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Aktuálně

Přehled nutných kroků při 
koupi a prodeji bytu, rodinného 

domku a dalších nemovitostí
Koupit či prodat nemovitost se na první po-

hled může zdát jako jednoduchá záležitost bez 
velkého rizika. Co musí člověk, který chce např. 
prodat svůj byt sám, tj. bez pomoci zprostřed-
kovatele, učinit: 

 ■ zorientovat se v cenách bytů dané ve-
likosti v příslušné lokalitě a stanovit reálnou 
prodejní cenu, 

 ■ zpravidla pomocí inzerce hledat zájemce 
o koupi bytu, vyjednávat s nimi o podmínkách 
prodeje včetně prohlídek bytu, 

 ■ vybrat nejlepší nabídku, dohodnout se 
s kupujícím o konečné ceně a dalších podmín-
kách prodeje, 

 ■ zajistit sepis kupní smlouvy, která by 
měla jednak všechny potřebné náležitosti 
a odpovídala novým právním předpisům (tj. 
zejména novému občanskému zákoníku, no-
vému katastrálnímu zákonu a mnoha dalším 
právním normám), aby ji Katastr nemovitostí 
akceptoval a provedl vkladem změnu vlastníka 
bytu a současně, aby smlouva neobsahovala 
žádná ustanovení, která by v případě sporu 
byla pro něj nevýhodná

 ■ řešit daňové aspekty obchodu (daň z na-
bytí nemovitých věcí, popř. daň z příjmu)

 ■ dohodnout se s kupujícím o způsobu 
úschovy kupní ceny po dobu vkladového řízení 
na Katastru nemovitostí 

Poslední uvedený bod je zvláště citlivou 
otázkou. Ke změně vlastníka  nemovitosti ne-
dochází jako např. u movitých věcí podpisem, 
resp. nabytím účinnosti kupní smlouvy, ale 
vkladem do Katastru nemovitostí. Zde je zpra-
vidla nejlepší řešení,  aby peníze  kupujícího 
byly uloženy do doby uskutečnění vkladu do 
Katastru nemovitostí u třetí osoby (notář, ad-
vokát, banka). Kdo však chce ušetřit na poplat-
cích za tuto úschovu riskuje, že posléze nebu-
de mít ani peníze ani nemovitost. K této velmi 
politováníhodné situaci může dojít i z dalších 
důvodů.

Toto jsou však jen některá rizika, která jsou 
s obchodováním s nemovitostmi spojena. Jak 
se tedy rozhodnout, chcete-li prodat či koupit 
nemovitost (totéž platí i o pronájmech), když  
pochybujete o solidním a profesionálním jed-
nání realitních kanceláří, popř. nevíte, jak tu 
správnou realitní kancelář najít? A k tomu ješ-
tě přistupuje skutečnost, že za zprostředkování 

obchodu budete muset zaplatit realitní kan-
celáři  provizi (pokud ji neplatí druhá strana).  
V takovém okamžiku je nutné si položit mini-
málně tyto otázky: je mi znám celý postup, 
tj. všechny jednotlivé fáze uvažovaného rea-
litního obchodu; jsem schopen je sám zvlád-
nout; jsou mi známa rizika, kterým je třeba se 
vyhnout či  alespoň minimalizovat možnost, 
že se uskuteční; jsem přesvědčen, že dosáhnu 
lepších podmínek koupě či prodeje (cena aj.) ? 

Pokud si nejste zcela jisti kladnou odpo-
vědí na výše uvedené  otázky, měli byste se  
rozhodně obrátit na realitní kancelář.

Jak poznat dobrou realitní kancelář
Jak známo, na českém realitním trhu působí 

realitní kanceláře s rozdílnou úrovní poskyto-
vaných služeb. 

Je řada realitních kanceláří, jejichž makléři 
mají zkušenosti, průběžně si doplňují své zna-
losti potřebné k výkonu zprostředkovatelské 
činnosti na profesionální úrovni a při jedná-
ní se svými klienty dodržují základní principy 
etického chování. Mezi takové patří členové 
ARK ČR, kteří se v souladu se stanovami od-
borně vzdělávají a periodicky si obnovují svojí 
certifikaci.

Vodítkem při výběru  realitní kanceláře jsou 
v každém případě kladné reference od jejích 
klientů, které vy zároveň znáte a jejich stano-

visku důvěřujete. Před rozhodnutím o výběru 
realitní kanceláře je vhodné sjednat si infor-
mativní schůzku, všímat si v jakém prostředí 
a atmosféře realitní makléři pracují, způsobu 
jednání s vámi i dalšími klienty, seznámit se 
s návrhem (vzorem) jejich zprostředkovatelské 
smlouvy, tj. smlouvy mezi touto realitní kance-
láří a jejich klientem. Každého potenciálního 
klienta by mělo zajímat, jakou bude platit pro-
vizi a zejména jaké jednotlivé služby zajistí kan-
celář v rámci své provize a jaké si popř. bude 
klient hradit sám. 

Každý, kdo prodává, kupuje, najímá či pro-
najímá nemovitost i prostřednictvím realitní 
kanceláře, by měl postupovat promyšleně, ka-
ždý svůj krok pečlivě zvážit, u smluv v případě 
pochybností se obrátit na právníka.

Nový občanský zákoník (NOZ) 
a realitní obchody

Přesto, že  každá solidní realitní kancelář 
spolupracuje (zejména při přípravě kupních či 
nájemních smluv pro své klienty) s advokátem 
či notářem, je zapotřebí, aby každý makléř se 
alespoň v určité míře seznámil s NOZ a souvi-
sejícími předpisy, neboť jinak by nemohl být 
odborně fundovaným partnerem  v komuni-
kaci ani se svými klienty ani s právníkem při-
pravujícím smlouvy. Jen namátkou vyberme 
takové věci jako je např. zásada materiální 
publicity a důsledky jejího uplatňování, změny 
v oblasti předkupního práva, či vedlejší ujed-
nání při kupní smlouvě a samozřejmě celá řada 
dalších věcí. 

