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Slovo prezidenta

Profesní vzdělávání

To je otázka, se kterou se na nás obracejí 
nejen novináři, naši klienti, ale často si ji kla-
deme i my. Odpověď je jednoduchá. Nejsme 
jasnovidci. Přáli bychom si, aby nebyl horší než 
ten rok 2013. Myslím si, že to tak vlastně říká-
me každý rok.

Jedno víme jistě. Rok 2014 bude rokem 
plným praktického uplatňování legislativních 
změn. S novým Občanským zákoníkem a ce-
lou řadou souvisejících i nesouvisejících práv-

ních norem budeme zahlceni sběrem nových 
zkušeností a studiem nových předpisů. Jak to 
vše poznamená naši branži uvidíme. Současně 
budeme plni očekávání, zda se naplní optimi-
stické předpovědi některých ekonomů, že už 
letos dojde k hospodářskému oživení. Vypadá 
to tedy, že rok 2014 nebude rozhodně rokem 
nudným. Změna je život a proto bychom si ne-
měli naříkat, ale vše nové brát jako výzvu a oži-
vení, možná v některých ohledech, již nudné-
ho vývoje.

Osobně nejsem moc velkým příznivcem 
novoročních předsevzetí. Přesto bychom 
mohli jako profese či členové ARK ČR  jedno 
přijmout. Nebo spíše dát si úkol. Posílit a upev-
ňovat dobré jméno našeho spolku. Jsem toho 
názoru, že ARK ČR nemá špatné postavení na 
trhu. Čím více budou mít naši členové spoko-
jených klientů, prospěje to nejen jim samot-
ným, ale celé asociaci. Na profesním poli se 
toho neustále děje mnoho. Ti, kteří přicházejí 
s cílem co nejrychleji uspět, vydělat co nejví-
ce a často za jakoukoliv cenu, profesi mnohdy 
neprospějí.  Bohužel ty negativní výsledky prá-
ce těchto subjektů se ve veřejnosti šíří daleko 
rychleji, než pozitivní reference. Vrhá to špatný 
stín na nás na všechny. Podle mého názoru je 
úlohou profesního sdružení, mimo jiné,  elimi-
novat tyto vlivy a veřejnosti ukázat, že umíme 
dělat solidní servis ke spokojenosti spotřebi-
tele. Společné zásady, vedoucí k tomuto cíli, 
jsme si odhlasovali a přijali.  Každý z našich 

členů to může a měl by na trhu dokazovat. 
I tak můžeme jako celek působit a ovlivnit po-
zitivní vnímání naší asociace a v širším hledisku 
i profese. ARK ČR  funguje na demokratických 
principech. Jsem přesvědčen, že každý člen, 
který chce přispět ke kultivaci realitního pro-
středí  má prostor své názory a záměry uplat-
nit. Noví členové asociačních orgánů jsou toho 
praktickým a chvályhodným důkazem.  Je to 
někdy složitý a těžkopádný proces, který je 
dán nutností shody nás všech. Není ale nut-
né naše aktivity tříštit vznikem alternativních 
subspolků, které si dávají za cíl doplnit či ko-
pírovat činnost asociace. Mateme tím laickou 
i odbornou veřejnost. Objevuje se již objevené 
a často i již v praxi zavedené. Chybí jen plnit to, 
k čemu jsme se zavázali. Přinese nám to nejen 
dobré reference, ale nepochybně i obchodní 
úspěchy.

Zkusme si tedy dát jen prostý a jednodu-
chý úkol pro rok 2014. A to takový, že budeme 
důsledně uplatňovat a dodržovat vše, co jsme 
si jako členové zvolili, odhlasovali a zavázali se 
plnit.

 Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem, 
kteří jste v minulém roce svými aktivitami při-
spěli k dobré pověsti ARK ČR.  Přeji také těm, 
kteří mají elán pro ARK ČR pracovat, aby je 
tato vůle neopustila ani v roce 2014.  Přeji Vám 
všem úspěšný rok 2014.  

Ing. Jaroslav Novotný
prezident ARK ČR

Jaký bude rok 2014

Realitním makléřem od A do Z
Absolvováním tohoto kurzu  splníte  vstupní požadavek k certifikační zkoušce dle norem ISO 
u Certifikačního ústavu Vysoké školy ekonomické a Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

PROfeSNí STudIuM ZAMěřeNé NA PRAxI
Cyklus šesti dvoudenních seminářů od 4. března 2014. Absolventi kurzu obdrží osvědčení s celostátní platností. Pořadateli kurzu byla udělena 
akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto  kurzu pro obor realitní makléř/ka.

   1| Jak na klienty, Termín: 4. - 5. 3. 2014 (8,30 - 16,30) ■ Úvod do studia ■ Komunikace se zákazníkem ■ Získávání nových 
zakázek – marketing prostředky nabídky a poptávky ■ Nácvik jednání v konkrétních situacích ■

   2| Jak na paragrafy, Termín: 11. - 12. 3. 2014 (8,30 - 16,30) ■ Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostor ■ Smlouvy 
v praxi  RK ■ Zprostředkovatelská smlouva ■ Jak získat exkluzivitu, nácvik přesvědčovacích technik ■ 

   3| Jak na stavby, Termín: 18. - 19. 3. 2014 (8,30 - 16,30) ■ Stavební minimum ■ Stavební právo ■ Jdeme na prohlídku I. 
a II. - co vnímá návštěvník při prohlídce nemovitosti ■ Vlastnictví nemovitostí a katastr nemovitostí ■

   4| Jak na zakázky, Termín: 1. - 2. 4. 2014 (8,30 - 16,30) ■ Organizace práce v RK ■ daňové aspekty realitních obchodů (daňové povinnosti) ■ Tvorba 
nabídkové ceny nemovitosti, Home Staging v realitní kanceláři ■ Jak úspěšně prezentovat nemovitost, průběh zakázky, vyhledávání zájemce ■

   5| Jak na uzavření obchodu, Termín: 8. - 9. 4. 2014 (8,30 - 16,30)
        Jak na to…. (několik užitečných rad na závěr) – I. ■ uzavření kupní smlouvy, finanční vypořádání (kupní cena, provize RK) ■ Ceny nemovitostí, výše 

nájemného ■ Jak na  financování nákupu nemovitostí ■ Jak na  dobré fotky (nejčastější chyby,  využití fotografií v inzerci tištěné i na internetu) ■
   6| Jak na to…. (několik užitečných rad na závěr) – II. Termín: 15. - 16. 4. 2014 (8,30 - 16,30)
        Jak vyhodnotit  obchodní případ, ■ Jak na inzerát (hlavní zásady při vytváření inzerátu….) ■ Jak na písemný projev + grafika (inzerce, dopisy apod.) 

■ Závěry, hodnocení, efektivnost, poučení z jednotlivých etap obchodu a z celku ■ Jak na vyhodnocení svých znalostí, schopností a jednání ■ 
Cena - celý kurz: 14.800 Kč, Pro členy ARK ČR - celý kurz: 9.800 Kč, Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 3561/1b
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Katastr nemovitostí - aktuálně

1. Služba sledování změn 
v katastru nemovitostí 

Služba sledování změn v katastru nemovi-
tostí umožňuje, aby se vlastník nebo osoba, 
která má k nemovitosti zapsáno v katastru jiné 
věcné právo, například právo zástavní, rychle 
dozvěděl o tom, že s jeho nemovitostí se něco 
děje. Konkrétně bude uživatel služby informo-
ván o 

 ■ vyznačení upozornění, že právní vztahy 
jsou dotčeny změnou – tj. o zaplombo-
vání,

 ■ provedení vkladu,
 ■ provedení záznamu nebo
 ■ zápisu poznámky

ve vztahu ke sledované nemovitosti.
Podmínkou zřízení této služby je prokázání 

totožnosti žadatele. To ovlivňuje způsoby, jaký-
mi lze o zřízení služby požádat.

Osoby, které mají zřízenu datovou schrán-
ku, především osoby právnické, mohou svou 
totožnost prokázat právě prostřednictvím da-
tové schránky, a to tím způsobem, že vyplní 
žádost o zřízení služby ve speciální aplikaci, 
která bude zveřejněna na webových stránkách 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
a která slouží i k pozdější správě uživatelského 
účtu. Tato aplikace odešle do datové schránky 
žadatele odkaz, jehož „prokliknutím“ z datové 
schránky dojde k ověření, že tato schránka sku-
tečně náleží žadateli. 

druhou možností je osobní návštěva kte-
réhokoliv katastrálního pracoviště, při které je 
nutno prokázat se dokladem totožnosti.

Třetí možností je zaslání žádosti o zřízení 
služby s úředně ověřeným podpisem na adre-
su Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního. 

Při zřízení služby je uživateli založen zá-
kaznický účet, prostřednictvím kterého může 
následně měnit nastavení svých kontaktních 
údajů i bez návštěvy katastrálního úřadu. V zá-
kaznickém účtu jsou také ukládány všechny 
zprávy, které byly uživateli zaslány na jím zvo-
lený kontakt, je zde dostupný seznam sledo-
vaných nemovitostí apod. Přihlašovací údaje 
k zákaznickému účtu jsou uživateli předány při 
zřízení služby. 

uživatel si může zvolit, jakým způsobem mu 

mají být informace o změnách zasílány. Vybrat 
si může z těchto možností: 

 ■ do datové schránky, nebo
 ■ elektronickou poštou nebo
 ■ krátkou textovou zprávou (SMS).

uživatelé s větším počtem sledovaných ne-
movitostí mohou informace o změnách odebí-
rat webovou službou.

