nemovitosti autora Ing. Kouta). Měla by se stát jakousi „praktickou
rukojetí“ každého realitního zprostředkovatele, který se k naplnění litery zákona postaví zodpovědně.
A pro ty z vás, kteří se rozhodnete využít pomoc nezávislého odborníka, který má zkušenost
s ochranou dat ve smyslu GDRP, máme dohodu s odborníkem, který se na tuto problematiku
specializuje právě pro realitní kanceláře. V současnosti nám dokončuje připravovanou brožuru
a v novém roce všem členům poskytneme kontakt, pro možné osobní konzultace.
- red -

Realitní magazín ARK ČR
měsíčník
1/2018
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.

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

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
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Sleva pro členy ARK ČR na všechny kurzy ve výši 30% !
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