Jsme přesvědčeni, že pouze ti realitní mak-
léři, kteří se seznámí s NOZ, novým katastrál-
ním zákonem a dalšími souvisejícími právními 
normami, budou schopni poskytovat svým 
klientům kvalifikované služby a nebudou jim 
i sobě způsobovat komplikace nebo finanční či 
jiné škody při realitních obchodech.

 - red -

Proč využívat služeb 
realitních kanceláří

Chcete koupit, prodat, najmout či pronajmout byt či jinou nemovitost? Seznamte se s důvody 
kdy a proč je dobré obracet se na odborníky v oboru. Řada z vás, kteří potřebujete prodat či koupit 
nemovitost, např. byt či rodinný domek, si položí otázku, zda tento obchod uskutečnit vlastními 
silami nebo se obrátit na realitní kancelář.

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) 
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V čem spočívají hlavní přednosti: 
 ■ Jde o jednoduchý obchodní systém spo-

jující více jak 200 realitních kanceláří se 
společnými zásadami a pravidly 

 ■ V současnosti již v systému zakázky za 
více jak 1 mld. Kč

 ■ Rychlejší realizace obchodu kdekoliv na 
území ČR

 ■ Prostředí usnadňující nábor exkluzivních 
zakázek 

 ■ Prostřednictvím jednoho makléře se za-
kázka dostává k stovkám dalších, aniž by 
byla nevhodně všemi veřejně nabízena.

 ■ Neveřejné informace o způsobu spolu-
práce 

 ■ Primárně se nejedná o veřejnou inter-
netovou databázi. Do systému se totiž 
vkládají nikoli    pouze standardní infor-
mace o nemovitosti, jako na webových    
prezentacích, ale informace pro maklé-
ře (včetně provizí apod.), které usnadní 
spolupráci na dané zakázce s kolegou 
v branži. 

 ■ Možnost nabízení neveřejných zakázek
 ■ Usnadňuje nábor a následnou realiza-

ci zakázek, kdy prodávající nechce, aby 
inzerce byla  prezentována na realitních 
serverech, tištěné inzerci apod. 

 ■ Každý makléř, účastník systému, spravu-

je svoje zakázky
 ■ Systém podporuje spolupráci realitních 

makléřů a tím urychluje nalézání zájem-
ců o nabízené nemovitosti

V čem je jedinečný MLS ArK na trhu? 
 ■ V systému jsou zapojeny pouze kvalitní 

realitní kanceláře
 ■ Nekomerční provozovatel -  Asociace re-

alitních kanceláří ČR
 ■ Pravidla provozování + nezávislá Dozorčí 

rada (v případě porušení pravidel vylou-
čení ze  systému) 

 ■ Ochrana dat

Stručná charakteristika MLS ArK

Systém je navržen na základě více než dva-
cetileté zkušenosti z obdobných systémů, kte-
ré jsou v mnoha zahraničních zemích v provozu 
pod názvem „Multiple Listing Service“ (MLS) 
a jsou nedílnou součástí každého rozvinutého 
realitního trhu.

MLS ARK je neveřejná databáze nabídek 
(popř. poptávek) těch realitních kanceláří 
(makléřů), které jsou do systému zapojeny. 
Smyslem je rychlejší nalézání zájemců o kou-
pi k nemovitostem v databázi. MLS ARK má 
několik funkcí, které párování nabídky a po-
ptávky usnadňují, např. funkci nazvanou „hlí-

dací pes“, což znamená, že makléř na základě 
poptávky svého klienta zadá do systému tento 
požadavek na konkrétní hledanou nemovitost 
a pokud v daný okamžik v databázi nemovitost 
dle zadaných parametrů není, zadavatel této 
poptávky, tedy makléř, dostane e-mailem upo-
zornění v okamžiku, kdy se taková nemovitost 
v systému objeví. Při následné spolupráci obou 
realitních kanceláří pak realitní obchod může 
být bez zbytečného odkladu uskutečněn.

Výhoda pro prodávající, kteří zadají prodej 
své nemovitosti do nabídky některé z realitních 
kanceláří zapojených do MLS ARK je v tom, že 
prostřednictvím jednoho konkrétního maklé-
ře vlastně nabídnou svoji nemovitost klientům 
stovek dalších kvalitních realitních makléřů. 

Výhodou pro zájemce je, že prostřednic-
tvím jednoho realitního makléře vlastně na-
hlédnou do nabídky všech účastníků systému. 

Do sytému MLS ARK je také možné zadá-
vat tzv. neveřejné nabídky, tj. prodej nemovi-
tosti, kdy prodávající nechce, aby inzerce byla 
prezentována na realitních serverech, tištěné 
inzerci apod. (např. hotel či jiná nemovitost ko-
merčního charakteru, luxusní vily apod.).

Účastníci MLS ARK se zavazují dodržovat 
pravidla při využívání tohoto systému a spolu-
práce mezi jednotlivými účastníky – realitními 
kancelářemi. Případné spory řeší Dozorčí rada 
Asociace realitních kanceláří České republiky.

Bližší informace majitelům nemovitos-
tí i dalším zájemcům  rádi poskytneme na 
sekretariátu ARK ČR – dotazy na e-mail 
arkcr@arkcr.cz nebo na tel. 272 76 29 53 nebo 
608 446 656. 

 - red -

MLS ArK – šance pro majitele nemovitostí
Každý majitel nemovitosti, který ji chce prodat nebo pronajmout, zvýší úspěšnost jejího pro-

deje či pronájmu, jestliže se obrátí na realitní kancelář, která je zapojena do systému MLS ARK.  
Asociace realitních kanceláří České republiky nabízí pomocníka, který v sortimentu služeb moder-
ní realitní kanceláře nesmí chybět.

