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Informace

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 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; 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

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 konání: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 1b, Praha 10
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

2

realitní magazín ark čr ■ 11/2018

Největší realitní akce roku

Realitní kongres 2018 se blíží
Devátý ročník celostátního Realitního kongresu se bude konat 19. listopadu 2018 již
tradičně v Clarion Congress hotelu v Praze.
Realitní kongres se každoročně koná pod záštitou Asociace Realitních kanceláří České
republiky.
Zahájí jej prezident Asociace Jaroslav Novotný, spolu s Pili Meyer z Národní asociace
realitních makléřů USA.
V programu letošního ročníku se mimo jiné
objevila nová jména Milana Šmída, nového
manažera portálu Sreality.cz, Jany Hrstkové
z největší americké realitní kanceláře Keller
Williams, která v letošním roce vstoupila na
český trh, Michala Hozáka z T-Mobile nebo

Jiřího Nováka z advokátní kanceláře BROŽ &
SOKOL & NOVÁK. Součástí programu Realitního kongresu je jako každoročně i vyhlášení
výsledků soutěže rezidenčních developerských
projektů Realitní projekt roku.
Zvláštním hostem letošního ročníku je
Jan Mühlfeit, dlouholetý ředitel společnosti
Microsoft v České republice, který také sedm
let šéfoval celoevropské divizi Microsoft Corporation. V současnosti koučuje vrcholové
manažery, olympijské vítěze a umělce z mnoha zemí a je autorem bestselleru The Positive
Leader. Jan Mühlfeit vystupuje na konferencích významných institucí, jakými jsou Světové
ekonomické fórum, Evropská komise, OECD,

Harvard University nebo University of Cambridge. Letos zavítá i na Realitní kongres, kde
promluví na téma Pozitivní leadership.
„Letošní ročník je nabitý novými jmény
a aktuálními tématy jako jsou sdílená ekonomika a její vliv na realitní trh, legislativní novinky GDPR nebo předkupní právo a v poslední
době tolik aktuální vzdělávání makléřů. Věřím,
že si účastníci z letošního Realitního kongresu
odnesou mnoho nových postřehů, podnětů
k rozvíjení svého podnikání a kontaktů pro
spolupráci,“ říká René Hradecký z organizující
agentury Conventia.
Detailní program a možnost vstupenek naleznete na www.realitnikongres.cz

Profesní vzdělávání

Katastr nemovitostí pro
realitní praxi - BRNO

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.

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 dlouholetá lektorka správního práva
Bližší informace a přihláška zde

Bližší informace a přihlášky zde

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
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Legislativa

Ochrana osobních údajů
při realitní činnosti
Snad neexistuje osoba, která by si nebyla vědoma, že ode dne 25. 5. 2018 je účinné nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také jako „GDPR“), které zavedlo nová pravidla
pro ochranu osobních údajů. Pojem zpracování zahrnuje „jakoukoliv operaci nebo soubor operací
s osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.“1 Bez
zpracování osobních údajů by nemohla žádná osoba podnikat. Realitní kancelář a realitní makléř
(dále také jako „Kancelář“) zpracovávají osobní údaje každý den. Cílem tohoto článku je tedy
upozornit na nejčastější pochybení při zpracování osobních údajů v realitní praxi.
Úprava v GDPR stojí na základních zásadách, jež představují soubor pravidel, které by
měly být při zpracování osobních údajů dodržovány. Jednu z nejdůležitějších zásad představuje zásada minimalizace údajů.2 Její podstatou je omezení zpracování pouze na ty osobní
údaje, které jsou pro daný případ relevantní,
a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu
zpracování. Osobní údaje, resp. dokumenty
obsahující osobní údaje, by zároveň měly být
uchovávány pouze na omezeném množství
uložišť, které jsou nezbytně nutné (např. je
nadbytečné, aby se smlouva obsahující osobní údaje nacházela v e-mailu, na pevném disku počítače, nahraná v interním softwaru, na
flash disku, uložená v šuplíku stolu, a ještě
uložená ve třech skříních). Obecně lze říci, že
větší množství zpracovávaných osobních údajů
a úložišť představuje riziko z pohledu potencionálního úniku. Dále pak v případě uplatněných
práv osob (subjektu údajů) se ve velkém množství úložišť špatně vyhledává. Současně platí,
že k čím rozsáhlejšímu a citlivějšímu zpracování dochází, tím vyšší by měla být úroveň jeho
zabezpečení.
Pro Kancelář je důležité, aby měla veškerou
dokumentaci, se kterou v rámci své činnosti
pracuje, v souladu s GDPR. K tomu je zapotřebí, aby přijala zejména směrnici na ochranu
osobních údajů, bezpečnostní směrnici a zásady zpracování osobních údajů, proškolila své
zaměstnance, nastavila procesy zpracování
a se všemi zpracovateli uzavřela zpracovatelskou smlouvu či dodatek. V opačném případě
hrozí Kanceláři sankce. GDPR zavádí několikanásobně vyšší pokuty, než jsme byli doposud
zvyklí. Maximální výše pokuty je stanovena
1

1	Dle čl. 4 odst. 2 GDPR se zpracováním rozumí
zejména shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení
nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí,
použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.
2	Zásadu minimalizace údajů upravuje čl.
5 odst. 1 písm. c) GDPR.
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horní hranicí 20.000.000 € nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vždy dle toho,
která částka je vyšší).3 Konečná výše pokuty je
však v dikci dozorového orgánu, který ji stanovuje individuálně s ohledem na rozsah porušení povinností. Dozorovým orgánem je v České
republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kancelář musí vždy náležitě identifikovat
své klienty, přičemž tato povinnost jí mimo jiné
vyplývá ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také jako
„AML“)4. Mezi osobní údaje, jejichž znalost je
dostatečná pro identifikaci osob, patří jméno,
příjmení, datum narození a adresa trvalého
bydliště. Kombinace těchto osobních údajů zabezpečuje jedinečnou identifikaci dané osoby
a v takřka každém případě vylučuje možnost
jakékoliv záměny osob. V některých případech
je však nezbytné, aby Kancelář zpracovávala
další osobní údaje, které jsou potřebné pro určitý smluvní závazek.5
Poněkud problematickou otázku představuje uvádění rodného čísla na smluvní dokumentaci. Rodné číslo představuje údaj, kterému
je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a to
i přes to, že jej GDPR neřadí do zvláštní kategorie osobních údajů6. Rodné číslo je jedinečným
identifikátorem fyzické osoby a jako osobní
údaj je možné jej používat pouze se souhlasem
fyzické osoby nebo pouze tam, kde to vyžaduje
zákon7. Vkladem se do katastru nemovitostí zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání
existence nebo neexistence vlastnického či jiného práva.8 Návrh, kterým se zahajuje vklado3
4
5
6
7
8