Ke zřízení služby se doporučuje přistoupit 
až poté, co bude v katastru provedeno spoje-
ní staveb s pozemky, jejichž součástí se podle 
přechodných ustanovení nového občanského 
zákoníku tyto stavby stanou. To může u řady 
žadatelů snížit poplatek za zřízení služby (auto-
matizované spojení staveb s pozemkem bude 
v katastru provedeno přibližně v polovině led-
na).

Poplatek za zřízení služby se totiž odvíjí od 
počtu sledovaných nemovitostí, tj. nemovitos-
tí, které žadatel o zřízení služby vlastní nebo ke 
kterým je v jeho prospěch v katastru zapsáno 
zástavní či podzástavní právo, právo odpovída-
jící věcnému břemeni, předkupní právo, prá-
vo zpětné koupě, právo lepšího kupce, nájem 
nebo pacht. 

Pokud je sledovaných nemovitostí ma-
ximálně 20, je poplatek pouze jednorázový 
a činí 200 Kč. Opakovaně po uplynutí jedno-
ho roku poskytování služby (resp. 30 dní před 
uplynutím roku) pak bude kontrolováno, zda 
uživatel služby nepřekročil tento počet. Pokud 
k překročení počtu 20 sledovaných nemovi-

tostí nedojde, je služba nadále poskytována 
bezplatně. V případě, že sledovaných nemo-
vitostí bude 21 a více, platí uživatel služby 
10 Kč za sledování každé jedné nemovitosti 
na rok, po roce opět dojde k „přepočtení“. To 
může například znamenat, že uživatel služby, 
který má 21 sledovaných nemovitostí, zaplatí 
v lednu roku 2014 při zřízení služby 210 Kč; po-
kud v průběhu roku jednu nemovitost prodá, 
v roce 2015 už nebude platit nic; pokud v prů-
běhu roku 2015 zdědí dvě nemovitosti, bude 
na začátku roku 2016 vyzván k úhradě částky 
220 Kč na rok 2016. Pokud uživatel služby část-
ku ve stanovené lhůtě nezaplatí, bude služba 
zrušena. Pokud po zrušení služby uživatel pro-
dá 5 nemovitostí (tj. má 17 nemovitostí) a po-
sléze požádá o opětovné zřízení služby, musí 
uhradit vstupní poplatek ve výši 200 Kč. 

2. Informování podle 
§ 16 odst. 1 nového  

katastrálního zákona 

Smyslem § 16 odst. 1 nového katastrálního 
zákona je poskytnout osobám, jejichž práva 
k nemovitostem jsou zapsána v katastru ne-
movitostí, takové informace, které by jim včas 
umožnily dozvědět se o podvodném podání 
návrhu na vklad týkajícím se jejich práv k ne-
movitostem a upozornit na takové jednání 
katastrální úřad ještě před rozhodnutím o po-
volení vkladu. Katastrální úřad proto nebude 
o vyznačení plomby (dále jen „zaplombování“) 
informovat všechny účastníky řízení, ale pouze 
ty osoby, jejichž práva zapsaná v katastru se 
podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo 
zaniknout (dále jen „obesílané osoby“). 

Má-li obesílaná osoba zřízenu službu sle-
dování změn v katastru nemovitostí, bude 
jí informace o zaplombování zaslána pouze 
prostřednictvím této služby. Pokud obesílaná 
osoba nemá zřízenu službu sledování změn 
v katastru nemovitostí, bude jí informace o za-
plombování zaslána do datové schránky, ne-
má-li ani datovou schránku, bude informace 
zaslána doporučeným dopisem

 ■ fyzické osobě s trvalým pobytem v ČR na 
adresu trvalého pobytu, 

 ■ fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt 
v ČR, na adresu bydliště v cizině,

 ■ právnické osobě na adresu sídla.
 Informaci o zaplombování nelze zaslat na 

doručovací adresu, a to dokonce ani na doručo-
vací adresu evidovanou v evidenci obyvatel, 
vylučuje to totiž výslovné znění § 16 odst. 1 no-
vého katastrálního zákona. Osobám, které se 
dlouhodobě nezdržují na adrese trvalého by-
dliště, lze tedy doporučit buďto zřízení služby 
sledování změn nebo zřízení datové schránky 
coby nejbezpečnějšího způsobu doručování.

Osoby, které nemají zřízenu službu sledo-
vání změn v katastru, mohou navíc požádat 
o to, aby jim byla informace o zaplombová-
ní zaslána i SMS zprávou nebo elektronic-
kou poštou. Pokud uvedou k tomu potřebné 
údaje do návrhu na vklad, obdrží jak písem-
nou informaci o zaplombování (do datové 
schránky nebo doporučeným dopisem), tak 
informaci v elektronické podobě SMS zprávou 
nebo e-mailem. O zaslání této informace SMS 
zprávou nebo elektronickou poštou však lze 
požádat pouze pro konkrétní vkladové řízení – 
nelze tak učinit předem pro případná budoucí 
vkladová řízení.

Mgr. Lenka Vrzalová
Český úřad zeměměřický a katastrální

Možnosti získávání informací pro vlastníky 
nemovitostí z katastru nemovitostí 
podle nové právní úpravy
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daně

NOZ dělí věci na hmotné a nehmotné. Mezi 
hmotné věci patří i nemovité věci. Podle jed-
notlivých ustanovení NOZ jsou nemovitou věcí:

1. pozemky,
2. podzemní stavby se samostatným úče-

lovým určením (metro, samostatné podzemní 
nádrže aj.),

3. věcná práva k podzemním stavbám,
4. práva, která za nemovité věci prohlásí zá-

kon (právo stavby podle NOZ),
5. věc, o které stanoví jiný právní předpis, že 

není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc 
přenést z místa na místo bez porušení její pod-
staty (například ložiska vyhrazených nerostů),

6. jednotky -  byt, nebytový prostor, soubor 
bytů nebo nebytových prostorů jako prosto-
rově oddělené části domu a podíl na společ-
ných částech nemovité věci vzájemně spojené 
a neoddělitelné. Patří sem jak jednotky vzniklé 
podle dosavadního zákona o vlastnictví bytů, 
tak jednotky, které budou vznikat podle NOZ.

Součástí věci je i nadále vše, co k ní podle 
její povahy náleží a co nemůže být od věci od-
děleno, aniž se tím věc znehodnotí. Ale nově 
součástí pozemku je 

a) prostor nad povrchem i pod povrchem, 
b) stavby zřízené na pozemku a jiná zaříze-

ní s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, 
co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve 
zdech,

c) podzemní stavba, není-li nemovitou věcí, 
i když zasahuje pod jiný pozemek,

d) rostlinstvo na něm vzešlé
Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka 

u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se 
jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci 
jejich hospodářského určení. Neboli přibližně 
jako dosud.

Stavba, která není podle dosavadních práv-
ních předpisů součástí pozemku, na němž 
je zřízena, přestává být dnem 1. 1. 2014 sa-
mostatnou věcí a stává se součástí pozemku, 
měla-li v uvedený den vlastnické právo k stav-
bě i vlastnické právo k pozemku táž osoba. 
A naopak - stavba spojená se zemí pevným 
základem, která není podle dosavadních práv-
ních předpisů součástí pozemku, na němž je 
zřízena, a je ke dni 1. 1. 2014 ve vlastnictví 
osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem 
1. 1. 2014 nestává součástí pozemku a je ne-
movitou věcí (NOZ § 3054-§ 3055).

V roce 2014 tedy právník při prodeji pozem-
ku a stavby, které jsou ve vlastnictví stejného 
vlastníka, bude prodávat pouze pozemek se 
všemi jeho součástmi. Ale účetnictví a jednot-

livé daně (z příjmů, dPH, majetkové daně) za-
chovávají oddělení pozemku od stavby. Proto 
v řadě svých ustanovení definují i nadále od-
lišné podmínky pro pozemek a stavbu a řeší 
způsob rozčlenění pořizovací ceny pozemku se 
stavbou na ocenění pozemku a ocenění stavby.

V účetnictví se připravuje změna provádě-
cích vyhlášek, které řeší mj.:

 ■ rozdělení celkové kupní ceny pozemku 
poměrným rozúčtováním. Toto rozdělení bude 
přebírat i zákon o daních z příjmů („ZdP“),

 ■ ocenění práva stavby jako samostatné 
nemovité věci a práva stavby včetně stavby.

u všech daní (daň z příjmů fyzických osob, 
dPH, daň z nemovitých věcí) se mění postup 
v případě smrti fyzické osoby. dosud se daňo-
vé povinnosti za zůstavitele řešily k datu úmrtí. 
Nyní to bude k datu skončení pozůstalostního 
řízení.

 Zákon o daních z příjmů 
ZdP nově také řeší bezúplatná nabytí věcí, 

která dosud byla předmětem daně dědické 
a daně darovací:

1. nabytí z dědictví a odkazu – jsou nově 
předmětem daní z příjmů, ale jsou vždy od 
daně osvobozeny,

2. nabytí darováním – jsou předmětem daní 
z příjmů, osvobozena jsou vybraná bezúplatná 
plnění nespojená například s podnikáním.