MLS ARK je systém vzájemného sdílení zakázek realitních kanceláří, resp. makléřů, kteří jsou 
do systému zapojeni.

SyStém 
Spolupráce 

a vzájemného Sdílení 
zakázek mezi realitními 

kancelářemi – členy aRk čR

Výhody pro realitní kanceláře zapojené 
do systému a pro jejich klienty

 ■ usnadňuje spolupráci mezi realitními 
kancelářemi

 ■ urychluje nalezení kupujících o nabízené 
nemovitosti

 ■ prodávajícím se zkracuje doba prodeje
 ■ výhodné zejména pro exkluzivní (výhradní) 

zakázky
 ■ MLS – Multiple Listing Service – v řadě zemí 

fungující a osvědčený systém
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Daně

Dnem 1.1.2014 nabyly účinnosti následující 
změny u majetkových daní:

1. Mění se některá ustanovení u daně z ne-
movitých věcí (dříve daně z nemovitostí).

2. Ruší se daň dědická, daň darovací a daň 
z převodu nemovitostí.

3. Zavádí se daň z nabytí nemovitých věcí.
Jedná se jednak o reakci na rekodifikaci 

soukromého práva, jednak o postupnou re-
alizaci opatření ke zřízení jednoho inkasního 
místa.

K dani z nemovitých věcí
Změny byly provedeny zákonným opat-

řením Senátu č. 344/2013 Sb. Zákon  
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve 
znění pozdějších předpisů, byl přejmenován 
na zákon o dani z nemovitých věcí (dále jen 
„zákon“). Princip zákona zůstává zachován, ale 
mění se některá podstatná ustanovení, která si 
dále uvedeme.

Změny, které nevyvolávají povinnost 
podávat (dílčí) daňové přiznání

Poplatník, který vlastní k 1. 1. 2014 jednot-
ku (byt/nebytový prostor a podíl na společ-
ných částech domu) a 

 ■ podíl na společném pozemku, jehož vý-
měra  přesahuje zastavěnou plochu domu,

 ■ podíl na pozemku, který je užíván spo-
lu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví 
všech vlastníků jednotek v domě,

bude mít pravděpodobně o něco vyšší daň, 
protože místo koeficientu 1,20 se použije nový 
koeficient 1,22 při stanovení upravené podla-
hové plochy pro základ daně ze staveb a jed-
notek.

Tento pozemek totiž již nebude předmětem 
daně z pozemků, ale bude zvyšovat daň ze sta-
veb a jednotek. Přepočet daně provede správ-
ce daně, daň vyměří z moci úřední a novou výši 

daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím, zpravidla 
hromadným předpisným seznamem, případně 
platebním výměrem. 

Změny ovlivňující povinnost podat 
(dílčí) daňové přiznání za rok 2014

1. Stavby vleček jsou od 1.1.2014 předmě-
tem daně z pozemků jako zpevněné plochy po-
zemků užívané k podnikání, nikoli předmětem 
daně ze staveb.

2. Některé stavby nejsou od 1.1.2014 před-
mětem daně ze staveb a jednotek, protože ne-
jsou zdanitelnou stavbou (budovou nebo inže-
nýrskou stavbou uvedenou v příloze zákona). 
Jedná se např. o tzv. plošné stavby, které se 
nacházejí na jiných druzích pozemků, než je za-
stavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.

3. Za nadzemní podlaží pro výpočet sazby 
daně u staveb užívaných k podnikání se již 
nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož 
zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné 
plochy stavby. U některých staveb pro podni-
kání tak dochází ke snížení rozhodného počtu 
podlaží.

4. Pozemky určené k zastavění zdanitelný-
mi stavbami, osvobozenými od daně ze staveb 
a jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona 
budou od 1. 1. 2014 nově do dokončení stavby 
zdaňovány jako stavební pozemky. Jedná se 
o pozemky určené k zastavění stavbami, jako 
například stavby vodáren, úpraven vody, ka-
nalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo 
stavby pro veřejnou dopravu. 

5. Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým 
domem rozděleným na jednotky subjekt, který 
není vlastníkem žádné z jednotek, je tento po-
zemek předmětem daně z pozemků a poplat-
níkem daně je vlastník pozemku bez ohledu na 
to, že je pozemek zastavěn stavbou. Přiznání 
se nepodává, pokud je vlastníkem stát nebo 
obec, na jejímž území se nachází.

6. Poplatníkem daně je nově podílový fond 
a fond obhospodařovaný penzijní společností, 
a to u nemovitých věcí, které tvoří jmění těch-
to fondů. 

U bodů 1-3 dojde ke snížení daňové povin-
nosti, u ostatních naopak.

Od roku 2015 bude podávat přiznání také 
 ■ svěřenský fond,
 ■ pachtýř,
 ■ stavebník u pozemků zatížených právem 

stavby.

Další změny:
1. Daň ze staveb se mění na daň ze staveb 

a jednotek.
2. Mění se vymezení předmětu daně ze 

staveb a jednotek – předmětem daně jsou 
zdanitelné stavby (budovy podle katastrálního 
zákona a vybrané inženýrské stavby uvedené 
v příloze zákona) a dále jednotky (byt nebo 
nebytové jednotky členěné v přiznání podle 
využití).

3. Upravují se postupy v případě podávání 
přiznání za zůstavitele.

4. Mění se postup při dodatečném stano-
vení daně, pokud vyměřená daň byla nižší než 
5 000 Kč a doměřená daň tuto částku přesa-
huje.

Zrušení daně dědické a daně darovací
Od 1. 1. 2014 nemáme daň dědickou a daň 

darovací. Bezúplatné příjmy získané
1. z dědictví,
2. z odkazu,
3. darováním

jsou nově předmětem daní z příjmů. 
Bezúplatné příjmy z dědictví a odkazu jsou 

ve všech případech osvobozeny od daní z pří-
jmů. U fyzických osob nevyvovávají povinnost 
podat daňové přiznání.