Čl. 83 odst. 6 GDPR.
§ 2 odst. 1 písm. d) AML
Právní důvod (tzv. licenci) pro zpracování
osobních údajů v případě smluvních vztahů
představuje licence tzv. plnění smlouvy.
Článek 9 GDPR
§ 13 a §13c zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Dle § 11 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb.
o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů se jedná o vlastnické právo, prá-

AdamTietz
vé řízení, v jehož rámci právo vzniká, mění se,
rozšiřuje, případně pak zaniká nebo se omezuje, musí obsahovat mimo jiné označení účastníků vkladového řízení. U účastníků, fyzických
osob, se v návrhu uvádí osobní údaje v rozsahu
jména, příjmení, adresy místa trvalého pobytu
a rodného čísla (v případě, kdy rodné číslo není
přiděleno, je toto nahrazeno datem narození).9
Z  daného vyplývá, že smluvní dokumentace,
na základě které dochází k jakémukoliv zcizení vlastnického práva, musí obsahovat rodná
čísla účastníků na základě zákonné povinnosti. Příkladem takovou smluvní dokumentací
může být například smlouva kupní, darovací či
směnná. Naproti tomu však v případě smluvní
dokumentace, kterou nedochází k nakládání
s vlastnickým právem, typicky pak u nájemních
smlouvách, rezervačních smluv či zprostředkovatelských smluv, je uvádění rodného čísla
nadbytečné a v rozporu se základními zásadami GDPR.
V  praxi realitních makléřů často dochází
k pořizování kopií občanských průkazů, řidičských průkazů či cestovních pasů (dále také
jako „Průkaz totožnosti“). Představa o oprávněnosti tohoto pořizování vychází z mylného
pochopení ustanovení AML. Realitní makléř
je osobou povinnou identifikovat klienta dle
AML, kdy u fyzických osob musí ověřit jména,
příjmení, rodné číslo, datum a místo narození,
pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství.10 Veškeré tyto informace poskytují výše
uvedené Průkazy totožnosti. Realitní makléř
Pokračování na str. 5

9
10

vo stavby, věcné břemeno, zástavní právo,
budoucí zástavní právo, podzástavní právo,
předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné
spoluvlastnictví, správu svěřenského fondu,
výhradu vlastnického práva, výhradu práva
zpětné koupě, výhradu práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhradu
práva lepšího kupce, ujednání o koupi na
zkoušku, nájem, požádá-li o to vlastník nebo
nájemce se souhlasem vlastníka, pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem
vlastníka a vzdání se práva na náhradu škody
na pozemku.
14 odst. 1. písm. b) zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí.
§ 5 odst. 1 písm. a) AML
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Legislativa
Ochrana osobních údajů při realitní činnosti
Pokračování ze str. 4
je tak oprávněn potřebné údaje z Průkazu totožnosti ověřit, k čemuž však postačí pouhé
nahlédnutí. Nadbytečné kopírování Průkazů
totožnosti tak není v souladu s GDPR. Je pravdou, že AML v sobě zakotvuje možnost povinné osoby pořizovat kopie Průkazu totožnosti,
nicméně to je v praxi Kanceláří možné pouze
v případě, kdy jsou splněny podmínky tzv.
podezřelého obchodu. Komentář k AML však
říká, že pro tuto kopii je vždy nezbytně nutné
mít souhlas subjektu údajů11, naopak praxe
považuje souhlas za nadbytečný. Jakou cestou
se vydá rozhodovací praxe je však velkou neznámou. Držení kopií Průkazu totožnosti pak
přináší bezpečnostní rizika ve vztahu k jejich
případnému zcizení či ztrátě. Kopie Průkazu
totožnosti je dostačujícím podkladem pro vyřízení některých úvěrů. V případě ztráty či zcizení kopie a jejího následného zneužití, by mohl
realitní makléř, který kopii měl či má, čelit
případným sporům z důvodu potencionálního
zneužití poskytnutého Průkazu totožnosti.
GDPR klade velký důraz také na bezpečnost zpracovávaných údajů. Zásada integrity
a důvěrnosti12 vyplývá z obecné zásady, označované jako CIA.13 Podle této zásady by osobní
údaje měly zůstat po celou dobu zpracování
důvěrné, tudíž by se neměly dostat do nesprávných rukou. V  rozporu s touto zásadou
je praxe některých realitních makléřů. Jednotlivé podklady ke smlouvám se mnohdy volně
nacházejí nejen v prostorách Kanceláře, nýbrž
také například ve vozidle makléře. Tyto podklady zůstávají běžně bez jakéhokoliv zabezpečení, což přináší vysoké riziko jejich ztráty
a zneužití. Bezpečnostní směrnicí by tyto praktiky měly být zakázány, neboť hrozby pokuty se
vystavuje nejenom konkrétní makléř, ale také
Kancelář.
Za účelem souladu s GDPR je potřeba omezit zpracování osobních údajů nejen rozsahem
a účelem, ale také dobou zpracování.14 Objek§ 8 odst. 9 AML. Tvrdý, J., Vavrušková, A. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s.
48 - 57
12
Zásadu integrity a důvěrnosti upravuje čl.
5 odst. 1 písm. f) GDPR.
13
Podstatou zásady CIA jsou tři základní podmínky bezpečného nakládání s údaji, a to
Důvěrnost (Confidentiality), Integrita (Integrity) a Dostupnost (Availability). K tomuto
více např. na https://www.difenda.com/blog/
what-is-the-cia-triangle-and-why-is-it-important-for-cybersecurity-management.
14	Zásadu omezení uložení upravuje čl. 5 odst.
11

tivní promlčecí lhůta pro uplatnění případných
nároků, shodně jako zákonná doba pro evidenci listin dle AML, činí 10 let. S ohledem na to je
tak možné nastavit retenční dobu15 v maximální délce 10 let od posledního kontaktu s klientem (uzavření smlouvy, ukončení sporu apod.).
Kancelář je tak povinna nastavit interní systém
retenčních dob tak, aby splňoval požadavky
GDPR a docházelo k pravidelnému aktualizování, protřiďování a případnému archivování či
skartování dokumentace.