Příklady osvobozených bezúplatných plně-
ní u daně z příjmů fyzických osob (ZdP § 4a, 
§ 10):

a) z nabytí vlastnického práva k rodinnému 
domu nebo jednotce, která zahrnuje družstev-
ní byt nebo družstevní nebytový prostor, který 
je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje 
jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická 
osoba, která je členem bytového družstva, kte-
rý je nájemcem tohoto rodinného domu nebo 
jednotky ve vlastnictví družstva a který se sám 
nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho 
pořízení členským vkladem, 

b) z nabytí vlastnického práva k jednotce, 
která nezahrnuje nebytový prostor jiný než 
garáž, sklep nebo komoru, je-li ve vlastnic-
tví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se 
stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická 
osoba, která vlastnické právo k jednotce na-
bývá, je nájemcem této jednotky, členem této 
právnické osoby a podílela se nebo její právní 
předchůdce se podílel svým peněžním nebo 
nepeněžním plněním na pořízení domu s jed-
notkami, 

c) přijatá od osoby, se kterou poplatník žil 

nejméně po dobu jednoho roku před získá-
ním bezúplatného příjmu ve společně hospo-
dařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval                          
o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán 
výživou.

dosavadní osvobození od daně z příjmů fy-
zických osob při prodeji bytu, rodinného domu 
a jiných nemovitostí a při převodech družstev-
ních bytů podle ZdP § 4 zůstává zachováno 
(lhůty dvouleté a pětileté). Výjimkou se v bu-
doucnu stanou převody jednotek zahrnujících 
jiné nebytové prostory než je garáž, sklep 
a komora, na které se test na dvouletou dobu 
bydlení nebude vztahovat. Nic se také nemění 
u osvobození odstupného za uvolnění bytu.

Na roveň nájmu se dostává staronový režim 
pachtu. Cokoli řeší ZdP o nájmu, platí i pro pa-
cht. Obdobně jako není předmětem daně z pří-
jmů výpůjčka, není jím ani nový režim výprosy.

Z pohledu daňových nákladů platí:
a) daňovým nákladem jsou odpisy staveb, 

nikoliv odpisy pozemků. Hmotným majetkem 
jsou totiž budovy, domy a jednotky nezahrnu-
jící pozemek.

b) Právnická osoba nemůže odpisovat 
hmotný majetek nabytý bezúplatně, včetně 
dědictví a odkazu.

c) daňově uznatelná je daň z nabytí nemo-
vité věci u převodce (např. prodávajícího) popř. 
i ručitele, pokud bude zaplacena. u nabyvatele 
je součástí ocenění nemovité věci a do nákladů 
vstoupí v podobě odpisů.

d) u právnických osob je zrušena podmínka, 
že na prodeji pozemku nelze „daňově prodě-
lat“. Zákaz zahrnout prodělek do základu daně 
i nadále platí pro podnikatele – fyzické osoby.

Zákon o DPH
Zákon o dPH („ZdPH“) nově zahrnuje ne-

movité věci pod zboží a převod nemovitostí 
chápe jako dodání zboží. Přesto se z důvodu 
přijetí NOZ nemění postupy v ZdPH. Zůstává 
zachován princip

 ■ stanovení místa plnění u převodu nemo-
vitých věcí podle místa nemovité věci,

 ■ stanovení místa plnění u služeb souvise-
jících s nemovitými věcmi podle místa nemovi-
té věci, doplňuje se místo plnění u práva stav-
by podle místa pozemku, ke kterému se právo 
stavby váže,

 ■ stanovení rozhodného dne pro povin-
nost přiznat daň u převodu nemovitých věcí 
(mění se formulace ve vazbě na nový katastrál-
ní zákon).

Novinkou v ZdPH je, že se do obratu pro 
povinnou registraci plátce nezahrnují nájmy 
nemovitých věcí. Jestli to byl úmysl zákonodár-
ce, to se v tuto chvíli neví. Z důvodové zprávy 

Změny ve zdaňování nemovitostí od roku 2014

S nástupem roku 2014 přichází mnoho změn, které se týkají nemovitostí. Některé jsou spo-
jeny s nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. („NOZ“), jiné vyplývají ze změn 
v koncepci zdaňování převodů a přechodů nemovitostí. Nejdůležitější změny si zmíníme v dal-
ším textu.

Pokračování na str. 5
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k zákonnému opatření Senátu Poslanecké sně-
movny ČR to zjistit nelze.

Pravděpodobně nejvýznamnější změnou je 
zdaňování převodů pozemků s „novými“ stav-
bami. Ani zde nelze z důvodové zprávy zjistit 
důvod úpravy. Jen lze domyslet a dopočítat 
dopady na ceny novostaveb prodávaných s po-
zemkem. 

Připomeňme si, že do roku 2013 platilo, že:
1. převod stavebních pozemků se zdaňu-

je základní sazbou daně (v roce 2013 sazbou 
21 %). Stavební pozemek definuje ZdPH v § 56,

2. převod ostatních pozemků je osvobozen 
od daně bez nároku na odpočet daně u souvi-
sejících vstupů.

ZdPH definuje od roku 2014 v upraveném 
§ 56 zákona tzv. vybrané nemovité věci (po-
zemky, práva stavby, stavby, podzemní stavby 
se samostatným účelovým určením, inženýr-
ské sítě a jednotky - staré i nové). Zužují se 
podmínky pro osvobození převodu pozemků 
pouze na:

a) pozemek, na kterém není zřízena stavba 
spojená se zemí pevným základem nebo inže-
nýrská síť, a současně

b) není pozemkem, na kterém může být 
podle stavebního povolení nebo udělení sou-
hlasu s provedením ohlášené stavby provede-
na stavba. 

Osvobození se tedy nevztahuje na:
c) pozemky nezastavěné určené k zastavění 

nemovitou stavbou (jako dosud),
d) pozemky zastavěné nemovitou stavbou 

a pozemky s inženýrskou sítí (vodovodní, ka-
nalizační, elektro, plyn, telekomunikační sítě) 
– u těch budeme posuzovat osvobození podle 
pravidla pro převod staveb.

Pozemky uvedené ad c) a ad d) budou 
osvobozeny po uplynutí 5 let od vydání první-
ho kolaudačního souhlasu stavby na pozemku 
nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání 
stavby na pozemku, a to k tomu dni, který na-
stane dříve. I nadále platí, že plátce se může 
rozhodnout, že i po uplynutí lhůty 5 let uplatní 
daň (21 %). 

Daň z nemovitých věcí
daň z nemovitých věcí je nový název pro 

daň z nemovitostí. I nadále zahrnuje dvě daně
1. daň z pozemků
2. daň ze staveb a jednotek (nový název)
I zde zůstávají principy zdanění zachovány. 

Zmiňme proto jen dvě nejvýznamnější změny:
 ■ Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/

nebytového prostoru a podílu na společných 
částech domu i podíl na společném pozemku 
přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo 
na pozemcích užívaných společně s jednot-
kami, se daň může nepatrně zvýšit, protože 
se u něj zvyšuje koeficient, kterým se násobí 
podlahová plocha jednotky, z 1,20 na 1,22. Po-

platník nemusí z důvodů této změny podávat 
(dílčí) daňové přiznání, daň mu vyměří správce 
daně z moci úřední.

 ■ u vícepodlažních staveb pro podni-
kání dochází ke zvýšení základní sazby daně 
o 0,75 Kč jen v případě, že každé další nadzem-
ní podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné 
plochy stavby (dosud bez testu na plochu). 
Může dojít ke snížení daně.

 Daň z nabytí nemovitých věcí

Místo daně z převodu nemovitostí nastupu-
je daň z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem 
této daně je

a) převodce - nabyvatel je v těchto přípa-
dech ručitelem, nebo

b) nabyvatel, jestliže se tak ve smlouvě 
smluvní strany dohodnou.

do předmětu daně bylo zahrnuto i úplatné 
nabytí práva stavby, jímž zatížený pozemek se 
nachází na území ČR.

Zůstávají zachovány věcné podmínky jako 
dosud u osvobození prvního úplatného naby-
tí vlastnického práva k nemovité věci a nabytí 
vlastnického práva k jednotce z majetku druž-
stva nebo obchodní společnosti.

Nabytí vlastnického práva k nové nemovité 
stavbě nebo jednotce je od daně osvobozeno 
pouze tehdy, dojde-li k němu nejpozději do 
5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního 
zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku 
nebo jednotku změněnou stavební úpravou 

Změny ve zdaňování nemovitostí od roku 2014
Pokračování ze str. 4

užívat. 
Základem daně je tzv. nabývací hodnota 

snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou 
je 

a) sjednaná cena (úplata za nabytí vlastnic-
kého práva  k nemovité věci),

b) srovnávací daňová hodnota (75 % směr-
né hodnoty podle vyhlášky Mf ČR, nebo zjiště-
ná cena - podle volby poplatníka),

c) zjištěná cena (podle zákona o oceňování 
majetku) nebo

d) zvláštní cena (vydražení, vklad apod.).
Zákon podrobně stanoví podmínky, kdy se 

která cena použije. 
Nově je uznatelným výdajem u daně z na-

bytí nemovité věci odměna a náklady prokaza-
telně zaplacené poplatníkem za znalecký posu-
dek určující zjištěnou cenu, je-li vyžadovanou 
přílohou přiznání. 

Poplatník je u převodů nemovitých věcí 
uskutečněných po 31. 12. 2013 povinen v da-
ňovém přiznání vyčíslit zálohu na daň (nikoliv 
daň) ve výši 4 % ze sjednané ceny zaokrouhle-
nou na koruny nahoru, která je splatná v po-
slední den lhůty pro podání přiznání. daň ná-
sledně vyměří správce daně a uhrazená záloha 
se započte na úhradu splatné daně.

Jak je vidět, změn je hodně. Některé otázky 
budou teprve řešeny výklady ze strany Gene-
rálního finančního ředitelství. Je proto nutné 
sledovat vývoj v této oblasti, resp. konzultovat 
sporné a nejasné otázky s daňovými poradci.

Ing. Petr Kout 
daňový poradce

Nový občanský zákoník 
v praxi realitní kanceláře 

Pro všechny realitní makléře a správce nemovitostí - začněte včas přípravu na zásadní 
změny v činnosti každého realitního makléře dané novým Občanským zákoníkem. 