Bezúplatné příjmy z darování jsou v řadě 
případů osvobozeny, často za stejných nebo 
obdobných podmínek,jako tomu bylo u daně 
darovací. Na tuto oblast se zaměříme někdy 
později. Zatím dary odmítejte.

Ing. Petr Kout  
daňový poradce

Informace o změnách  
u majetkových daní od 1. 1. 2014

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

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



realitní magazín ark čr ■ 2/2014
5

Daně

Daňový kalendář 2014
(Kurzívou jsou uvedeny povinnosti nepeněžní povahy.)

31. 1. přiznání k silniční dani za rok 2013 a vyúčtování záloh na daň za rok 2013

oznámení změny zdaňovacího období u DPH

přiznání, resp. dílčí přiznání k dani z nemovitostí na rok 2014 při změnách rozhodných skutečností         

17. 2. podpis Prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek základu daně na rok 2014 a k provedení ročního zúčtování záloh na daň zaměst-
nanců za rok 2013

odvod do státního rozpočtu při nesplnění povinnosti zaměstnat zaměstnance se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 
a oznámení o způsobu plnění tohoto podílu 

3. 3. vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2013

17. 3. čtvrtletní záloha na daň z příjmů

výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2013 

20. 3. vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2013 v elektronické podobě

1. 4. přiznání k daním z příjmů za rok 2013 a daň z příjmů za rok 2013

podání plné moci FÚ k prodloužení lhůty pro zpracování a předložení přiznání k daním  z příjmů prostřednictvím daňového poradce

vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby za rok 2013

15. 4. záloha na silniční daň

30. 4. zaslání plné moci OSSZ/PSSZ/MSSZ a zdravotní pojišťovně k prodloužené lhůtě pro předložení přiznání k dani z příjmů fyzických osob

31. 5. daň z nemovitostí, resp. splátka daně pro nezemědělské činnosti

17. 6. čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň z příjmů 

 1. 7. přiznání k daním z příjmů za rok 2013 zpracovávané daňovým poradcem a poplatníky podléhajícími povinnému auditu a daň z příjmů 
za rok 2013

15. 7. záloha na silniční daň

1. 9. splátka daně z nemovitostí u zemědělské výroby a chovu ryb

15. 9. čtvrtletní záloha na daň z příjmů

15.10. záloha na silniční daň

1.12. splátka daně z nemovitostí

15.12. čtvrtletní, resp. pololetní záloha na daň z příjmů

záloha na silniční daň

Vybrané pravidelné lhůty:

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve 
kterém vznikla povinnost provést srážku daně

Odvod sražených záloh na daň z příjmů zaměstnanců do 20. dne kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost srazit zá-
lohu

Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření a splatnost 
zálohy na důchodové spoření

do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
ve kterém vznikla povinnost srazit zálohu na pojistné

Podání přiznání k dani z přidané hodnoty a úhrada vlastní daňové po-
vinnosti

do 25. dne po skončení zdaňovacího období 

Podání  Souhrnného  hlášení,  pokud  v  tomto  období  uskutečnil  plátce 
DPH dodání zboží nebo poskytl službu do jiného členského státu EU

do 25. dne po skončení kalendářního měsíce, při poskytnutí pouze pří-
slušných služeb do 25. dne po skončení zdaňovacího období

Úhrada zálohy na pojistné veřejného zdravotního pojištění OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, na který se záloha na pojistné platí, do 
8. dne následujícího kalendářního měsíce

Úhrada zálohy na pojistné důchodového pojištění OSVČ do 20. dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, za který se 
záloha na pojistné platí

Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

do konce 1. měsíce kalendářního čtvrtletí (31.1., 30.4., 31.7., 31.10.)
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Zkušenosti ze zahraničí

Nový občanský zákoník

Malý NOZ slovník realitního makléře 
Kromě změn právních se NOZ  vrací ke slovním výrazům, které už z běžné češtiny prakticky zmizely a znějí přinejmenším staromódně. Přesto by 
každý realitní makléř měl umět klientovi vysvětlit, co znamenají. Proto budeme přinášet na stránkách Realitního magazínu ARK ČR jejich soupis 
s vysvětlivkami. 

Nájem Pokud byla do 31.12.2013 uzavřena smlouva o nájmu, bylo jedno, zda pronajatá nemovitost byla jenom užívána (například jako 
při nájmu bytu), nebo zda bylo účelem také brát i užitky z pronajaté věci (například u nájmu ovocného sadu, pole apod.). Dle 
NOZ  má nájemce nárok již jen na užívání věci, nikoliv její užitky.  Například při pronájmu pole to neznamená automaticky, že je 
bude možno obdělávat a brát si následné plody.  K tomu, aby kromě užívání věci, vznikl nárok i na její užitky, bude nutné uzavřít 
smlouvu o pachtu. Prakticky se jedná o rozštěpení současného pojmu nájem.

Pacht Rozdíl mezi pachtem a nájmem je ten, že pachtýř si může přivlastňovat požitky (výnosy), které z propachtované  věci plynou a to 
tím, že pachtýř vlastní prací nebo jinou činností obhospodařuje věc (např. zemědělský pozemek) tak, že přináší plody nebo užitky 
(výnos). 

Pachtovné Finanční prostředky, případně také část úrody, které odvádí zemědělec majiteli za propachtovanou půdu.

Pachtýř Zemědělec, který má propachtovanou půdu, a odvádí za ni finanční prostředky, případně také část úrody.

Přestavek Je část stavby, která se nachází na cizím pozemku, ale přesahuje na něj pouze malou částí. Například v důsledku špatně zaměře-
ných hranic pozemků. Malá část není přesně definována, situace se bude vždy posuzovat dle konkrétního případu. Současně platí, 
že stavebník musí být v dobré víře, nesmí stavět na cizím pozemku schválně. Pouze za této situace se může tato malá část cizího 
pozemku stát vlastnictvím stavebníka, který za něj musí současně zaplatit tržní cenu. Kdyby stavebník přestavěl na cizí pozemek 
schválně, bude se jednat o neoprávněnou stavbu, kterou bude možné v krajním případě i odstranit.