Závěr
Nová pravidla, která přinesla úprava GDPR,
neznamenají revoluci, nýbrž evoluci na poli
zpracování osobních údajů. Cílem GDPR, jak
vyplývá z jeho názvu, je ochrana osobních údajů, to však neznamená, že by přestaly existovat veřejné rejstříky a nebylo by tedy možné
využívat katastr nemovitostí a pořizovat listy
vlastnictví. Je vždy potřeba zpracovávat potřebné osobní údaje jen k danému účelu a tedy
je nezneužívat. Kanceláře, stejně jako většina
společností, zpracovávají osobní údaje v rozsahu nezbytném pro samotnou činnost podnikání a měly by se vyvarovat nadbytečnému
shromažďování nepotřebných údajů. Kanceláře by se měly naprosto vyvarovat zpracování
osobních údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů, tedy zejména osobních
údajů o zdravotním stavu, sexuální orientaci,
politických názorech, náboženskému vyznání,
členství v odborech, biometrice apod.16 S ohledem na sankce, které při porušování pravidel
dle GDPR Kancelářím hrozí, je podstatné, aby
měly veškerou dokumentaci v souladu s úpravou v GDPR a tuto úpravu respektovaly.
Mezi subjekty údajů, kterých se zpracování
Kancelářemi týká, řadíme samozřejmě klienty
Kanceláře. Kanceláře zpracovávají o svých klientech širokou škálu osobních údajů. Rozsah
těchto údajů se liší s ohledem na účel dané
smlouvy. Smlouvy, které slouží jako podklad
pro návrhy na vklad do katastru nemovitostí,
musí obsahovat i rodné číslo. Uvádění rodného
čísla na ostatních dokumentech, které k nakládání s vlastnickým právem neslouží, je v rozporu se zásadou minimalizace dle GDPR.
Běžnou praxí Kanceláří je také pořizování
kopií Průkazů totožností. Z hlediska GDPR ani
AML však pro takový postup ve většině případů neexistuje žádná zákonná licence. Kopii
Průkazu totožnosti by bylo možné pořídit pou-

15
16

1. písm. e) GDPR.
Retenční dobou se rozumí doba uchování dokumentace.
Čl. 9 GDPR
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ze v případě tzv. podezřelého obchodu. Osoba
pořizující kopii Průkazu totožnosti se tím však
vystavuje riziku neoprávněného užití kopie
v případě jejího ztracení. Je tedy na zvážení
Kanceláře, případně konkrétního makléře, zda
pořizování kopie Průkazu totožnosti je nezbytná, a to s ohledem na možná rizika související
i s případnou ztrátou Průkazu totožnosti.
Adam Tietz
advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
www.sedlakovalegal.com
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Legislativa

Pojištění odpovědnosti v návrhu
zákona o realitním zprostředkování
(vč. srovnání se zahraniční právní úpravou)

Tento článek je zaměřen na posouzení právní úpravy povinného pojištění odpovědnosti realitních makléřů ve srovnání s regulací ve vybraných zahraničních právních předpisech a úpravách
asociací realitních makléřů.

Úvod
Dne 29. 5. 2018 bylo ukončeno připomínkové řízení k dlouho očekávanému návrhu zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZRZ“). Předmětem
toho článku bude představení připravované
právní úpravy povinného pojištění realitního
zprostředkovatele ve srovnání se zahraniční
právní úpravou. Význam tohoto pojištění spočívá v tom, že má být jedním ze základních
prvků garantujících ochranu klientů realitních
kanceláří v případě, kdy jim bude při poskytování jejich služeb způsobena škoda nebo jiná
újma. Česká republika je také členem Evropské
komise pro normalizaci, která schválila dne
20. 5. 2009 normu publikovanou v ČR jako ČSN
EN 15733 „Realitní služby – Požadavky na poskytování realitních služeb“. V čl. 7 této technické normy je stanoveno, že realitní makléři
mají povinnost zajistit, aby jejich aktivity byly
kryty pojištěním profesní odpovědnosti v závislosti na druhu a hodnotě jejich transakcí.

Aktuální stav pojištění
realitních makléřů
V současné době sice není upravena v právním řádu ČR povinnost realitního makléře uzavřít pojištění odpovědnosti, ale řada realitních
kanceláří a jejich asociací má pojištění uzavřené, resp. svým členům nabízí možnost uzavření pojištění prostřednictvím rámcové pojistné
smlouvy. V případě individuálního sjednávání
pojištění realitního makléře pojišťovny buď
používají zvláštní pojistné podmínky určené
pro pojištění realitních kanceláří, nebo se modifikují podmínky pojištění odpovědnosti podnikatelů. Rámcovou dohodu mají uzavřenou
Asociace realitních kanceláří České republiky
(s Generali Pojišťovnou, a.s.) a Realitní komora
České republiky, z.s. (s Českou podnikatelskou
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group),
na základě kterých mohou uzavírat pojistné
smlouvy členové obou uvedených spolků.

Navrhovaná právní úprava v ZRZ
Právní úprava povinného pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů se nachází v § 5 ZRZ. Předmětné ustanovení se skládá ze tří odstavců.
V prvním odstavci je vymezen rozsah povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s výkonem realitního
zprostředkování. Realitním zprostředkováním
se podle § 2 písm. a) ZRZ rozumí činnost nebo
soubor činností, jejichž účelem je zprostředko-

6

vat uzavření realitní smlouvy. Podle důvodové
zprávy k § 5 odst. 1 a 2 ZRZ, může dojít ke vzniku újmy např. ztrátou či zničením dokladů, poškozením nemovité věci nebo případně újmou
na zdraví. Důvodová zpráva dále uvádí, že
povinné pojištění nemá pokrývat úschovu peněžních prostředků. Tato koncepce se odlišuje
od některých zahraničních úprav, které budou
zmíněny níže. Dlužno dodat, že ani v současné
době pojistné podmínky používané při sjednávaní pojištění realitních makléřů úschovu
peněz nekryjí. To však nevylučuje možnost
dobrovolného sjednání připojištění úschovy
finančních prostředků. V ostatních aspektech
pojistné krytí odpovídá zvláštním podmínkám
nabízeným pojišťovnami v rámci pojištění profesní odpovědnosti již v současnosti.
První odstavec dále stanoví realitnímu
zprostředkovateli povinnost ujednat pojištění s limitem pojistného plnění nejméně ve
výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost
a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ
souběhu více pojistných událostí v 1 roce.
Z textu § 5 odst. 1 ZRZ je patrné, že předlohou pro jeho formulaci byl § 13 odst. 1 zák.
č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který však stanoví výrazně vyšší limity pojistného plnění. Limit pojistného plnění může
být sjednán s pojišťovnou fakultativně nad
limit uvedený v ZRZ, přičemž některé realitní
kanceláře již mají sjednán takový pojistný limit. Pojistné podmínky ale mohou obsahovat
řadu výluk, jak lze demonstrovat na příkladu čl.
4 Pojistných podmínek Allianz, podle kterého
se pojištění nevztahuje například na škodu či
újmu způsobenou v souvislosti s předpovědí
budoucího vývoje v okolí budovy a její části,
v souvislosti s odhadem hodnoty budovy a její
části a v souvislosti s příslibem příjmu z budovy
a její části.
Ve druhém odstavci je stanoveno, že pojištění podle odstavce prvního musí být sjednáno
u pojistitele, který je podle zákona upravujícího pojišťovnictví oprávněn provozovat toto
pojištění na území České republiky, a musí být
sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána,
nepřekročila 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění. Tato úprava byla převzata doslovně
z § 13 odst. 2 zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci
pojištění a zajištění.
Ve třetím odstavci se umožňuje pojišťovně
vypovědět pojistnou smlouvu podle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), která upravují pojistnou