Termín:  26. 2. 2014  (9,00 -16,00 hod.) - PRAHA, sídlo ARK ČR
Seminář vede: JUDr. Tomáš Pacner,

spolumajitel realitní kanceláře, praxe v realitní činnosti od r. 1990, lektorská činnost: 
ARK ČR, Bankovní institut VŠ

Cena: 1.900 Kč + dPH, Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + dPH
PROgRAM:
1| Změny  některých právních norem vyvolané novým občanským zákoníkem.
2| Struktura nového občanského zákoníku.
3| dopad nového občanského zákoníku na právní problematiku realitní kanceláře

 ■ právní subjekty, koupě nemovité věci
 ■ katastr nemovitostí
 ■ nájem bytu a domu
 ■ nájem prostor sloužících k podnikání
 ■ zemědělský pacht
 ■ spoluvlastnictví
 ■ bytové spoluvlastnictví
 ■ věcná práva k cizím věcem 
 ■ správa cizího majetku
 ■ zprostředkovatelská smlouva

4| Účinnost nové právní úpravy a přechodná ustanovení
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Nejprve je třeba podotknout, že změna 
ve zdaňování zastavěných pozemků a neza-
stavěných pozemků určených k zastavění, 
která vyplývá ze zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb., nemá dopad na kupujícího, 
který je plátcem DPH. Ten si podle zákonných 
podmínek (§ 72 zákona) uplatní plný, částečný 
nebo žádný nárok na odpočet daně.

Pokud je kupující neplátcem daně – občan, 
neziskový subjekt (osoba nepovinná k dani) 
nebo podnikatel, který není ještě plátcem 
daně, zajímá ho konečná cena, kterou musí 
prodávajícímu zaplatit.

Co to znamená ve finančním vyjádření, si 
uveďme na dvou typických příkladech. V nich 

Jak dopadá změna ve zdaňování 
pozemků daní z přidané hodnoty 
na kupujícího?

předpokládám, že na prodeji pozemku prodá-
vající neprodělá, protože to by mělo další vliv 
na jeho finance – u daně z příjmů.

Příklad 1:
Plátce prodává v roce 2014 bezprostředně 

po kolaudaci pozemek a bytovou jednotku, 
podle smlouvy uzavřené v roce 2013, za celko-
vou cenu 3 mil. Kč. Z celkové ceny tvoří cena po-
zemku 500 000 Kč, tj. 1/6. Do 31. 12. 2013 ten-
to pozemek odvodu DPH nepodléhá, protože 
je zastavěný. Jedná se o plnění osvobozené od 
DPH podle § 56 zákona o DPH. Od 1. 1. 2014 ten-
to pozemek, právě proto, že je zastavěný, bude 
podléhat DPH ve výši 21 % podle téhož – nove-
lizovaného – ustanovení.

Daňová poradna
dOTAZ: Musí se stát plátcem DPH fyzická 
osoba, která není podnikatelem a prodává 
své pozemky? Obrat pro povinnou registraci 
1 mil. Kč překročí prodejem několika parcel.
OdPOVěď: Protože se jedná o častý dotaz, 
odpovím obšírněji. Plátcem dPH se může stát 
pouze osoba povinná k dani. Osobou povinnou 
k dani je podle § 5 zákona o dPH fyzická nebo 
právnická osoba, která samostatně uskutečňu-
je ekonomické činnosti. ekonomickou činnos-
tí je soustavná činnost výrobců, obchodníků 
a osob poskytujících služby atd. Za ekonomic-
kou činnost se také považuje využití hmotného 
a nehmotného majetku za účelem získání pří-
jmů, pokud je tento majetek využíván soustav-
ně (nájem). Protože se úprava dPH řídí pře-
devším evropskou směrnicí, je velmi důležitý 
rozsudek Soudního dvora eu č. C-180/10 Slaby. 

Podle něj  pouhý výkon vlastnického práva není 
ekonomickou činností. Tuto skutečnost nemů-
že ovlivnit ani počet a objem prodejů, objem 
vzniklých příjmů, kroky směřující k dosažení 
nejlepší ceny atd. fyzické osoby rozprodávající 
majetek. Za ekonomickou činnost označil soud 
aktivní kroky k prodeji při využití prostředků 
podobných prostředkům, používaných výrob-
cem nebo obchodníkem (zavedení inženýr-
ských sítí, využití marketingu). Pouhé nabývání 
majetku a jeho následný prodej nemohou být 
považovány za využívání majetku za účelem 
získání pravidelných příjmů, protože utržená 
odměna je z každé parcely jenom jedna. Čin-
nost osoby, která nemá jiné ekonomické akti-
vity a která rozparceluje a rozprodá svůj poze-
mek, není soustavnou činností. Proto se tato 
osoba nemůže stát osobou povinnou  k dani 
a tedy ani plátcem dPH.

Odpověď zpracoval ing. Petr Kout,  
daňový poradce

DAňOVé AKTUALITy

2014
Nenechte si ujít tradiční seminář. Je 
určen majitelům realitních kanceláří, 
realitním makléřům, účetním a dalším 
pracovníkům z ekonomické oblasti.
Cílem semináře je seznámit se změnami 
v daňových a souvisejících zákonech (a ten-
tokrát je těch změn opravdu hodně!!)

Termín:  23.1.2014 (9,30 - 14 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, 

Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vede: ing. Petr Kout, daňový 
poradce, specialista na daňové otázky 

v oblasti nemovitostí. dotazy mohou po-
sluchači poslat předem na: kurzy@arkcr.cz 

Cena: 1.200 Kč + dPH,
Pro členy ARK ČR: 800 Kč + dPH

PROgRAM:
1| Promítnutí rekodifikace občanského 

práva do daňových zákonů (nové pojmy, 
nová pravidla pro nemovité věci atd.)

2| Zákon o daních z příjmů (rozšíření předmětu 
daně, osvobozené příjmy, příjmy zdaňované 
zvláštní sazbou, odpočty od základu daně, 
změny u daňových/nedaňových nákladů)

3| Zákon o dani z přidané hodnoty (ručení 
za nezaplacenou daň, daňové doklady, 
aktuální stanoviska Gfř)

4| daň z nabytí nemovité věci (pravidla 
a principy)

5| daňový řád (zřizování daňových infor-
mačních schránek aj.)

6| Změny v dalších daňových zákonech 
a souvisejících předpisech (silniční daň, 
daň z nemovitých věcí, zdravotní a sociál-
ní pojištění, cestovní náhrady apod.)

7| Změny v navazujících účetních předpisech 

Je-li částka 3 mil. Kč sjednaná jako konečná, 
nemusí kupující zaplatit víc. Ale prodávající 
„ze svého“ odvede 21 % ze 500 000 Kč. Pro-
tože 500 000 Kč je částka včetně DPH, výpo-
čtem 500 000 / 121 % x 21 % dojdeme k částce 
86 777 Kč. Tuto částku prodávající z převodu 
pozemku odvede. Současně mu tato částka sní-
ží zisk u daně z příjmů. 

Příklad 2:
Stejná čísla a data jako v příkladu 1.Liší se 

ale tím, že ve smlouvě je uvedena cena bez 
DPH s dodatkem, že k ceně bude připočte-
na DPH podle aktuální sazby daně. Převod 
pozemku bude podléhat DPH ve výši 21 %. 
K částce 500 000 Kč bude připočtena DPH ve 
výši 21 %, 105 000 Kč. O tuto částku se zvý-
ší konečná cena, kterou musí kupující zapla-
tit. Uhradí tedy prodávajícímu 3 105 000 Kč. 
U prodávajícího se z hlediska jeho financí, 
včetně dopadu na základ daně z příjmů, nic 
nezmění.

Ing. Petr Kout  
daňový poradce
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(výběr z textu)
S účinností od 1. 1. 2014 dochází k nove-

lizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, ve znění pozdějších předpi-
sů („ZdPH“)  zákonným opatřením Senátu 
č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů 
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva 
a o změně daňových zákonů. Součástí tohoto 
zákonného opatření je i nová úprava ust. § 56 a 
§ 56a zákona o dPH, vztahující se k dodání vy-
braných nemovitých věcí a nájmu vybraných 
nemovitých věcí.

Schválená úprava reaguje zejména na změ-
ny, které v oblasti nemovitostí přináší nový 
občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), pod-
le kterého se stavba stává součástí pozemku, 
na němž stojí, a odpovídá rovněž koncepci 
směrnice upravující dPH (2006/112/eS), která 
stanoví stejný daňový režim (osvobození nebo 
zdanění) při „dodání budovy nebo její části 
a pozemku k ní přiléhajícího“.

Nemovité věci pro účely 
DPH od 1. 1. 2014

Nové znění § 56 zákona o dPH používá na-
místo stávajícího textu „převod staveb, bytů 
a nebytových prostor“, „převod pozemků“ a 
„převod stavebních pozemků“ text obsahující 
sousloví „dodání vybraných nemovitých věcí“.

Pojmy v oblasti dPH jsou v zásadě autonomní-
mi bez ohledu na to, jaký význam jim přikládá 
vnitrostátní soukromé právo. Bez ohledu na nový 
občanský zákoník se ve smyslu eurokonformního 
výkladu stavbou rozumí jakákoli stavba pevně 
spojená se zemí (pevným základem nebo jinak).

I po 1. 1. 2014 je zachována možnost plátce 
rozhodnout se, že i po uplynutí časového testu 
pro osvobození uplatní daň (viz § 56 odst. 4 zá-
kona o dPH v novém znění).