Pravidla pro činnost makléře stanoví v Ra-
kousku speciální zákon č. 262/1996 BGBI (ma-
kléřský zákon). Podle definice je makléřem 
ten, kdo buď pro zadavatele zprostředkovává 
obchody se třetí osobou, nebo na základě živ-
nostenského oprávnění zprostředkovává ob-
chodní transakce s nemovitostmi.

Bližší podmínky pak stanoví nařízení vlády 
č. 297/1996 BGBI. Podle něj musí makléř vy-
konávat své povolání svědomitě s pečlivostí 
řádného realitního makléře. Je povinen vy-
hýbat se nevhodnému chování. Za nevhodné 
chování v obchodním styku se považuje tako-
vé chování, které poškozuje pohled na živnost 
nebo škodí společným zájmům profese nebo 
chování, kdy makléř

 ■ bez souhlasu osoby oprávněné k užívání 
nemovitosti nabízí nebo provádí zpro-
středkování, nebo

 ■ zprostředkovává nebo nabízí nemovitost 
bez živnostenského oprávnění jako rea-
litního makléře, nebo

 ■ uzavře makléřskou smlouvu a neprodle-
ně nedá zadavateli písemné potvrzení 
o podstatném obsahu smlouvy, nebo

 ■ uzavře nebo hodlá uzavřít makléřskou 
smlouvu a neinformuje o možnosti čás-
tečného 

 ■ nebo úplného financování zprostředko-

vávaného obchodu z jiných než vlastních 
prostředků, nebo

 ■ neobjasní zadavateli nejpozději před 
uzavřením smluvního prohlášení celko-
vé finanční zatížení, nebo

 ■ svěřené peníze, které nebudou nepro-
dleně použity, nevloží na pomocný účet, 
nebo

 ■ zadrží neoprávněně ceniny a listiny, 
nebo

 ■ před vypršením doby na odstoupení 
podle § 30a zákona na ochranu spotře-
bitele přijme zálohu, odstupné, zálohu 
na provizi nebo její část, nebo

 ■ zprostředkuje hypoteční půjčku, aniž by 
zadavateli objasnil písemnou formou 
uvedené částky.

Dále za nevhodné chování k ostatním ko-
legům při výkonu svého povolání se považuje:

 ■ zanedbávání pracovních povinnosti, 
nebo

 ■ uzavření makléřské smlouvy i přesto, že 
makléř ví nebo musí vědět, že je ještě 
platná zakázka pro zprostředkování pro 
jiného oprávněného realitního makléře, 
nebo

 ■ provádění bezplatného zprostředkování 
nebo nabízení či provádění tohoto zpro-
středkování za podmínek, které odporují 

řádným obchodním podmínkám, nebo
 ■ provádění nekalého přetahování zákaz-

níků.

realitní činnost prováděná 
v rámci obchodní společnosti

Rakouská právní úprava rozlišuje kapitálové 
a osobní formy společností. Nejčastější zastou-
pení mají společnosti s ručením omezeným 
a akciové společnosti.

Provozuje-li živnost právnická osoba, je ne-
zbytné jmenovat fyzickou osobu, která bude 
splňovat odborné požadavky pro provozovaný 
druh podnikání (odpovědný zástupce).

Odpovědný zástupce musí
 ■ splňovat všeobecné podmínky pro pro-

vozování živnosti, u vázaných živností 
i odbornou způsobilost, 

 ■ mít odpovídající pozici v podniku, zejmé-
na samostatnou pravomoc. 

U regulovaných (vázaných) živností musí 
odpovědný zástupce 

 ■ být buď oprávněn jednat jménem práv-
nické osoby (např. v obchodním rejstříku 

 ■ zapsaný jednatel společnosti s ručením 
omezeným, popř. člen představenstva 
akciové společnosti), nebo

být zaměstnancem zaměstnaným alespoň na 
poloviční pracovní úvazek (20 hodin) a být plně 
sociálně pojištěn. 

Odpovědný zástupce odpovídá podnikateli 
za odborně bezvadný výkon živnosti. 

Ing. Zdeňka Niklasová
odbor veřejných dražeb

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podmínky realitního podnikání 
v rakousku – 2. část
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Rozhovor

Rozhovor  s  Marcelou  Strohmaierovou, 
Key account managerem GRAND REALITY

Tento časopis vídám už poměrně dlouho….
Ano, je to tak, pamatuji jeho úplné začátky 

a nyní je inzertní časopis GRAND REALITY na 
trhu již více než 12 let a je nedílnou součástí 
různých informačních kanálů pro zájemce o by-
dlení. Tento titul vychází každé tři týdny v Pra-
ze, Středočeském kraji, Brně a Jihomoravském 
kraji a je jedním z nejúspěšnějších inzertních 
časopisů, což je vidět i na opakovaných inzert-
ních kampaních mnoha klientů.

 Jaké byly začátky? 
V začátcích nám přála doba a situace na 

realitním trhu. Realitní kanceláře chtěly inze-
rovat a být viděny. Myslím si, že to platí i v sou-
časné době. Stále je mnoho realitních kan-
celáří, které pro své klienty chtějí maximální 
propagaci jejich nemovitostí a zároveň zjistily, 
že když své nabídky  prezentují v inzerci našich 
časopisů, dá se předpokládat také větší náběr 
nemovitostí.

 cílí váš časopis na konkrétní věkovou skupi-
nu čtenářů?

Myslím, že zcela objektivně nelze věko-
vou kategorii specifikovat. Před několika lety 
jsme si nechali dělat průzkum formou ankety, 
kdo čte náš časopis, a vyšlo najevo, že jsou to 
všechny věkové kategorie, které mají zájem 
o nákup nemovitosti, anebo vyhledávají in-
formace o cenách nemovitostí, protože chtějí 
prodat tu svou, takže od studentů počínaje 
a důchodovým věkem konče.