smlouvu. § 8 odst. 3 ZRZ, vychází z § 2781 OZ,
přičemž podle důvodové zprávy k ZRZ bylo cílem zákonodárce připustit výpověď smlouvy
ze strany pojistitele jen ze zákonných důvodů.
Mezi tyto důvody patří nepřijetí návrhu na zvýšení pojistného v případě zvýšení pojistného
rizika (§ 2791 odst. 2 OZ), výpověď pojistné
smlouvy z důvodu zvýšení pojistného rizika
(§ 2792 OZ), porušení povinnosti pojištěného
či pojistníka oznámit zvýšení pojistného rizika
(§ 2793 odst. 1 OZ). Výpovědní lhůty v případě výpovědi ze strany pojistitele upravují
§ 2791 odst. 2, § 2793, § 2805 a § 2807 OZ.
Jedná se o lhůty prekluzivní. V důvodové zprávě se uvádí, že důvodem pro připuštění výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistitele je,
že pokud by § 5 ZRZ nebyl takto koncipován,
nebyly by schopny některé pojišťovny pojištění
realitních makléřů nabízet anebo by byly nuceny stanovit vyšší pojistné.

Právní úprava ve vybraných
evropských státech
Charakter právní úpravy
Právní úprava povinného pojištění se nachází v některých státech v právních předpisech,
zatímco v jiných státech stanoví pojištění jako
podmínku pro členství asociace realitních makléřů. Druhá varianta není optimálním řešením v případě, že v daném státě není členství
v asociaci realitních zprostředkovatelů povinné,
nebo působí v takovém státě několik asociací realitních zprostředkovatelů, z nichž pouze
některé vyžadují od členů uzavření pojištění.
V Belgii došlo ke kombinaci obou shora uvedených přístupů, protože realitní zprostředkovatel
musí být na základě zákona členem Profesního
institutu realitních makléřů (dále jen „PIRM“),
který vydal Kodex profesní etiky zakotvující
povinnost členů k uzavření pojištění odpovědnosti. Všichni realitní zprostředkovatelé, kteří
jsou členy PIRM, musí být automaticky pojištěni
v rámci kolektivní pojistné smlouvy uzavřené
s pojišťovnou AXA Belgium SA. Právní úprava ve
Spojeném království stanoví povinnost uzavření
pojištění ohledně klientových peněz složených
za účelem platby kupní ceny nemovitosti. Podmínkou členství v Národní asociaci realitních
makléřů (National Association of Estate Agents NAEA) ve Spojeném království je účast na skupinovém pojištění. Ve Slovenské republice zák.
č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní pojištění jako podmínku provozovaní realitní činnosti nestanoví. Právní úprava regulující činnost
realitních makléřů chybí ve Švýcarsku.

Rozsah pojištění
Vymezení rozsahu pojistného krytí se
v právních úpravách jiných evropských států
liší. Některé právní řády pouze stanoví povinnost realitního zprostředkovatele uzavřít
pojištění odpovědnosti, zatímco jiné vymezují
pojistné nebezpečí, které má být kryto pojištěPokračování na str. 7
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ním. Zahraniční právní úpravy se odlišují také
v tom, zda se pojištění vztahuje pouze na realitní činnost ve smyslu ZRZ, nebo i na finanční
prostředky svěřené realitnímu zprostředkovateli v rámci zprostředkování prodeje, či nájmu
nemovitosti (např. Spolková republika Německo).
Pozornost si zaslouží švédská právní úprava,
která v § 25 zákona o realitních zprostředkovatelích stanoví, že pokud realitní zprostředkovatel způsobí úmyslně nebo z nedbalosti škodu
porušením své povinnosti podle § 8 až 22 (jedná se např. o obecnou povinnost péče, povinnost ověřit vlastnictví nemovitosti, povinnost
vedení evidence nabídek a další dokumentace)
zákona o realitních zprostředkovatelích, nahradí škodu způsobenou kupujícímu, nebo prodávajícímu. V případě, že je to přiměřené, může
být povinnost k náhradě škody snížena nebo
prominuta. Odpovědnost za škodu ve shora
uvedeném rozsahu musí být kryta pojištěním
realitního makléře.

Limity pojistného plnění
Limity pojistného plnění se v jednotlivých státech liší a je patrná tendence tyto
limity zvyšovat. V Norsku byl s účinností
od 1. července 2015 zvýšen limit pojistného plnění z 30.000.000 norských korun na
45.000.000 norských korun (1 norská koruna=2,689 Kč, kurz ČNB k 10. 8. 2018). Zvláštností norské právní úpravy je, že umožňuje
snížení pojistného limitu dohodou stran na
15.000.000 norských korun. I zde došlo ke zvýšení, protože do 1. července 2015 byl stanoven
limit ve výši 10.000.000 norských korun.
Ke zvýšení limitu došlo v roce 2016 i v Rakousku, a to zvýšením z částky 100.000 EUR
(1 EUR=25,635 Kč, kurz ČNB k 10. 8. 2018) na
250.000 EUR v rámci skupinového pojištění
sjednaného Hospodářskou komorou Rakouska
pro její členy.
V Irsku je stanoveno v čl. 6 nařízení
č. 182/2012 Sbírky právních předpisů, že pojistný limit na každý nárok (nepočítaje v to náklady na právní zastoupení) musí činit alespoň
dvojnásobek ročního obratu realitního zprostředkovatele za předchozí fiskální rok (bez
daně z přidané hodnoty) a zároveň minimální
výše pojistného krytí musí činit 500.000 EUR
bez omezení počtu nároků uplatněných během jednoho roku. Pojištění zároveň musí zajišťovat neomezené krytí nákladů spojených
s právním zastoupením realitního zprostředkovatele, který je žalován. V porovnání s irskými,
rakouskými a norskými limity pojistného plnění působí skromně limit stanovený v Polsku ve
výši 50.000 EUR (§ 4 odst. 1 nařízení ministra
financí č. 1359).
Další zvláštností jsou podmínky členství
v NAEA ve Spojeném království, které stanoví, že realitní makléř ucházející se o členství