1. Převod (dodání) pozemku
V zákoně o dPH již od 1. 1. 2014 není de-

finice tzv. stavebního pozemku. Nově je úpra-
va osvobození převodu pozemku nastavena 
přímým vymezením, které pozemky jsou při 
převodu osvobozeny od daně. Podmínky pro 
osvobození převodu pozemku (nově „dodání 
vybrané nemovité věci“) jsou v ust. § 56 odst. 
2 zákona o dPH od 1.1.2014 nastaveny odlišně 
oproti podmínkám stávajícím. 

1.1. Podmínky osvobození
Od 1.1.2014 může být převod pozemků 

osvobozen od dPH ve dvou situacích:

A. Podle § 56 odst. 2 zákona o DPH
Pro uplatnění tohoto osvobození musí být 

splněny současně následující podmínky. Při 

nesplnění alespoň jedné z nich se nebude jed-
nat o pozemek, jehož převod je podle odst. 2 
§ 56 osvobozen. dodání (převod) pozemku je 
zde osvobozen tehdy, jde-li o pozemek, na kte-
rém současně:

I. není zřízena stavba spojená se zemí pev-
ným základem, 

II. není inženýrská síť a
III. nemůže být podle platného a účinného 

stavebního povolení nebo udělení souhlasu 
s provedením ohlášené stavby provedena stav-
ba.

Od 1. 1. 2014 bude osvobozen pouze 
převod  nezastavěného pozemku 

bez stavebního povolení či souhlasu 
s provedením ohlášené stavby. 

Osvobození pozemku je vázáno na absen-
ci stavby spojené se zemí pevným základem; 
existence movité stavby osvobození nebrání. 
Pokud jde o inženýrskou síť, není pro účely no-
vého ust. § 56 odst. 2 zákona o dPH podstatné, 
zda je spojena se zemí pevným základem či 
nikoliv. Skutečnost, zda je stavba resp. inženýr-
ská síť vlastněna stejnou osobou jako pozemek 
nebo třetí osobou, není podstatná.

Stavební povolení nebo udělení souhlasu 
s provedením ohlášené stavby nelze ztotož-
ňovat s územním rozhodnutím, s rozhodnutím 
o umístění stavby, ani s právem stavby – před-
mětem každého z těchto institutů jsou jiné 
právní skutečnosti.

B. Podle § 56 odst. 3 zákona o DPH
Nesplnění podmínek pro osvobození dodá-

ní pozemku dle § 56 odst. 2 zákona o dPH v no-
vém znění neznamená, že bude tento převod 
vždy a za všech okolností zdaňován. Pozemek 
je ve smyslu odst. 1 nového § 56 zákona o dPH 
vybranou nemovitou věcí a je-li zastavěn, příp. 
je-li k němu vydáno stavební povolení, je ji-
nou vybranou nemovitou věcí než uvedenou 
v odst. 2 a dodání takových vybraných nemo-
vitých věcí může být osvobozeno od daně dle 
odst. 3 nového § 56 zákona o dPH.

Zde je při uplatňování DPH třeba vycházet 
z principu nedělitelnosti režimu zdanění stav-
by a přiléhajícího pozemku. Podle odst. 3 se 
tedy osvobodí i převod pozemku, pokud na 
něm stojí stavba splňující podmínky osvobo-
zení. Daňový režim pozemku tak bude určen 
režimem stavby na něm umístěné.

Pokud je samostatně převáděn pozemek, 
na kterém je umístěna stavba ve vlastnictví 
jiné osoby, nehraje tato skutečnost roli a pře-
vod pozemku bude osvobozen, splňuje-li stav-
ba stanovené podmínky osvobození.

1.2. Vymezení pojmu pozemek
Zejména ve vazbě na uplatnění principu 

stejného režimu zdanění stavby a pozemku 
k ní přiléhajícího je důležité vymezení pojmu 
„pozemek“. V tomto ohledu se pozemkem ro-
zumí pozemek geometricky a polohově určený 
a zobrazený v katastru nemovitostí a označený 
takto samostatným parcelním číslem. Bude-
li stavba umístěna, byť i jen částečně, na více 
parcelách, je třeba v zásadě všechny tyto par-
cely považovat za pozemky, na kterých je zříze-
na stavba. Zjednodušeně shrnuto je tedy poze-
mek přiléhající ke stavbě parcela (samostatné 
parc.č), na které se stavba nachází.

1.3. Přechodné období - zálohy 
na prodej pozemku

Při zálohové platbě v r. 2013 na převod 
pozemku, který se uskuteční v r. 2014, se při 
přijetí zálohy neuplatní daň na výstupu, pokud 
se jedná o převod jiného než stavebního po-
zemku.  Při dodání předmětného pozemku v r. 
2014 uskuteční plátce zdanitelné plnění s da-
tem uskutečnění tohoto zdanitelného plnění 
dle § 21 odst. 3 zákona o dPH v novém znění. 
Zdanění bude v daném případě podléhat jen 
rozdíl mezi celkovou úplatou za plnění a část-
kou uhrazenou jako záloha v roce 2013.

2. Časový test pro osvobození 
dodání vybraných nemovitostí

Podle § 56 odst. 1 stávajícího znění zákona 
o dPH i podle § 56 odst. 3 tohoto zákona v no-
vém znění od 1.1.2014 činí délka lhůty, po je-
jímž uplynutí od vydání prvního kolaudačního 
souhlasu nebo od data prvního započetí užívá-
ní stavby je převod dotčených věcí osvobozen, 
5 let. Podle přechodných ustanovení zákona 
č. 502/2012 Sb. se u převodu staveb, bytů a ne-
bytových prostor nabytých před 1. 1. 2013 po-
užije lhůta 3 let. Toto přechodné ustanovení 
zůstává v platnosti i po 1. 1. 2014 a u vyjmeno-
vaných nemovitostí (staveb, bytů a nebytových 
prostor) je tak z hlediska délky lhůty, po jejímž 
uplynutí, je jejich převod osvobozen od daně, 
speciálním ustanovením.

3. Právo stavby
Právo stavby je dle § 56 odst. 1 písm. b) 

zákona o dPH v novém znění vybranou nemo-
vitou věcí. Toto právo může obsahovat pouhé 
právo postavit na cizím pozemku stavbu nebo 
může obsahovat právo mít na cizím pozemku 
stavbu již postavenou. Kritéria osvobození dle 
§ 56 odst. 3 zákona o dPH v novém znění jsou 
stanovena na uplynutí lhůty od první kolau-
dace nebo od prvního užívání stavby, tj. vždy 
až v době, kdy stavba v reálu existuje. Bude-
li předmětem dodání právo stavby obsahující 
věcné právo postavit či vlastnit na pozemku 
stavbu („nehmotné“ právo stavby), nenastala 
žádná kolaudace ani první užívání stavby (do-
sud žádná  neexistuje), podmínky osvobození 
tak nemohou být splněny a dodání takového 

Uplatňování DPH u dodání a nájmu 
vybraných nemovitých věcí

generální finanční ředitelství vydalo 9. 12. 2013 pod č. j.: 58463/13/7001-21000-101206  
Informaci gFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 - 
ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Pokračování na str. 8
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daně

„nehmotného“ práva stavby bude zdanitelným 
plněním, a to vždy v základní sazbě daně. 

Bude-li předmětem dodání práva stavby, 
jehož součástí je stavba („zhmotnělé“ právo 
stavby), bude se pro osvobození či zdanění zjiš-
ťovat naplnění časového testu dle § 56 odst. 
3 zákona o dPH v novém znění, přičemž tento 
bude posuzován ve vztahu k dotčené, již exis-
tující stavbě, která je „součástí“ převáděného 
práva stavby.

4. Dodání práva stavby a pozemku 
u staveb pro sociální bydlení

Zákon o dPH upravuje, že u převodu sta-
veb pro sociální bydlení se uplatní snížená 
sazba daně. V případě odlišného vlastníka 
pozemku a stavby nastanou od r. 2014 situa-
ce, že bude samostatně převáděna stavba pro 
sociální bydlení a samostatně pozemek, na 
kterém je umístěna, popř. i samostatně právo 
stavby, jehož součástí bude již existující stav-
ba pro sociální bydlení. Pravidlo nedělitelnosti 
stavby a pozemku, na němž stavba stojí, resp. 
stejného režimu po obojí se použije i v tomto 
případě z hlediska sazby daně a snížená sazba 
se uplatní při dodání samostatné stavby pro 
sociální bydlení a také u samostatného převo-
du pozemku zastavěného touto stavbou nebo 
práva stavby, jehož součástí stavba pro sociál-
ní bydlení bude. 

5. Nájem vybrané nemovité věci

5.1. Vymezení předmětu nájmu 
a pravidla pro jeho osvobození

Nové ust. § 56a zákona o dPH upravuje 
nájem vybraných nemovitých věcí, ale samo-
statně tyto nevymezuje. I pro účely posuzo-
vání aplikace tohoto ustanovení se vybranými 
nemovitými věcmi budou rozumět ty, které 
jsou specifikovány v § 56 odst. 1 zákona o dPH 
v novém znění. Z hlediska podmínek, za kte-

rých je nájem vybraných nemovitých věcí 
osvobozen, nedochází od 1. 1. 2014 k věcné 
změně.

5.2. Zahrnování úplat za 
osvobozený nájem do obratu

Úplaty za nájem osvobozený podle § 56a se 
od 1. 1. 2014 do obratu zahrnovat nebudou.

6. Příklady 
(vše při uskutečnění po 1.1.2014)
Sazba daně/osvobození u dodání práva 

stavby
V případě, že dodávané právo stavby již 

zahrnuje existující stavbu, běží časový test 
dle § 56 odst. 3 zákona o dPH v novém znění 
od data první kolaudace či prvního užití této 
stavby. Není-li test splněn, je dodání „zhmot-
nělého“ práva stavby zdanitelným plněním (se 
sníženou sazbou daně, jedná-li se o stavbu pro 
sociální bydlení). Pokud je test naplněn (lhůta 
uplynula), jde o osvobozené dodání, nicméně 
plátce se může v tomto případě rozhodnout, 
že uplatní daň (ust. § 56 odst. 4).

Dodání zastavěného pozemku, který je sou-
časně zatížen právem stavby

Předmětem dodání je pozemek (parcela), 
na kterém je zřízena inženýrská síť a je na 
něm zřízeno právo stavby jiné osoby, které 
zatím neobsahuje žádnou stavbu. V daném 
případě se nejedná o vybranou nemovitost 
dle odst. 2 § 56 zákona o dPH v novém znění 
a testuje se splnění podmínek osvobození dle 
odst. 3 uvedeného ustanovení. I inženýrská 
síť je pro účely tohoto ustanovení stavbou 
a je-li splněn časový test, uplatní se při pře-
vodu pozemku osvobození (jestliže se plátce 
nerozhodne dle odst. 4 dotčeného ustanove-
ní jinak). Pokud ještě neuplynula lhůta stano-
vená pro osvobození, uplatní se daň, a to vždy 
se základní sazbou. 

Dodání nezastavěného pozemku, na němž 
je zřízeno právo stavby

Je převáděn pozemek (parcela), na němž 

Uplatňování DPH u dodání a nájmu  
vybraných nemovitých věcí

není zřízena stavba spojená se zemí pevným 
základem ani inženýrská síť a nejde o poze-
mek, k němuž se vztahuje stavební povolení 
nebo souhlas s provedením stavby. Je ale za-
tížen právem stavby, jehož součástí ovšem za-
tím není žádná existující stavba. Právo stavby 
nelze ztotožňovat se stavebním povolením či 
stavebním souhlasem. Prodej pozemku bude 
osvobozen dle § 56 odst. 2 zákona o dPH 
v novém znění. Poskytnutí práva stavby bude 
zdanitelným plněním podléhajícím základní 
sazbě daně.

Dodání pozemku (parcely), na kterém je 
více staveb

Testuje se osvobození dle § 56 odst. 3 záko-
na o dPH v novém znění, a to dle lhůty odví-
jející se od vydání prvního kolaudačního sou-
hlasu nebo ode dne započetí prvního užívání 
stavby, která byla umístěna na předmětné 
parcele nejdříve. Pokud nejsou splněny pod-
mínky pro osvobození a stavby umístěné na 
tomto pozemku jednoho parcelního čísla jsou 
různé povahy (např. rodinný dům pro sociál-
ní bydlení, inženýrská síť, zahradní altán, plot 
kolem zahrady) uplatní se u převodu pozemku 
snížená sazba daně, odvozená od rodinného 
domu pro sociální bydlení, který má pro da-
nou transakci určující význam.

Dodání bytu (jednotky)
Prodej bytu (dodání jednotky) před uplynu-

tím lhůty pro osvobození, počítané od vydání 
prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, 
kdy bylo započato první užívání bytu, je zda-
nitelným plněním. Bude-li se jednat o byt pro 
sociální bydlení, uplatní se snížená sazba daně, 
jinak sazba základní. Po uplynutí stanovené 
lhůty je dodání bytu plněním osvobozeným od 
daně. Jednotka pro účely zákona o dPH zahr-
nuje vždy podíl na společných částech domu, 
a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozem-
ku, tak i podíl na tomto pozemku (§ 4b odst. 
3 zákona o dPH v novém znění). Pokud by byl 
pozemek, resp. podíl na pozemku dodáván 
samostatně, uplatní se i tak pravidlo nedělitel-
nosti stavby a pozemku a režim pozemku bude 
odvislý od režimu jednotky.

Pokračování ze str. 7

Katastr nemovitostí po 1. 1. 2014
určeno všem realitním makléřům a ostatním zájemcům o novou právní úpravu při obchodování s nemovitostmi

Termín:  24. 1. 2014 (9 - 16 hod.), Místo konání:  BRNO
Termín: 30. 1. 2014 (9 - 16 hod.), Místo konání:  PRAHA

Termín: 20. 2. 2014 (9,30 – 16,30) Místo konání: ČeSKé BUDěJOVICe
Seminář vede: Mgr. Lenka Vrzalová, Český úřad zeměměřický a katastrální, Cena: 1.900 Kč + dPH, Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + dPH

VíTe, že…..
 ■ od 1.1.2014 platí zásadní změny týkající se Katastru nemovitostí dané jak novým občanským zákoníkem tak novým katastrálním zákonem?
 ■ mezi zásadní změny patří např.: změny v předmětu evidence (mimo jiné: kdy se stavba stává součástí pozemku, nové pojmy jako např.  „právo stavby“ atd.) ?
 ■ uplatnění zásady  „materiální publicity“  výrazně posílí postavení vlastníků nemovitostí zapsaných v KN v případných sporech o určení vlastnictví?
 ■ tyto změny se dotknou činnosti každého realitního makléře a bez jejich znalosti se můžete dopouštět chyb při zprostředkovatelské  činnosti?

PROgRAM:
1| Materiální publicita, 2| Stavba jako součást pozemku, 3| Rozestavěné budovy a rozestavěné jednotky, dva právní režimy jednotek, 4| Nový typ nemovitosti - prá-
vo stavby, 5| Přídatné spoluvlastnictví, 6| evidence údaje o pořadí práv a dispozice s pořadím, 7| Nová věcná a obligační práva zapisovaná do katastru nemovitostí
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Z regionů

Praha 28. prosince (ČTK) - Nájemné v obecních bytech, u kterých 
v minulosti platilo takzvané regulované nájemné, by se příští rok ne-
mělo zvyšovat. Radnice, které ČTK oslovila, nemají zdražování v plánu. 
Částky za pronájem městských bytů, které platí nájemníci v jednotlivých 
městských částech, se výrazně liší. Rozdílný je i systém určování výše 
nájemného. 

Nájemné v Praze 2 by se mělo zvyšovat na základě rozhodnutí rady 
nejdříve od počátku roku 2015, a to pouze o inflaci, řekla ČTK místosta-
rostka Kateřina Jechová. Jeho výše se na „dvojce“ liší podle toho, zda 
lidé s radnicí podepsali dodatek s takzvanou inflační doložkou. Těm se 
bude cena zvyšovat od roku 2015 o inflaci. Podle lokality, kvality bytu 
nebo zvýhodnění ze sociálních důvodů tito nájemníci platí od 55 do 
95 korun za metr čtvereční, uvedla Jechová. Ti, kteří inflační doložku 
nepodepsali, platí od 115 Kč do téměř 144 korun za metr čtvereční. 

Zvláštní systém stanovení nájemného přijala Praha 6. Pro jeho ur-
čení se využívají znalecké posudky a jeho roční výše odpovídá třem 
procentům z kupní ceny bytu. „Zohledňují se přitom individuální kvality 
a charakter bytu a prodejní cenu posudky stanovují co nejobjektivněji, 
s ohledem na skutečnou cenu bytu, tak jak odpovídá jeho kvalitě, polo-
ze a rozloze,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Adam Halmoši. 

Takový postup prý podle Halmošiho vede i k nižšímu nájemnému. 

„Například v roce 2012 byl průměrný nájem 95,45 Kč za metr čtvereční. 
V roce 2013 je diferencované nájemné dokonce ve svém průměru za 
katastrální území Prahy 6 nižší o 4,68 korun na metr čtvereční - tedy 
90,82 Kč,“ poznamenal Halmoši. 

Nájemné se příští rok nemá zvyšovat ani v Praze 1, kde je součas-
ná výše 125 korun, v Praze 3, kde lidé platí 91 až 95,5 Kč nebo v Praze 
4, kde bylo koncem roku 2012 nájemné stanoveno na 127 korun za metr 
čtvereční. 

Zvyšování nájmů nechystá ani Praha 7, kde nájemníci platí 99 korun 
za metr čtvereční, Praha 8 ani Praha 9, která zvýšila nájemné v roce 
2012 na 124 až 141 korun. Současně ale nájemníkům poskytla slevu tak, 
aby jeho skutečná výše činila 80 korun za metr čtvereční. V příštím roce 
by stejnou částku měli platit i obyvatelé Jižního Města, kde je sazba sta-
novena na 80 korun za metr čtvereční, u nových smluv pak 85 korun. 

V Praze 5 se za nájemné platí 119 korun za metr čtvereční v bytech 
standardní kvality, v bytech se sníženou kvalitou pak 117 korun. dů-
chodci, kteří splní stanovené podmínky, si mohou požádat o slevu, po 
které pak platí 60 korun za metr čtvereční. Zastupitelstvo městské části 
v listopadu zrušilo stará pravidla pro poskytování slevy, příjemci si tak 
musí podat do konce roku novou žádost. 

Karel Čapek mha

Nájemné v obecních bytech se v příštím roce v Praze nezvýší 

ekospol: Developeři loni v Praze 
prodali o čtvrtinu více bytů

Praha 3. ledna (ČTK) - developeři loni v Praze prodali celkem 
5015 nových bytů, což je meziročně o 24,9 procenta více. Jde 
o nejlepší výsledek od krizového roku 2008. Vyplývá to z předběž-
ných údajů společnosti ekospol, které má ČTK k dispozici. Podle 
developera, který celkové prodeje bytů v hlavním městě monito-
ruje, se jen v posledním čtvrtletí prodalo 1551 nových bytů. 

Generální ředitel a předseda představenstva ekospolu evžen 
Korec to připisuje dlouhodobě nízkým a stabilním úrokům u hy-
poték. „Vliv na dosud rekordní výsledky měla také neustále dopl-
ňovaná nabídka bytů v takzvaných superlevných projektech (do 
45 tisíc korun za metr čtvereční včetně dPH), kde se realizuje vět-
šina skutečné poptávky,“ poznamenal. 

Podle něj hrál velkou roli i nákup bytů jako investic a pro-
středků na zajištění stáří. „Konkrétně u našich projektů předsta-
vují investiční nákupy bytů více než čtvrtinu všech prodejů,“ po-
znamenal šéf developera, který loni prodal celkem 653 nových 
bytů. To představuje 47,7procentní meziroční nárůst. 

„Na rozdíl od zbytku republiky vykazuje rezidenční trh v Pra-
ze všechny aspekty zdravého a racionálně fungujícího trhu, kte-
rý se dokázal vyrovnat s novou cenovou realitou, tedy skokovým 
poklesem cen, poměrně rychle a úspěšně. Není náhodou, že trh 
nových bytů v Praze roste již čtvrtým rokem v řadě. díky tomu 
předpokládám, že i v roce 2014 můžeme od pražského rezidenč-
ního trhu očekávat podobné výsledky okolo hranice pěti tisíc 
prodaných bytů,“ odhaduje Korec. 

fis jw
Prodané byty v novostavbách v Praze

Rok Prodané byty 

2007 5356 

2008 3409 

2009 1941 

2010 2691 

2011 3455 

2012 4014 

2013 5015 
Zdroj: ekospol

Základy realitního byznysu
Seminář je určen všem začínajícím realitním makléřům nebo makléřům 
s kratší praxí v realitách. Úspěšní absolventi získají osvědčení „Certifiko-
vaný realitní makléř 1. stupně“ 

Termín:  18. - 19. 2. 2013  (9-16 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Cena: 2.900,- Kč + dPH, Pro členy ARK ČR: 2.000 Kč + dPH
1. DeN

1| Úvod ■ Úvod do realitního obchodu ■ organizace a struktura realitního obcho-
du, pozice obchodníka s nemovitostmi ■

2| Akvizice ■ Základní způsoby akvizice/práce s informacemi ■ náběrové aktivi-
ty, aktivity makléře při nabírání, neetické způsoby akvizice ■ Charakteristika 
náběru nemovitosti /základní princip jednotlivých fází náběru nemovitosti 
a jejich úskalí ■ nejdůležitější zásady při jednání s klienty – osobní, telefonické, 
písemné, stanovování ceny, cenové mapy ■

3| Katastr nemovitostí ■ charakteristika KN ■ list vlastnictví a údaje v něm ■ 
podání návrhu na vklad do Katastru nemovitostí prostřednictvím formuláře

4| Smlouvy v činnosti makléře ■ charakteristika exkluzívní a  neexkluzívní smlou-
vy, výhody a nevýhody obou typů  zprostředkovatelských smluv, základní  ar-
gumentace pro makléře ■ příprava kupní nebo nájemní smlouvy (obsah těchto 
smluv), spolupráce s právníkem ■ nejčastější chyby při uzavírání smluv

5| Marketingové aktivity makléře pro podporu náboru a získání většího množ-
ství zakázek do portfolia ■ lokální marketing, technologie, MLS, obchod na 
základě doporučení atd. ■

6| Základní informace o  daních při realitních obchodech ■ daň z převodu ne-
movitostí ■ daň z nemovitosti ■ daň z příjmu ■ dPH ■

Přednáší: Mgr. Ivana Cikánková: Praxi v realitní činnosti má od r. 1998. V sou-
časné době zastává   manažerskou pozici v realitní kanceláři. Svoje znalosti 

a zkušenosti z obchodování s nemovitostmi uplatňuje i v lektorské činnosti.
2. DeN

1| základní zásady jednání realitního makléře s klienty
2| jednotlivé typy klientů a jak se s nimi domluvit
3| zvládání námitek klientů 
4| asertivita a její uplatnění
5| chyby v komunikaci s klienty
Přednáší: PhDr. Martin Cipro: Je atestovaný a registrovaný psycholog v soukromé praxi 

v oblasti firemního a individuálního psychologického poradenství. Od roku 2002 pracuje 
jako analytický kouč, publikuje odbornou manažerskou literaturu. Je externím porad-

cem a personálním auditorem několika globálních společností i menších českých firem. 
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Monitoring

Informace

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

Realitní magazín ARK ČR
měsíčník
1/2014
Vydává

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

tel: 272 762 953, mob: 608 446 656,
http://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.

HOMe STAgINg  
v realitní kanceláři

Seminář určený všem, kdo se zajímají o trh s nemovitostmi a chtějí mít náskok před konku-
rencí. Naučíte se, jak úspěšně připravit nemovitost k prodeji a pronájmu, poznáte její klady 
a budete je umět vyzdvihnout. dokážete vytvořit nabídku nemovitosti, která vzbudí zájem. 

Termín: 24. 4. 2014   (9-16 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Seminář vede: Phdr. dagmar Godycká:  realitní makléřka a majitelka realitní 
kanceláře s praxí v realitním oboru od roku 1993, lektorka profesního 

vzdělávání se zaměřením na komunikaci, prodejní dovednosti a marketing. 
Cena: 2.400 Kč + dPH, Pro členy ARK ČR: 1.700 Kč + dPH

PROgRAM:
■ co je to Home Staging ■ základní principy práce homestagera ■ využití Home Stagingu 
v realitní kanceláři ■ profesionální prezentace nemovitostí ■ homestagerem na vlastní 
kůži (nácvik praktických dovedností) 

 Praha 23. prosince (ČTK) - Realitní trh v Čes-
ké republice čeká v příštím roce další oživení, 
posílit by měly hlavně větší realitní kanceláře. 
Regionální rozdíly však zůstanou. Vyplývá to 
z názorů zástupců českých realitních kanceláří, 
které ČTK oslovila. Podle nich bude realitní trh 
kopírovat vývoj celé ekonomiky. 

„už v prvním čtvrtletí roku 2014 očekáváme 
avizované zvýšení HdP, což by mohlo velmi pozi-
tivně ovlivnit především ty, kteří s koupí nemo-
vitosti váhali. Úrokové sazby hypoték se navíc 
drží na velmi nízké úrovni, což není dlouhodobě 
udržitelné. Lze proto předpokládat, že investice 
do realit bude v následujícím roce velmi zajíma-
vým artiklem,“ odhaduje obchodní ředitel Cen-
tury 21 Czech Republic dalibor Slivinský. 

Podobný vývoj očekává také marketingový 
ředitel evropa realitní kancelář Tomáš Janovec. 
„Budoucnost realitního trhu vidíme velmi dob-
ře, protože se nabídka s poptávkou už pomalu 
srovnává. Zcela jednoznačně je ale pokles zá-
jmu o nemovitosti vyšší než se předpokláda-
lo,“ poznamenal Janovec, podle kterého vývoj 
v posledních týdnech a měsících dává naději 
na změnu k lepšímu. 

Velká očekávání má od nového roku i ředi-
tel Lexxusu Peter Visňovský. „Podstatným indi-
kátorem je vývoj ekonomiky, která se v příštím 
roce pravděpodobně vrátí k růstu. Poroste-li 

(třeba jen mírně) ekonomika, poroste i sebevě-
domí účastníků realitního trhu a trh samotný,“ 
poznamenal Višňovský. 

Generální sekretář Asociace realitních 
kanceláří ČR Jan Borůvka přílišný optimismus 
mírní. „Přestože předpokládám mírný nárůst 
počtu transakcí, myslím si, že paradoxně v prů-
měru obrat našich členů příliš neporoste. Ceny 
nemovitostí přece jen plošně nestoupají tak, 
jak by si jejich majitelé přáli,“ upozornil Bo-
růvka. I on však očekává, že se trhu nemovitos-
tí stejně jako celé české ekonomice bude dařit. 

Podle předsedy představenstva Realitní 
společnosti České spořitelny (RSČS) Martina 
Němečka bude chování zákazníků ovlivňovat 
stále více faktorů. „Prohlubující se rozdílnost 
cen v jednotlivých regionech, pokračující mig-
race do oblastí s lepší možností výdělku, avi-
zované změny v oblasti dPH u pozemků pod 
novostavbami, síla koruny a v neposlední řadě 
též změny občanského zákoníku,“ vyjmenoval 
důležité vlivy Němeček. 

Hlavně začátek roku by se měl nést ve zna-
mení nového občanského zákoníku. díky němu 
se například stavba až na výjimky stane sou-
částí pozemku, nově upravuje vlastnictví bytu 
či výrazně mění možnost ukončení pronájmu 
bytu. „To (změny v souvislosti s novým občan-
ským zákoníkem - pozn. ČTK) se projeví i na 

trhu s realitami, který každoročně v prvních 
měsících roku měsících lehce oslabuje. Oče-
kávané změny tento útlum zřejmě ještě posílí. 
O to silnější by pak měly být první jarní měsí-
ce, které jsou tradičně ve znamení skokového 
růstu zájmu o nákup nemovitostí,“ uvedl Jan 
Zachystal z Re/Max Alfa. 

I v příštím roce podle makléřů budou narůstat 
rozdíly mezi regiony, které se zvětšovaly už letos. 
„Na severu Čech lze dnes koupit byt v osobním 
vlastnictví o velikosti 3+1 za méně než 150 tisíc 
korun. Taktéž v regionech, které jsou a budou 
postiženy vysokou nezaměstnaností, ceny strmě 
padají i nadále, oproti cenám podobných ne-
movitostí v Praze, kde je cena obdobného bytu 
15-20 krát vyšší,“ podotkl obchodní ředitel Rea-
litní kanceláře Sting Michal Kresta. 

Investice do nemovitostí zůstává pro vět-
šinu nejdůležitějším finančním rozhodnutím, 
přesto k výběru realitní kanceláře lidé podle 
Borůvky stále přistupují s velkou naivitou. 

Němeček z RSČS však už letos pozoroval, 
že klienti jsou stále náročnější. „Klienti daleko 
důsledněji lpí na ocenění svých nemovitos-
tí, které dávají do prodeje. Zároveň požadují 
předložení několika srovnatelných nabídek na 
trhu pro snadnější orientaci a kvůli nastavení 
správné výchozí ceny,“ řekl Němeček, podle 
kterého lidé celkově daleko více zkoumají, pro-
věřují a zvažují. 

Filip Sušanka vsj

Realitní trh čeká v příštím roce oživení, tvrdí makléři 

PŘIHLášKy A INFORMACe  PRO VšeCHNy KURZy: 
tel: 272 762 953, 272 771 412, mob: 608 446 656,  

e-mail: kurzy@arkcr.cz, www.arkcr.cz

Zajímavé články:
 ■ Právní rádce č. 12:

Čeho se vyvarovat při uzavírání smluv 
podle NOZ

Jak se promění katastr po 1.1.2014
U rodinných firem se s NOZ blýská na lepší 
časy
Jak se změní výpověď z nájmu bytu 
podle NOZ?
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Zkušenosti ze zahraničí

Profesní vzdělávání

Nájem bytu a nebytových prostor po 1. 1. 2014
Pro všechny realitní makléře a správce nemovitostí - připravte se na zásadní změny v činnosti každého realitního makléře dané novým Ob-
čanským zákoníkem také v oblasti nájmu bytů a nebytových prostor..

Termín: 29. 1. 2014 (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
Cena: 1.900 Kč + dPH, Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + dPH

PROgRAM:
Porovnání stávající úpravy nájmu bytu a nebytových prostor s úpravou dle nového OZ. (zejména podstatné náležitosti nájemní smlouvy a způsoby jejího ukončení; prak-
tické zkušenosti např. se sjednáváním nájemného, kauce; problematika služeb spojených s nájmem bytu - viz problematika nového zákona č. 57/2013 Sb., účinného od 
1. 1. 2014, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty).  

Realitní činnost v Rakousku lze vykonávat 
pouze na základě odpovídajícího živnostenské-
ho oprávnění.

Obecným právním předpisem, který v Ra-
kousku upravuje podnikání fyzických a práv-
nických osob, je zákon č. 194/1994 BGBl., živ-
nostenský zákon (Gewerbeordnung - GeWO). 
V zákoně jsou upraveny i předpoklady k výko-
nu jednotlivých živností.

Rakouský živnostenský zákon rozlišuje 
mezi třemi typy živností. Pro výkon živností 
řemeslných je nutné doložit odbornou způ-
sobilost, Zájemci o živnosti regulované musí 
doložit odbornou způsobilosti a složení kva-
lifikační zkoušky. Třetí skupinou jsou živnosti 
neregulované, kdy podnikatel musí ohlásit 
předmět podnikání na příslušném živnosten-
ském úřadě.

Kromě výše uvedených podmínek musí 
podnikatel splnit všeobecné podmínky, tedy 
způsobilost k právním úkonům, dosažení věku 
18 let a trestní bezúhonnost.

Realitní činnost je zařazena mezi živnos-
ti regulované doklady osvědčující odbornou 
způsobilost potřebnou v konkrétním případě 
(většinou doklady o dosaženém vzdělání a pra-
xi) stanoví vždy živnostenský zákon. V případě 
výkonu realitní činnosti je možné splnit odbor-
nou způsobilost různými způsoby:

Varianta č. 1 - po úspěšném ukončení uni-
verzitního studia odborného zaměření nebo 
studia na vysoké odborné škole a minimálně 
jednoroční odborné praxi lze zažádat o živnos-
tenské oprávnění, a to bez dalšího přezkouše-
ní.

Varianta č. 2 - v ostatních případech lze za-

žádat o živnostenské oprávnění na základě od-
povídajícího vzdělání, odborné praxe a složení 
kvalifikačních zkoušek. Jsou možné následující 
kombinace:

 ■ ekonomické nebo právní studium, roční 
odborná praxe a vykonání zkoušky způ-
sobilosti,

 ■ ukončení odborné vysoké školy, šestimě-
síční odborná praxe a vykonání zkoušky 
způsobilosti,

 ■ ukončení všeobecné vysoké školy, dva 
roky odborné praxe a vykonání zkoušky 
způsobilosti,

 ■ ukončení minimálně tříleté odborné 
školy se specifickým zaměřením, dva 
roky odborné praxe a vykonání zkoušky 
způsobilosti,

 ■ úspěšné složení maturity v oboru pro-
dejce nemovitostí nebo asistent obcho-
du, dva roky odborné praxe a vykonání 
zkoušky způsobilosti.

Zkoušky jsou skládány před Hospodářskou 
komorou Rakouska (Wirtschaftkammer Öste-
rreich).

Obsahová náplň realitní činnosti
Živnostenský zákon definuje realitní činnost 

jako:
 ■ zprostředkování nákupu, prodeje 

a výměny nezastavěného, zastavěné-
ho pozemku a práv na nemovitostech 
včetně zprostředkování práv užívá-
ní na nemovitosti a zprostředkování 
koupě, prodeje a výměny bytu, ob-
chodních prostor, výrobních prostor 
a podniků;

Podmínky realitního podnikání 
v Rakousku 

 ■ zprostředkování nájemních smluv na 
nemovitosti (včetně bytů, obchodních 
prostor a podniků);

 ■ obchod s nemovitostmi včetně proná-
jmu; 

 ■ zprostředkování obchodu podílů na ne-
movitostních fondech;

 ■ poradenství a podpora pro obchody ve 
výše uvedených bodech.

Rakouský právní řád je ve vymezení před-
pokladů a podmínek výkonu profese realitního 
makléře velmi důsledný a úpravě této činnosti 
věnuje hned několik dalších předpisů. 

Bližší informace o nich přinese další vydání 
Realitního magazínu.

Dokončení v příštím čísle
Mgr. Svatava Černá

odbor veřejných dražeb
Ministerstvo pro místní rozvoj



Kalendář akcí na první pololetí 2014
leden únor březen duben květen červen

út 1 Realitní makléř  
do A do Z

st 1 2 Realitní makléř  
do A do Z

čt 2 3 1
pá 3 4 2
so 4 1 1 5 3
ne 5 2 2 6 4 1
po 6 3 3 7 5 2 region Praha 

a střední Čechy
út 7 4 4 Realitní makléř  

do A do Z
8 Realitní makléř  

do A do Z
6 3 region Plzeňský 

a Karlovarský
st 8 5 5 Realitní makléř  

do A do Z
9 Realitní makléř  

do A do Z
7 4 region Pardubický 

a Královéhradecký
čt 9 Asociační rada 6 6 10 8 5 region Ústecký 

a Liberecký
pá 10 7 7 11 9 6
so 11 8 8 12 10 7
ne 12 9 9 13 11 8
po 13 10 10 14 12 9 region Jižní Čechy
út 14 11 11 Realitní makléř  

do A do Z
15 Realitní makléř  

do A do Z
13 10 region 

Jihomoravský
MIPIM - francie region Vysočina

st 15 12 12 Realitní makléř  
do A do Z

16 Realitní makléř  
do A do Z

14 11 regiom Olomoucký 
a Zlínský

MIPIM - francie
čt 16 13 dozorčí rada 13 MIPIM - francie 17 15 12 region 

Moravskoslezský
pá 17 14 14 MIPIM - francie 18 16 13

so 18 15 15 19 17 14
ne 19 16 16 20 18 15
po 20 17 17 21 19 16
út 21 18 Základy realitního 

byznysu
18 Realitní makléř  

do A do Z
22 20 17 Výkon správy 

nemovitostí
st 22 19 Základy realitního 

byznysu
19 Realitní makléř  

do A do Z
23 Mezinárodní stavební 

veletrh - Brno
21 18 Výkon správy 

nemovitostí
čt 23 daňové aktuality 

pro rok 2014
20 Katastr nemovitos-

tí po 1.1.2014
20 BYdLeNí nové projekty, 

PVA exPO, Praha
24 Home staging 22 19 Výkon správy 

nemovitostíMezinárodní stavební 
veletrh - Brno

pá 24 Katastr nemovitostí 
po 1.1.2014

21 21 BYdLeNí nové projekty, 
PVA exPO, Praha

25 Mezinárodní stavební 
veletrh - Brno

23 20

so 25 22 22 BYdLeNí nové projekty, 
PVA exPO, Praha

26 Mezinárodní stavební 
veletrh - Brno

24 21

ne 26 23 23 BYdLeNí nové projekty, 
PVA exPO, Praha

27 25 22

po 27 24 24 28 26 23
út 28 Nový občanský 

zákoník v praxi RK
25 25 29 27 24

st 29 Nájem bytu a neby-
tových prostor po 
1.1.2014

26 Nový občanský 
zákoník v praxi RK

26 30 28 25

čt 30 Katastr nemovitostí 
po 1.1.2014

27 27 Valná hromada 
ARK ČR

29 26

pá 31 28 28 30 27

so 29 31 28
ne Legenda: 30 29

po Kurzy 31 30

Výstavy a konference
Regiony a jednání AR a dR

Poznámka: Kalendář zpracován ke dni 9. 1. 2014, změny vyhrazeny,  sledujte aktuální kalendář na www.arkcr.cz