Časopis GrAND rEALITY
 Je nějaká kuriozita z oblasti prodeje nemo-
vitostí, o které jste se dozvěděla a stála by za 
zmínku?

Ano, stalo se, že jedna RK u nás inzerovala 
formou celostrany bezmála rok opravdu vel-
mi drahou nemovitost – tedy bylo to panství 
se zámkem – a našel se kupec – Čech, žijící ve 
Španělsku, časopis si vzal z našeho stojanu na 
letišti a tuto nemovitost v řádu několika desí-
tek milionů koupil. Takže se realitní kanceláři 
inzerce mnohonásobně vyplatila.

A víte s jistotou, že právě váš časopis pomohl 
k takovému prodeji, myslel jsem, že se u vás 
prodávají spíše levnější nemovitosti.

Vím, byl to můj klient a sdělil mi to, neměl 
důvod si vymýšlet. Myslím si také, že nelze 
přesně říci, které typy nemovitostí jsou v časo-
pise prodejnější. Je mnoho distribučních míst, 
která jsou vybírána pro čtenáře s vyššími pří-
jmy, jako např. VIP salonek na letišti, business 
centra, autosalony, fitness centra,  golfové re-
sorty atd. Obecně vzato, jsou cílovou skupinou 
lidé se středními i vyššími příjmy.

Zmínila jste distribuci, je pro vás tak význam-
ná?

Distribuci máme opravdu hodně rozsáhlou 
a propracovanou, za ta léta jsme vyhodnotili 
pouze ta odběrová místa, která mohou pomoci 
oslovit potenciálního klienta, a máme nulovou 
remitendu, což znamená, že nám nezůstane ze 
120tisícového nákladu žádný časopis, a to je 
velmi důležité. 

To ano, ale co třeba internet? Nejsou rK více 

zaměřené na prodej přes různé weby?
Jistě, realitní portály jsou pro RK velmi 

důležité, proto se i my snažíme kancelářím 
pomoci a náš stejnojmenný realitní portál 
www.grandreality.cz je toho důkazem. Spolu 
s mobilní aplikací a stále více navštěvovaným 
facebookem nabízíme kompaktní celek, který 
by si každá realitní kancelář měla vyzkoušet. 
K náhledu je i on-line časopis na našem webu 
www.gpmedia.cz/grandreality.

 Děkuji za poskytnutí rozhovoru a pokud by 
někteří realitní makléři chtěli znát podrobnější 
informace o možnostech inzerce v tomto titu-
lu, mohou se na vás jistě obrátit…

Také děkuji a případným zájemcům o po-
drobnosti ráda vyjdu vstříc.

 - red -

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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Z regionů

Profesní vzdělávání

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

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. 

Znojmo 8. ledna (ČTK) - Znojmo se chystá vykoupit pozemky a nemo-
vitosti u vlakového nádraží od Českých drah za 11,5 milionu korun. V ná-
sledujících letech zde má vzniknout parkoviště, jehož kapacita se před-
pokládá mezi 150 až 280 místy. Výkup pozemků doporučila ke schválení 
městská rada v závěru loňského roku, sdělila  v tiskové zprávě mluvčí 
města Zuzana Pastrňáková.

Město jedná o odkupu nevyužívaných pozemků a budov s Českými 
drahami od roku 2011, jde o plochy u ulice 28. října a pod objektem 
celního úřadu. Stavba parkoviště si vyžádá investici zhruba 20 milionů 
korun. „Znojmo je turisticky atraktivní město, návštěvníci však často ne-
mají kde nechat auto, případně autobus. Inspirovali jsme se v Českém 
Krumlově, který taková odstavná parkoviště pro turisty má a návštěv-

Znojmo se chystá vykoupit pozemky u nádraží, postaví parkoviště 
níkům tak ulehčují hledání míst k parkování,“ uvedl starosta Vlastimil 
Gabrhel (ČSSD).

Starosta předpokládá, že cenu Českým drahám město uhradí ve 
splátkách během dvou až tří let. „Samozřejmě se počítá s demolicí stá-
vajících objektů a odstranění kolejí,“ doplnil.

Letos město také počítá se zadáním studie, která by měla 
určit nejvhodnější možnost využití získaného území. Parkoviště 
může sloužit také jako Park and Ride pro cestující vlakem či au-
tobusem. Kvalita dostupnosti Znojma po železnici je však dlou-
hodobě velmi špatná, směrem na Břeclav i na Jihlavu jezdí pouze 
osobní vlaky.

mei kš

Nový občanský 
zákoník v praxi 

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

Termín:  26. 2. 2014  (9,00 -16,00 hod.) 
Místo konání: 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 občan-

ským zákoníkem.
2| Struktura nového občanského zákoníku.
3| Dopad nového občanského zákoníku na právní problemati-

ku 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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Monitoring

20. ročník specializované výstavy nových projektů

PVA EXPO Praha – Letňany

www.vystavabydleni.cz

20. – 23. března 2014

Využijte příležitost...
Pojďte s námi opět do Letňan...

Souběžné výstavy:
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Nová zelená úsporám 
začne od dubna, na 
program jde 1,9 miliardy 

Praha 6. ledna (ČTK) - Příjem žádostí o stát-
ní podporu v první výzvě programu Nová ze-
lená úsporám pro letošní rok začne 1. dubna. 
Na jeho financování půjde letos 1,9 miliardy 
korun, téměř o miliardu více než loni. Program 
skončí buď vyčerpáním financí, nebo nejpoz-
ději letos 31. října. ČTK o tom  informoval 
mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) 
Matyáš Vitík. První výzvu k podávání žádostí 
podepsal ministr životního prostředí Tomáš 
Jan Podivínský. 