musí mít sjednán pojistný limit min. ve výši
100.000 britských liber (1 libra=28,589 Kč, kurz
ČNB k 10. 8. 2018), ale pokud se jedná o agenturu pronajímající nemovitosti je stanoven
limit min. 150.000 britských liber. V případě,
že má realitní zprostředkovatel roční obrat
přesahující 150.000 britských liber, musí mít
sjednán limit pojistného plnění ve výši min
500.000 britských liber.
Na rozdíl od strohé úpravy obsažené v zákonech nebo předpisech asociací realitních makléřů se podrobná úprava nachází v rámcových
pojistných smlouvách. Příkladem mohou být limity upravené v čl. 5 pojistné smlouvy, kterou
má sjednánu PIRM s AXA Belgium SA s následujícími limity:
1. občanskoprávní odpovědnost podnikatele
a) 1.250.000 EUR – za újmy na zdraví a s ní
spojené nehmotné škody
b) 250.000 EUR – za hmotné škody a s nimi
spojené nehmotné škody
c) 250.000 EUR – za škody čistě nehmotné
povahy
2. pojištění profesní odpovědnosti
a) 1.250.000 EUR – za újmy na zdraví a s ní
spojené nehmotné škody
b) 250.000 EUR – za hmotné škody a s nimi
spojené nehmotné škody
c) 250.000 EUR za škody čistě nehmotné
povahy, počítaje v to v případě souběhu v rámci stejného limitu škodu způsobenou požárem,
kouřem, výbuchem, poškozením životního
prostředí nebo nepokoji v sousedství
3. zpronevěra nebo krádež spáchaná zaměstnancem makléře nebo třetí osobou – limit 30.000 EUR za každý nárok.
Ruský cech realitních kanceláří, který je založen na bázi dobrovolného členství, zajištuje
za výhodných podmínek pojištění odpovědnosti v rámci certifikace svých členů. V roce
2011 bylo navrhováno zavedení povinného
členství v cechu, které mělo zahrnovat povinnost uzavření pojištění s limitem pojistného plnění ve výši 2.000.000 rublů (100 rublů=33,382 Kč, kurz ČNB k 10. 8. 2018) na každou
škodnou událost.

Právní úprava ve vybraných
mimoevropských státech
Rozsah pojištění
V mimoevropských státech jsou specifika
právní úpravy pojištění odpovědnosti realitního makléře dána i právním systémem, do kterého patří právní řád tuto povinnost stanovící.
V Kanadě musí mít podle § 25 odst. 5 písm.
b) zákona z roku 2002 o realitních makléřích
a obchodních zástupcích realitní makléř uzavřeno pojištění k dodržení smluvního závazku
(write surety) a čestného a loajálního chování
makléře (fidelity insurance).
Ve Spojených státech amerických působí
Národní asociace realitních zprostředkovatelů
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se sídlem v Chicagu, ve které je dobrovolné
členství. Tato asociace zajistila pro své členy
za zvýhodněných podmínek „pojištění za pochybení a nedbalostní jednání“. Pojistné krytí
je nabízeno pro všechny státy tvořící Spojené státy americké. Pojištění je sjednáváno na
míru podle individuálních požadavků realitního makléře (rozsah pojištění, pojistný limit,
spoluúčast atd.) a podle legislativy státu, pro
jehož území je sjednáváno. Pojistitel nabízí
rozsah pojistného krytí v závislosti na tom, zda
se jedná o pojištění samostatného realitního
makléře, nebo pojištění obchodní společnosti. Pojištění obchodních společností zahrnuje
pojištění vlastníka společnosti, zaměstnanců
a nezávislých zástupců poskytujících realitní
služby jejím jménem.

Limity pojistného plnění
Také v mimoevropských státech se různí
právní úprava pojištění realitních makléřů stát
od státu. Zajímavé řešení nalezneme v singapurské právní úpravě, která stanoví výši pojistného
limitu v rozpětí 100.000 až 1.000.000 singapurských dolarů (1 singapurský dolar=16,322 Kč,
kurz ČNB k 10. 8. 2018) v závislosti na tom, zda
se jedná o samostatného realitního makléře,
nebo realitní kancelář (obchodní společnost).
Výše minimálně sjednaného limitu pojistného
plnění se odvíjí v případě realitních kanceláří od počtu realitních zprostředkovatelů, kteří
v této obchodní společnosti pracují. V Novém
Jižním Walesu v Austrálii je stanoven limit na
1.000.000 australských dolarů (1 australský dolar=16,352 Kč, kurz ČNB k 10. 8. 2018) za pojistnou událost a 3.000.000 australských dolarů za
rok v součtu všech pojistných událostí. Jedná se
tedy o řešení obdobné tomu, které bylo původně navrhováno v ZRZ.

Závěr
Závěrem lze shrnout, že na základě provedeného dílčího srovnání a analýzy právních úprav
pojištění realitních zprostředkovatelů, považujeme navrhovanou právní úpravu za nezbytnou. Lze to demonstrovat nejen na existenci
zahraničních právních úprav, ale i na samotném
přesvědčení realitních kanceláří a jejich asociací, které se domnívají, že uzavření pojištění
odpovědnosti zvyšuje jejich důvěryhodnost
v očích jejich potencionálních klientů. To má za
následek, že i v případě, že povinnost pojištění
nestanoví právní předpis, realitní zprostředkovatelé toto pojištění uzavírají (např. na Novém
Zélandu má The Real Estate Institute of New
Zealand cca 14.000 pojištěných členů, což je
97% realitních zprostředkovatelů působících
v tomto státě ). Po schválení a nabytí účinnosti
ZRZ se dá předpokládat vznik zvláštních pojistných podmínek vytvořených pojišťovnami pro
pojištění realitních makléřů. Skutečnost, že se
jedná o atraktivní pojištění profesní odpovědnosti, lze doložit na příkladu Spolkové republiky Německo, kde toto pojištění poskytovalo
v březnu 2018 celkem 54 pojišťoven.
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MCIArb/CEVRO
Institut Praha

7

Daně

Fungování ve společnosti
(sdružení bez právní subjektivity)
Zákonem č. 170/2017 Sb., došlo k významným změnám v zákoně o DPH, které se týkají postupů u společníků společnosti v rámci jejich ekonomické činnosti. Následující text je věnován činnosti ve společnosti, zejména změnám, které je nutné uskutečnit nejpozději do konce roku 2018.

Právní úprava
Právní úpravu společnosti najdeme v
§ 2716 až § 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„NOZ“). Předchůdcem smluv o společnosti
jsou smlouvy o sdružení, řešené v § 829 až
§ 841 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. V  dalším textu
bude používáno pro oba typy smluv označení
„společnost“. Zaměříme se na nejčastější podobu společnosti, kdy se za účelem dosažení
společného cíle sdružují fyzické osoby. Včetně
oblasti realitní činnosti.
Společnost nemá právní osobnost (právní subjektivitu). Nejedná se o právnickou ani
o fyzickou osobu. Společnost nemůže nabývat
práva a povinnosti, včetně vlastnických práv.
Společnost není účetní jednotkou ani daňovým subjektem ve smyslu daňových zákonů.

Vedení (podvojného) účetnictví
Podmínky pro vedení podvojného účetnictví společníků společnosti stanoví zákon
o účetnictví. Účetní jednotkou s povinností vést podvojné účetnictví jsou také fyzické
osoby – podnikatelé, sdružení ve společnosti,
pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je účetní jednotkou.
Fyzické osoby sdružené ve společnosti s jinou
účetní jednotkou jsou povinny vést účetnictví
od prvního dne účetního období následujícího
po období, ve kterém se staly společníky společnosti, nebo ve kterém se některý z jiných
společníků společnosti stal účetní jednotkou,
například u fyzické osoby překročením rozhodné výše obratu 25 mil. Kč. Účetnictví jsou povinny vést do posledního dne účetního období,
ve kterém přestaly být společníky sdruženými
ve společnosti, pokud jim povinnost vedení
účetnictví nevyplývá z jiných ustanovení zákona o účetnictví. Pokud tedy uzavře podnikající
fyzická osoba, která dosud vedla daňovou evidenci, smlouvu o společnosti s jinou fyzickou
osobou, která je povinna vést účetnictví, stává
se účetní jednotkou.

Daňová evidence, paušální výdaje
Na poplatníky daně z příjmů fyzických osob,
kteří nevedou účetnictví a kteří neuplatňují
výdaje procentem z příjmů, se vztahují pravidla pro vedení daňové evidence podle zákona
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o daních z příjmů („ZDP“). ZDP také uvádí, že
vede-li každý ze společníků společnosti daňovou evidenci, mohou vést i daňovou evidenci
společnou, tj. daňovou evidenci, ve které evidují společné příjmy a společné výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
Na konci zdaňovacího období (kalendářního
roku) nebo při ukončení činnosti v průběhu
zdaňovacího období uvedou ve své daňové
evidenci na ně připadající podíl na společných
příjmech a podíl na společných daňových výdajích.
Ustanovení § 12 ZDP stanoví, že pokud nejsou společné výdaje související se společnými
příjmy ze společnosti rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
Naopak, pokud podíl každého ze společníků
společnosti na společných příjmech je shodný
jako na společných výdajích, může se každý ze
společníků společnosti samostatně rozhodovat o tom, zda uplatní daňové výdaje v prokázané výši nebo procentem z příjmů (paušální
výdaje).
Příklad 1
Tři fyzické osoby A, B a C vedou společnou
daňovou evidenci. Podle smlouvy o společnosti
se dělí o společné příjmy a výdaje takto:
■■ Na osobu A připadá 50 % společných příjmů a 50 % společných výdajů.
■■ Na osobu B připadá 30 % společných příjmů a 30 % společných výdajů.
■■ Na osobu C připadá 20 % společných příjmů a 20 % společných výdajů.
Všichni společníci sdružení ve společnosti se
mohou rozhodnout, zda uplatní daňové výdaje v prokázané výši podle vyúčtování společné
činnosti nebo procentem z příjmů, protože jejich podíl na společných příjmech a společných
výdajích je u každého společníka shodný.

Konec speciálního režimu u DPH
Nejsložitější situace je v současnosti v oblasti DPH. Doposud jsme v zákoně o dani z přidané hodnoty („ZDPH“) nacházeli speciální,
zjednodušující, úpravu společné činnosti ve
sdružení, resp. ve společnosti. Za společnou
činnost vypořádával daň jeden ze společníků,
podával daňová přiznání, souhrnná hlášení
i kontrolní hlášení, vedl společnou evidenci
pro účely DPH. ZDPH stanovil i pravidla počítá-

ní obratu pro účely
registrace za plátce.
Tato speciální úprava postupu společníků sdružených ve
společnosti zaniká
k 31. 12. 2018.
Zůstávají zachované pouze tři úpravy týkající se společníků sdružených ve
společnosti:
1. Úprava základu daně ve zvláštních případech, podle které se test na cenu obvyklou
vztahuje i na společníky téže společnosti, jsouli plátci.
2. Opravu výše daně u pohledávek za
dlužníky v insolvenčním řízení nelze provést,
pokud věřitel a dlužník jsou nebo v době vzniku pohledávky byli jako plátci společníky téže
společnosti.
3. Pro účely dodatečných daňových přiznání a následných souhrnných a kontrolních
hlášení za období před ukončením činnosti
podle dosavadní právní úpravy se bude posuzovat společná činnost jako celek.
Po novele ZDPH práva a povinnosti vznikají
jednotlivým společníkům společnosti. Práva
a povinnosti je proto nutné vztahovat vždy
na činnost jednotlivé osoby povinné k dani
(podnikatele), nikoliv na společnou činnost.
Jako metodická pomůcka má sloužit Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků
společnosti od 1. 7. 2017, č.j. 74028/17/710020116-709973 („Informace“), dostupná na
www.financnisprava.cz.

Obrat
Pro to, zda se osoba povinná k dani stane
plátcem DPH, platí podle ZDPH rozhodná výše
obratu 1 mil. Kč, tedy souhrnu úplat za stanovená uskutečněná plnění za nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních
měsíců. Nově se obrat počítá u jednotlivého
společníka jako součet podílu tohoto společníka na obratu, který na něj ze společné činnosti
připadá, a obratu za činnosti mimo společnost.
Z  nové právní úpravy plyne, že ve společnosti mohou vedle sebe fungovat plátci s neplátci DPH. Stejně tak již neplatí, že při přistoupení do společnosti, ve které byli plátci, se
musí přistoupivší společník stát plátcem DPH.
Nově přistoupivší společník počítá svůj obrat
standardním způsobem.
Pokračování příště
Ing. Petr Kout
daňový poradce
Literatura:
Kout, Petr. Společnost (sdružení bez právní subjektivity) po daňových změnách, Daně
a právo v praxi 3/2018, s. 20-25
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Z regionů
Podíl volných kanceláří v Praze ke konci září klesl na 6,1 pct
Praha 29. října (ČTK) - Podíl volných kanceláří v Praze ke konci září
meziročně klesl o 1,6 procentního bodu na 6,1 procenta. V porovnání
s koncem druhého čtvrtletí se snížil o 0,6 procentního bodu. Nejvíce
prázdných kanceláří bylo v Praze 5 (9,6 procenta) a Praze 4 (5,3 procenta), nejméně v Praze 2 (2,5 procenta) a Praze 10 (tři procenta). Vyplývá
to z údajů sdružení realitních poradenských firem Prague Research Forum (PRF), které má ČTK k dispozici.
Celkem bylo v Praze 211.600 metrů čtverečních volných kanceláří.
Ve třetím čtvrtletí bylo v Praze dokončeno 38.200 metrů čtverečních
moderních kancelářských prostor, meziročně zhruba o desetinu více.
Největšími dokončenými projekty byly Palmovka Open Park v Praze
8, AFI Vokovice v Praze 6 a nové sídlo stavební firmy Eurovia v Praze 4.
Zahájena byla stavba čtyř kancelářských budov. Šlo o Dock in
Four v Praze 8, Churchill II v Praze 2, rekonstrukci v Bubenské v Praze
7 a Centrum Vinice v Praze 10. Ve výstavbě je 340.600 metrů čtverečních kanceláří. Necelá pětina má být dokončena letos, zbytek v letech
2019 a 2020. Celková plocha moderních kanceláří stoupla zhruba na
3,45 milionu metrů čtverečních.
Rozloha ploch, na které byly uzavřeny nebo prodlouženy nájemní
smlouvy, ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 22 procent. Zhruba
čtvrtina pronájmů připadala na Prahu 8, následovaly Praha 4 (22 procent) a Praha 7 (16 procent). Na celkové poptávce se nejvíce podílely
firmy působící v IT sektoru, profesionálních službách a finančním sektoru. Nejvýznamnější transakcí čtvrtletí bylo prodloužení pronájmu společnosti ADP Employers Services v projektu River Garden I v Praze 8.
Nejvyšší nájemné v centru města meziročně vzrostlo o pět až deset procent na 21 až 22 eur (543 až 569 korun) za metr čtvereční měsíčně. Ve vnitřním městě stouplo o tři procenta na 15 až 16,50 eura (388 až 427 korun), ve
vnějším městě kleslo o sedm procent na 13,50 až 15 eur (349 až 388 korun).
Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman &
Wakefield, JLL a Knight Frank.
ciz jw