Nová zelená úsporám, která navazuje na 
stejnojmenný program z loňského roku, se 
zaměřuje na snižování energetické náročnosti 
rodinných domů, na výstavbu rodinných domů 
s velmi nízkou energetickou náročností a na 
efektivní využití zdrojů energie. Podmínky pro-
gramu jsou podle Vitíka v podstatě stejné, liší 
se jen v technických detailech. 

Žádosti o poskytnutí podpory se podle 
Vitíka budou podávat elektronicky prostřed-
nictvím online formuláře přístupného na in-

ternetových stránkách programu Nová zelená 
úsporám. 

Nová zelená úsporám by měla až do roku 
2020 poskytnout dotace v celkové odhadova-
né výši 27 miliard korun. Právě rekonstrukce 
rodinných domů a snižování jejich energetické 
náročnosti byly podle předběžných odhadů 
nejčastějším důvodem žádostí v předešlém 
stejnojmenném programu. 

Nová zelená úsporám 2013 trvala od polo-
viny srpna do 20. prosince a z jejího účtu se 
vyčerpala téměř miliarda korun. Kritici pouka-
zovali na to, že mezi starou Zelenou úsporám 
a Novou zelenou úsporám 2013 byla prodleva 
a nejistota a stavebníci prý nemohli plánovat. 
Program zatěžovala také větší administrativa 
a nedostatek odborníků na energetické audity. 
Nová zelená úsporám 2013 tak podle někte-
rých znalců pozitivně ovlivní stavebnictví až 
letos. 

První Zelená úsporám v letech 2009 až 
2012 podporovala třeba zateplování rodinných 
a bytových domů, výstavbu v pasivním ener-
getickém standardu, instalace nízkoemisních 
zdrojů na biomasu, účinných tepelných čer-
padel a solárně-termických systémů. V roce 
2010 byl program rozšířen i na oblast úspor 

energie v budovách veřejného sektoru. Vypla-
ceno bylo 20,2 miliard korun pro 75 tisíc žádos-
tí. Program však provázely spory u některých 
odmítnutých žádostí. 

mrz mkv
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Informace

Makléř odpovídá klientovi

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

Informace ve zkratce

Realitní magazín ARK ČR
měsíčník
2/2014
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.

Pár „dobrých“ důvodů, proč 
prodávat bez realitky

 Dnes jsem mluvil se svým významným klientem a on mi položil otázku:„Pane Kučero, řekněte 
mi pár důvodů, proč bych si neměl zadat svůj byt do nějaké inzerce sám a bez realitky?“

 ■ Když vaši nemovitost inzeruje profesionální makléř, osloví o pár stovek tisíc lidí víc, než vy. 
Tedy, má o pár tisíc % větší pravděpodobnost, že tu vaši nemovitost prodá za vyšší cenu.

 ■ Když makléři zavolá klient, tak si ho pochopitelně prověří (ten makléř klienta, ne klient 
makléře). Není to podvodník? Není to zloděj, tipař na vykrádání nemovitostí a podobně? 
Těch se na těchto serverech pohybuje až až, vždyť jim „zákazník“ předloží kontakt i s foto-
dokumentací, ochotně pozve dál a ještě odpoví na vše, co se zloděj zeptá. Když si inzerát 
podáte sám, na prověřování za dveřmi vaší nemovitosti už je trochu pozdě. 

 ■ Vážně máte čas na to v podstatě nonstop odpovídat na otázky, emaily a vést strategicky 
správné vyjednávání se všemi, co se vám ozvou? 

 ■ A opravdu víte přesně, co vše je potřeba zařídit při prodeji? 
 ■ A navíc, vám udělá advokát úschovu za 7 tisíc, mě za 2 tisíce, vám právník nachystá smlouvy 

za 10, ten náš za půlku a víte, jak to vkládat na katastr od ledna letošního roku, když už je 
účinný  nový katastrální zákon? Atd. 

Můj milý kliente, jestli chcete oslovit s prodejem tak o 1 000% méně potenciálních klientů, 
chcete riskovat, že vám někdo vykrade nemovitost, jestli máte chuť dělat prohlídky a jednat s kli-
enty, když oni potřebují, když chcete, aby vás to stálo všechno větší nervy a peníze a jste si jistý, 
že to obstaráte právně správně, pak hurá do toho. 

 ■ „Já jsem se jen ptal, to víte, že se raději zase spolehnu na vás.“
 ■ „Děkuji.“

Tomáš Kučera, lektor v oboru realit,  
certifikovaný makléř a člen Asociační rady ArK Čr

O členství v ArK Čr požádala 
realitní kancelář  metr2reality s.r.o., sídlo: Olomouc - Nová ulice, Krapkova 1159/3  
www.metr2reality.cz

Katastr nemovitostí: 
informace  

pro vlastníky
 ■ Služba „sledování změn v katastru nemovitostí“
 ■ Informace o vyznačení plomby

Bližší informace o možnostech získávání informací 
pro vlastníky nemovitostí z katastru nemovitostí pod-
le nové právní úpravy (viz článek v Realitním magazí-
nu č. 1/2014) též k dispozici na www.arkcr.cz  v sekci 
„Informace o trhu“

Změny ve zdaňování 
nemovitostí od roku 2014

S nástupem roku 2014 přichází mnoho změn, které se týkají nemovi-
tostí. Některé jsou spojeny s nabytím účinnosti občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. („NOZ“), jiné vyplývají ze změn v koncepci zdaňování pře-
vodů a přechodů nemovitostí.

Přehled nejdůležitějších novinek (viz Realitní magazínu č. 1/2014) je k dis-
pozici na www.arkcr.cz v sekci „Informace o trhu“.

Již deváté vydání publikace „Daně a nemovitosti“  daňového poradce ing. 
Petra Kouta již brzy dispozici. Objednávat můžete již nyní na sekretariátu 
ARK ČR,  na kurzy@arkcr.cz, nebo na tel. 272 76 29 53, 608 446 656.
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1. Pamatujete si, kdy jste se o značce 
EVrOPA realitní kancelář poprvé dozvěděl? 
Jak vlastně došlo ke spolupráci?

Jako advokát se v prostředí realit pohybuji 
od roku 1980, tedy dávno před vstupem do 
Evropy. Naše advokátní kancelář se setkávala 
s realitními makléři i realitními firmami a sle-
dovala dlouhodobě realitní trh, takže jisté po-
vědomí o této značce jsem měl. Více jsem se 
začal Evropou zabývat, když jsme se společníky 
zvažovali alianci advokátní kanceláře, dále naší 
poradenské společnosti KAZUIST spol. s r.o. 
a profesionální realitní kanceláře za účelem 
vytvoření vysoce profesionálního subjektu na 
realitním trhu a následně zahájili výběrové ří-
zení pro vstup do realitní sítě. Porovnali jsme 
možnosti konkurence, podmínky, zapojili in-
tuici a výsledkem bylo rozhodnutí spolupráce 
s Evropou.  

2. Měl jste nějaké zkušenosti z oboru realit?

Jako osoba jsem byl zapojen do řady realitních 
projektů, běžně jsem jednal o jednotlivých re-
alitních obchodech po celém území České re-
publiky ale i v zahraničí, zejména pak v Polsku 
a na Slovensku, většinou ale jen jako odborník 
na smluvní vztahy, tedy ne jako organizátor 
a garant realitních obchodů od A do Z. Jelikož 
máme informace a předpoklady pro velice kva-

Využijte sítě EVROPA pro své podnikání 
a buďte úspěšní!

Otevřete si vlastní realitní kancelář pod značkou
EVROPA realitní kancelář 

Kontaktujte nás pro více informací:
www.rkevropa.czrkevropa@rkevropa.cz   734 525 525

litní poskytování služeb, jež bylo třeba doplnit 
o dosud chybějící články podnikání v realitách, 
spolupráce s ryze českou společností na bázi 
franchisingu u mě vyhrála.

3. Jaké faktory Vás tedy přesvědčily pro start 
podnikání formou franchisingu?

Ve franchisingu vidím velkou budoucnost. Je to 
dle mého názoru metoda jak podnikat formou 
napodobování existujících a ověřených pod-
nikatelských konceptů. Mnoha podnikatelům 
franchisa pomůže v budování bussinesu a vý-
razně sníží podnikatelské riziko, zejména tím, 
že odstraní budování podniku systémem pokus 
omyl.  

4. Jak bude personálně zajištěn chod nové 
kanceláře?

Činnost jsme zahájili v roce 2013. Provoz 
kanceláře běží. Potřeby klientů můžeme na 
100% pokrýt. Na každém případu spolupra-
cujeme jako tým, a to i s řadou externích 
spolupracovníků specialistů na prodej ne-
movitosti v dražbách, na oceňování nemovi-
tosti, na zpracovávání geometrických plánů, 
daně, vyhotovování smluv apod. a tím zajiš-
ťujeme nejvyšší možnou kvalitu služeb pro 
klienta.

5. co si od franchi-
singového podni-
kání pod hlavičkou 
EVrOPY slibujete? 
Jaké máte do bu-
doucna vize a cíle?

Hlavní naší vizi je 
práce na zkvalitnění 
realitního trhu a tr-
valý rozvoj naší spo-
lečnosti. Cílem je, aby klienti zjistili, že realitní 
činnost není jen prodat a zaplatit, ale docela 
sofistikovaná služba, jejíž nekvalitní provede-
ní může nést závažné finanční následky. Proto 
chceme, aby časem nás zákazníci vyhledávali 
sami od sebe, protože víme a umíme vyřešit 
jejich problémy.   

6. A co byste vzkázal Vašim zákazníkům?

Těm co nás znají, chci vzkázat, že jsme plně 
způsobilí postarat se o jejich nemovitosti jako 
realitní kancelář a zajistit jejich zájmy i při za-
vedení řady nových právních předpisů jako je 
nový občanský zákoník, nový systém zápisů do 
katastru, nové daně, vše v rámci realitní služ-
by. Pro zatím neznámé klienty chci odkázat na 
celou řadu článků v novinách o tom, že bez 
právních znalostí se velmi často stávají obětí 
nekvalitně poskytnutých služeb, a velmi účin-
nou obranou je spojení dvou profesionálních 
subjektů – renomované RK Evropa a jedné 
z nejznámějších advokátních kanceláři v Třin-
ci. Spolu jsme připraveni kvalitně pracovat s co 
nejvyšším možným profitem pro Vás – naše 
budoucí klienty.

Třinec a okolí získávají otevřením pobočky EVROPA realitní kanceláře profesionálního partnera 
v oblasti trhu s realitami, poskytujícího kvalitní, transparentní a komplexní služby s důrazem na 
individuální přístup ke klientům a znalost místních poměrů. Přinášíme rozhovor s jednatelem této 
pobočky JUDr. Janem Starzykem.

realitní kancelář Evropa nově i v Třinci 

JuDr. Jan Starzyk



nebojte se spolupracovat 
s realitní kanceláří!

Vybírejte mezi členy 
Asociace realitních kanceláří  

České republiky  
na www.arkcr.cz

Asociace realitních kanceláří  České republiky je největší profesní sdružení 
odborníků působících na trhu s nemovitostmi v České republice.

Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Stanovy ARK ČR a Etický 
kodex realitního makléře – člena ARK ČR, je povinně pojištěn na rizika 
vyplývající z realitní činnosti. Povinně se vzdělává a jednou za 5 let musí 
podstoupit ověření svých znalostí k obnovení certifikace. 

Případnou nespokojenost se službami člena ARK ČR může každý klient 
vyjádřit formou stížnosti, kterou řeší Dozorčí rada ARK ČR.

ZnAČKA KvAlity