Podíl volných kanceláří v Praze za posledních pět let (v pct):
Období

Podíl

3. čtvrtletí 2013

13,1

4. čtvrtletí 2013

13,2

1. čtvrtletí 2014

13,6

2. čtvrtletí 2014

14,6

3. čtvrtletí 2014

14,0

4. čtvrtletí 2014

15,3

1. čtvrtletí 2015

16,5

2. čtvrtletí 2015

16,8

3. čtvrtletí 2015

16,4

4. čtvrtletí 2015

14,6

1. čtvrtletí 2016

13,9

2. čtvrtletí 2016

12,3

3. čtvrtletí 2016

11,7

4. čtvrtletí 2016

10,6

1. čtvrtletí 2017

9,4

2. čtvrtletí 2017

8,6

3. čtvrtletí 2017

7,7

4. čtvrtletí 2017

7,5

1. čtvrtletí 2018

6,2

2. čtvrtletí 2018

6,7

3. čtvrtletí 2018

6,1
Zdroj: Prague Research Forum

Ceny nových bytů v Brně začínají po růstu stagnovat
Brno 29. října (ČTK) - Ceny bytů v novostavbách v Brně začínají stagnovat. Ty, co byly na konci třetího čtvrtletí v nabídce, stojí v průměru
75.800 korun za metr čtvereční, před třemi měsíci to bylo 71.500. Na úrovni kolem 75.000 už se předpokládá stagnace, protože se ukazuje, že lidé na
dražší byty nemají peníze, uvedl dnes v tiskové zprávě František Šudřich ze
společnosti Trikaya, která ceny nových bytů v Brně pravidelně sleduje.
Po nedostatku bytů v předchozích obdobích je nabídka poměrně bohatá, aktuálně je v nabídce přes 600 bytů. K mání jsou však většinou
luxusnější a tedy dražší byty, jejich průměrná cena je téměř pět milionů.
„V letošním třetím čtvrtletí se nové byty v Brně prodávaly zatím nejlépe,
lidé jich koupili 223. Největší zájem byl o dvoupokojové, které se prodávaly v průměru za 3,78 milionu korun,“ uvedl Šudřich.
V nabídce převládají drahé velké byty, tedy nejméně třípokojové.
Zatímco tato dispozice běžně představuje jen třetinu nabídky, teď je to
téměř polovina. Největší nabídka je v městských částech Brno-střed,
Bystrc a Židenice. Levnější a menší byty chybí kvůli tomu, že rozsáhlejší
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stavby sídlištního typu čekají na schválení několik let.
Přestože se za třetí čtvrtletí prodalo tolik bytů jako za celé první pololetí, v meziročním srovnání prodeje klesají. Před dvěma lety se za devět
měsíců prodalo 1195 bytů, loni o 430 méně a letos to bylo dohromady
jen 452. „Ani poslední šance sjednat hypotéku za starších, výhodnějších
podmínek se na prodejích neprojevila tolik, jak se čekalo. Je patrné, že
ubývá lidí, kteří si byty v novostavbách mohou dovolit,“ uvedl Šudřich.
V meziročním srovnání se ke konci září zvýšily ceny v brněnských novostavbách o 22 procent.
Situaci má výhledově zlepšit nový územní plán, který by však měl
začít platit až v roce 2022. Kromě správních průtahů mají na cenu velký
vliv i zdražující práce, nedostatek pracovníků a rostoucí cena materiálů.
Podle předsedy Asociace brněnských architektů a stavitelů Marka Vintra by mohla Brnu pomoci centralizace roztříštěných stavebních úřadů,
která se osvědčila v Ostravě a jedná se o ní v Praze.
Zdeněk Meitner kš
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Monitoring
Ve vyřízení stavebního povolení ČR
klesla na 156. místo na světě
Praha 31. října (ČTK) - Ve vyřizování stavebního povolení kleslo Česko meziročně ze
127. místa na 156. příčku mezi 190 porovnávanými zeměmi. Vyplývá to z každoroční zprávy
Doing Business, kterou dnes zveřejnila Světová
banka (SB). Kromě délky vyřizování v ní hodnotí i jiná kritéria, jako například transparentnost
nebo složitost celého procesu. Nejlépe v hodnocení vyšel Hongkong, nejhůře Eritrea, Libye,
Somálsko a Sýrie.
V Česku je na získání potřebných razítek potřeba 246 dní, zhruba čtyřikrát více než v Hongkongu. Nejrychlejší je v povolování Dánsko se
64 potřebnými dny. Žebříček však počítá i s ji-

nými ukazateli, jako jsou například náklady na
stavební řízení.
„Nejbolestivější místo české konkurenceschopnosti dlouhodobě krvácí. Domácí zákonodárci přesto už roky nejsou schopni přijít
s nápravou. Česká republika, která se jinak
v očích Světové banky řadí mezi 35 nejvyspělejších zemí světa, se v tomto ohledu ocitá
v sousedství zemí jako Niger, Čad nebo hyperinflací rozvrácená Venezuela,“ uvedla výkonná ředitelka developerské společnosti Central
Group Michaela Tomášková.
Zároveň upozornila, že studie Světové banky nezobrazuje proces získávání stavebního

Ceny nemovitostí dále rostly, nejvíce
u bytů, nejméně u pozemků
Praha 31. října (ČTK) - Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku ve třetím
čtvrtletí meziročně dále rostly, tempo růstu ale
mírně zpomalilo. Nejvíce zdražily byty, nejméně pozemky. Byty zdražily nejvíce také v porovnání s druhým čtvrtletím letošního roku. Ceny
bytů rostly nejvíce v mimopražských oblastech, hlavně v Jihočeském, Karlovarském a Libereckém kraji. Na tiskové konferenci to dnes
sdělili zástupci Hypoteční banky.
Z HB Indexu, který sleduje hodnotu nemovitostí, vyplývá, že ceny bytů meziročně vzrostly
o 11,1 procentního bodu na 137,4 bodu. Mezičtvrtletně stouply o 2,8 procentního bodu.
Základní hodnotu indexu 100 bodů představují
skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. Byty
tak od tohoto data zdražily téměř o dvě pětiny.
„Tempo růstu cen oproti minulému čtvrtletí
mírně pokleslo, meziroční růst se však stále drží
nad deseti procenty. Ceny rostly ve všech krajích. Nejvíce v Jihočeském, Karlovarském a Libereckém, nejméně ve Zlínském a Plzeňském kraji.
Stejně jako v předchozím období rostly ceny

starších panelových bytů více než ceny cihlových. Ty jsou v mnoha lokalitách na svých cenových stropech,“ uvedl ředitel odboru nemovitostí Hypoteční banky Petr Němeček. Největší
zájem je podle něj o malometrážní byty. Nadále
také pokračuje přesun poptávky z okrajových
částí Prahy do Středočeského kraje.
Rodinné domy zdražily meziročně o 6,7 procentního bodu na 126,4 bodu. Mezičtvrtletně
se index zvýšil o 1,6 bodu. „Oproti minulému čtvrtletí se tempo růstu cen u rodinných
domů snížilo o 0,3 procenta. Stavebníky trápí
hlavně delší dodací lhůty u stavebních materiálů a plné kapacity stavebních firem. Zájem
o rodinné domy v horším stavu trvá. Výhodami zůstávají kromě nižší pořizovací ceny také
možnosti postupných úprav dle vlastních představ,“ doplnil Němeček. Nabídka developerské
výstavby je podle něj nejbohatší ve Středočeském kraji, staví se také v okolí krajských měst
s dobrou dopravní dostupností. Podíl dřevostaveb na celkovém počtu novostaveb se zvýšil na
15 procent.

povolení v celé šíři. Zohledňuje pouze proces
povolovacího řízení definovaný zákonem. Nepočítá s prodlevami na úřadech nebo s odvoláním u soudů. „Projít celým povolovacím procesem a získat všechna potřebná razítka třeba
pro běžný bytový dům v České republice v současnosti trvá v průměru neskutečných deset
let,“ upozornila Tomášková.
Generální ředitel developerské firmy
Ekospol Evžen Korec doplnil, že Světová banka
vychází z legislativních dat pro povolování skladových prostor. „Pokud bychom vzali v potaz
pouze větší rezidenční výstavbu, tak se obávám, že bychom se v žebříčku propadli ještě
o něco níže. Na trhu jsou totiž i takové projekty, které se povolují už více než deset let a stále
nejsou schválené,“ uvedl.
ciz jw

Ceny pozemků se zvýšily meziročně
o 5,5 procentního bodu na 147,5 bodu, mezičtvrtletně vzrostly o 1,4 bodu. „Poptávka
zůstává stabilní, nabídka je však nedostatečná.
Ceny pozemků v developerských projektech
v okrajových částech Prahy mnohdy převýšily
10.000 korun za metr čtvereční. Zájem je také
o pozemky s objekty vhodnými ke zbourání,
a to i přes vyšší náklady na jejich demolici,“
sdělil Němeček.
Nabídka starších bytů bude podle něj stagnovat, u novostaveb bude vyšší nabídku
ovlivňovat pomalá stavební příprava a nedostatečné stavební kapacity, a to hlavně v Praze
a Brně. „Poptávka bude mírně klesat, zájem
zahraničních kupujících o pražské nemovitosti
bude ale nadále pokračovat. Tempo růstu však
bude zpomalovat. V řadě regionů se očekává
stagnace. Část potencionálních kupujících vyřeší financování nájemním bydlením,“ dodal
Němeček.
HB Index sleduje byty, rodinné domy a pozemky. Je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím
hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční
banky.
ciz mha

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.
Úspěšní absolventi získají osvědčení „Certifikovaný realitní makléř 1. stupně“
Termín: 11. - 12. 12. 2018 (9-16 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR
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Informace

Zajímavé články
Nechceme omezovat dostupnost bydlení pro mladé nebo chudší rodiny. Chceme ale zdravé banky. Rozhovor se členem Bankovní rady České národní banky Radkem Morou – viz zde.
Zdroj: www.cnb.cz

Zajímavé odkazy

Diskuze
k návrhu zákona
o realitním
zprostředkování
lze vidět na FB ARK ČR

Státní fond rozvoje bydlení - www.sfrb.cz
Portál o bydlení - www.portalobydleni.cz

Reality bez rizika – informace
pro vaše klienty
„Reality bez rizika“ – viz na http://www.realitybezrizika.org.
Tento web určen široké veřejnosti, tedy zejména těm občanům, kteří mají v úmyslu prodat,
koupit či najmout nebo pronajmout nemovitost.
Prohlédněte si tyto webové stránky a dojdete-li k závěru, že informace na tomto webu mohou
být pro vaše stávající a zejména potencionální klienty užitečné, odkazujte všemi způsoby na tyto
webové stránky. My si myslíme si, že tím pomůžete dobré věci. Odkaz na „Reality bez rizika“ též
na webu ARK ČR.
- red -

CEPI General Meeting
CEPI 1 - zástupci realitních asociací EU se sešli ve Varšavě. ARK ČR je zastoupena v představenstvu. Projednalo se toho hodně. Za zmínku stoji například SW produkt, který maximálně zjednoduší povinnosti realitních kanceláří vyplývající z AML zákona. (V ostré verzi ho nyní testuje
belgická asociace).
1

CEPI (European Council of Real Estate Professions) je mezinárodní realitní asociace s centrálou v Bruselu. Členy CEPI jsou pouze profesionální organizace a instituce realitních makléřů a správců nemovitostí výhradně z členských zemí Evropské unie.
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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
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Sleva pro členy ARK ČR na všechny kurzy ve výši 30% !
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NEJVĚTŠÍ REALITNÍ
UDÁLOST ROKU
19. listopadu 2018 | Clarion Congress Hotel Prague****

Zvláštní host: Jan Mühlfeit, Pozitivní leadership

Vstupenky objednávejte na www.realitnikongres.cz

Generální partner:

Pod záštitou:

Partneři:

Mediální partneři:

