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Aktuálně

Daně

V  současné  době  je  stále  početná  skupi-
na  klientů,  kteří  za  jediné  kritérium  při  vý-
běru realitní kanceláře považují výši provize, 
kterou  se  zavazují  zprostředkovateli  zaplatit 
a o rozsah a kvalitu služeb se zprvu více méně 
nezajímají. V posledních několika letech však 
stále roste počet těch, kteří   vybírají pečlivě-
ji  a  jsou náročnější.  Takové  zákazníky  kvalita 
činnosti realitní kanceláře, resp. makléře, vel-
mi zajímá.

Čím je tedy možné potenciální klienty pře-
svědčit,  že  právě    vaše  realitní  kancelář  je  ta 
správná  volba?  Co  ještě,  kromě  doporučení 
od vašich  spokojených klientů,  kromě  tradice 
několikaletého působení na trhu, závazku do-
držování  Etického  kodexu  spojeného  se  člen-
stvím  v    Asociaci  realitních  kanceláří  České 
republiky  nebo  třeba pojištěním profesní  od-

povědnosti můžete nabídnout? 
Jsme přesvědčeni, že jednou ze základních 

podmínek  solidně  fungující  a  slušně  prospe-
rující  realitní  kanceláře  jsou  makléři  s  jejich 
dovednostmi, ale hlavně znalostmi na nejvyšší 
úrovni. 

Proto  také  Asociace  již  léta  nabízí  českým 
realitním makléřům širokou paletu odborného 
vzdělávání. O jeho kvalitě svědčí již ten fakt, že 
si nemůžeme naříkat na malý zájem. Ročně se 
u ARK ČR a jejího Informačního centra vzdělává 
téměř 500 osob. A to už je pěkná řádka maklé-
řů, za třiadvacet let naší činnosti.

ARK  ČR  přistoupila  k  vytvoření  třístupňo-
vého  systému certifikace pro  všechny  realitní 
makléře.  (pozn.:  Existující  rekvalifikační  cer-
tifikace  členů  asociace  a  jejího  periodického 
obnovování zůstává samozřejmě zachována.)

Nový  systém  certifikace  je  otevřen  všem 
zájemcům z  řad  realitních makléřů. Osvědče-
ní  „Certifikovaný  realitní makléř  1.  stupně“  a 
„Certifikovaný realitní makléř 2. stupně“ udě-
luje Asociace realitních kanceláří České repub-
liky  na  základě  absolvování  vyjmenovaných 
kurzů,  včetně  závěrečného  ověření  znalostí 
a doložení praxe v realitní činnosti. Za třetí stu-
peň  certifikace  je  považováno  získání  certifi-
kátu uděleného  institucí,  která má oprávnění 
získané  od  Českého  institutu  pro  akreditaci, 
o.p.s.  udělovat takový certifikát (např. Certifi-
kační ústav Vysoké školy ekonomické v Praze, 
nebo  Ústav  soudního  inženýrství  Vysokého 
učení technického v Brně).

Bližší  informace  vám  rádi  poskytnou  pra-
covníci sekretariátu ARK ČR.
Kontakt: tel.: 272 76 29 53, 608 446 656,  
e-mail: arkcr@arkcr.cz

www.arkcr.cz
- red -

Certifikace realitních makléřů s ARK ČR
PROKáZáNím VysOKé ODBORNOsTI mAKléřů  
K ZísKáVáNí VěTšíhO POČTu KVAlITNíCh ZAKáZEK

u příjmů fyzických osob, které se zahrnují do 
samostatného základu daně pro zdanění zvlášt-
ní sazbou podle § 36 zákona č. 586/1992 sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(„ZDP“) došlo od 1. 1. 2014 ke změnám, které 
se  týkají  také příjmů ze závislé činnosti podle 
ZDP  §  6  odst.  4  a  způsobu  vypořádání  daně 
podle ZDP § 36 odst. 7.

Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem 
daně  jsou  samostatným  základem  daně  pro 
zdanění  srážkou podle  zvláštní  sazby daně  za 
podmínek:

1. jedná se o příjmy plynoucí na základě do-
hody o provedení práce,

2.  úhrnná  výše  příjmů  u  téhož  plátce 
daně  nepřesáhne  za  kalendářní měsíc  částku 
10 000 Kč,

3. zaměstnanec u tohoto plátce daně nepo-
depsal „Prohlášení k dani“.

Pokud plátce není dosud registrován, je po-
vinen podle ZDP § 39b podat přihlášku k re-
gistraci k dani z  příjmů  fyzických  osob  u  pří-
slušného  správce  daně  nejpozději  do 8 dnů 
ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat 
stanovené úkony plátce daně.

sazba daně činí 15 %. Základ daně se zao-
krouhluje na celé Kč dolů. Daň se zaokrouhlu-
je také na celé Kč dolů. Plátce daně je povinen 
podle ZDP § 38d odst. 3 sraženou daň odvést 
svému  místně  příslušnému  správci  daně  do 
konce kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním  měsíci,  ve  kterém  byl  povinen 
provést srážku daně.

Poplatník může považovat zdanění plátcem 
za konečné. Potom nemá v souvislosti s těmito 
příjmy žádné další povinnosti.

Další  variantou  je,  že uvedené příjmy  zda-
něné  zvláštní  sazbou  daně  poplatník  uvede 
do svého daňového přiznání.  Příjmy  zahrne 
do dílčího základu daně podle § 6 a sraženou 
daň započte na celkovou daň. K tomu si vyžádá 
od všech plátců daně potvrzení o výši příjmů 
a sražené dani. Plátce daně má povinnost vy-
stavit potvrzení do 10 dnů od podání žádos-
ti poplatníkem.  Kopii  vystaveného  potvrzení 
si  plátce  uschová.  Jedná  se  o  tiskopis  mFin         
č. 5460/A – „Potvrzení o zdanitelných o zdani-
telných příjmech ze závislé činnosti plynoucích 
na  základě  dohod  o  provedení  práce  podle 
§ 6 odst. 4  zákona č. 586/1992 sb., o daních 
z  příjmů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále 
jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou 
podle zvláštní sazby daně za období …… 2014.

hlavním  důvodem,  proč  zahrne  poplatník 
zdaněné  příjmy  do  přiznání,  může  být  uplat-
nění

a) nezdanitelných částí základu daně podle 
ZDP § 15,

b) slev na dani podle ZDP § 35ba,
c) daňového zvýhodnění na děti podle ZDP 

§ 35c.
Ing. Petr Kout, daňový poradce

Postup při uplatnění zvláštní sazby daně 
u dohod o provedení práce od roku 2014



realitní magazín ark čr ■ 3/2014
3

Daně

Nájem nemovitých věcí působí pronajíma-
telům i nájemcům dlouhodobě problémy z po-
hledu  právního,  účetního  i  daňového.  Jedná 
se o oblast podnikateli poměrně často podce-
ňovanou, ale s vážnými právními a finančními 
důsledky. Tradičně větší problémy jsou u fyzic-
kých osob. Nabytím účinnosti nového občan-
ského zákoníku a s novelizací daňových zákonů 
od     1. 1. 2014 dochází k významným změnám 
i v této oblasti.

Co je nájem?
Nájem je definován v občanském zákoníku 

č. 89/2012 sb. (dále „NOZ“) v  § 2201: „Nájem-
ní  smlouvou  se  pronajímatel  zavazuje  přene-
chat  nájemci  věc  k  dočasnému  užívání  a  ná-
jemce  se  zavazuje  platit  za  to  pronajímateli 
nájemné.“ 

Nově se od roku 2014 setkáváme i s pach-
tem. Podle NOZ § 2332 se pachtovní smlouvou 
propachtovatel  zavazuje  přenechat  pachtýři 
věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř 
se zavazuje platit za  to propachtovateli pach-
tovné  nebo  poskytnout  poměrnou  část  vý-
nosu  z  věci. Od nájmu  se  tedy pacht  liší  tím, 
že umožňuje uživateli  věc  také požívat, nejen 
užívat.

Co není nájem?
Nájmem  není  například  umístění  movi-

té  věci  ve  věci  nemovité.  Například  pokud 
se  vlastník  nápojového  automatu  dohodne 
s vlastníkem administrativní budovy,  že si    ve 
vstupní  hale  umístí  svůj  nápojový  automat. 
Obsah automatu bude doplňovat a  vybranou 
úplatu vybírat v pracovní době vlastníka budo-
vy. Nejedná se o nájem, ale o právo umístění 
movité věci ve věci nemovité, protože vlastník 
automatu nemá možnost užívat tento svůj ma-
jetek celý den bez omezení Obdobně budeme 
hodnotit  smlouvy  o  umístění  telekomunikač-
ních zařízení (antén apod.), bankomatů a dal-
ších věcí. 

Nájem a podnájem
Z pohledu ZDPh je přístup k nájmu a pod-

nájmu  shodný.  ZDPh  už  řadu  let  obsahuje  v 
§ 4 ustanovení, které uvádí, že nájmem se ro-
zumí také podnájem. Od roku 2014 pod pojem 
nájem patří také pacht a podpacht.

Nájem a ekonomická 
činnost podle ZDPH

V praxi dochází často k nepochopení vztahu 
fyzické osoby s příjmy z nájmu k dani z přidané 
hodnoty. Fyzická osoba může pronajímat  jed-
nak věci ze svého obchodního majetku, jednak 
věci  nezařazené  v  obchodním majetku.  Z  po-
hledu  ZDPh  se  u  soustavného nájmu  nemo-
vité nebo movité věci vždy jedná o nájem věci 
z  obchodního  majetku.  Definice  obchodního 
majetku  pro  účely  ZDPh  je  širší  než  definice 
stejného pojmu v zákoně o daních z příjmů. 

soustavný nájem je ekonomickou činností. 
Pronajímatel, osoba s ekonomickou činností, je 
osobou  povinnou k dani.

Do  obratu  se  od  1.  1.  2014  nezapočítává 
úplata za nájem, podnájem, pacht a podpacht, 
tedy  nájemné  a  pachtovné  u  vybrané  nemo-
vité věci.  Je  to důsledkem toho,  že  z definice 
obratu vypadl odkaz na ZDPh § 56a, který řeší 
nájem vybrané nemovité věci. Proč? Z důvodo-
vé zprávy to vysledovat nelze. Domnívám se, že 
se nejedná o úmysl zákonodárce, ale o chybu 
vzniklou  oddělením  problematiky  nájmu  ne-
movité věci od převodu nemovité věci do sa-
mostatného ustanovení § 56a. Ostatně směr-
nice Eu k uplatňování DPh do obratu veškeré 
operace s nemovitými věcmi zahrnuje. Je tedy 
pouze  otázkou  času,  kdy  se  vrátíme  k  právní 
úpravě účinné do 31. 12. 2013.

Do  31.  12.  2013  se  nájemné  za  nemovité 
věci  do  obratu  zahrnovalo.  Někdy  bylo  dost 
obtížné osobě, která má pouze příjmy z nájmu, 
vysvětlit, že se podle okolností plátcem DPh:

1. stát musí - pokud nastanou okolnosti pro 
povinnou registraci. Nejčastěji se bude jednat 
o překročení  zákonem stanovené hranice ob-
ratu (nyní 1 mil. Kč), obvykle v součtu nájem-
ného a obratu z podnikání,

2.  stát  může  -  pokud  by  alespoň  některý 
nájem mohl být daní  z přidané hodnoty  zda-
ňován.  Například  pokud  by  v  pronajímaném 
domě byl i nebytový prostor, který by byl pro-
najat plátci DPh k jeho podnikání,

3. stát nesmí - pokud má pouze nájem, kte-
rý je od DPh osvobozen podle § 56a. Například 
pokud  pronajímá  majetek  pouze  neplátcům 
daně – byty fyzickým osobám k bydlení apod.

Nájem a ZDPH
Z pohledu zákona o DPh („ZDPh“) u nájmu 

vybraných  nemovitých  věcí  (pozemku,  práva 
stavby,  stavby,  podzemní  stavby  se  samostat-
ným účelovým určením, inženýrské sítě a jed-
notky) se jedná podle ZDPh § 56a buď o 

a) osvobozené plnění jako obecné pravidlo,
b) zdanitelné plnění, pokud se jedná o krát-

kodobý  nájem  nemovité  věci,  nájem  prostor 
a  míst  k  parkování  vozidel,  nájem  bezpeč-
nostních schránek, a nájem strojů nebo jiných 
upevněných zařízení.

c) zdanitelné plnění v ostatních případech, 
pokud je předmět nájmu dán nájemci do uží-
vání v rámci jeho ekonomické činnosti a pokud 
se  smluvní  strany  na  zdaňování  dohodnou. 
Pokud  se  smluvní  strany na  zdaňování nájmu 
nedohodnou, platí jako obecné pravidlo osvo-
bození. 

Poskytnutí práva k umístění movité věci  je 
vždy  zdanitelným plněním,  osvobození  nepři-
padá  v  úvahu.  uplatní  se  zde  základní  sazba 
daně.

Závěrem si na příkladech uveďme některé 
popsané situace.

Příklad 1:
Fyzická osoba je podnikatelem. V obchod-

ním majetku má dva činžovní domy. Byty v nich 
pronajímá neplátcům k bydlení. Podnikatel se 
nemůže stát plátcem DPH, protože veškeré ná-
jmy jsou  osvobozené od daně.

Příklad 2:
Fyzická osoba je podnikatelem. V obchodním 

majetku má dva činžovní domy. Byty v nich pro-
najímá neplátcům k bydlení, nebytové prostory 
v přízemí plátcům k jejich podnikatelské činnos-
ti. Podnikatel se může stát plátcem DPH, proto-
že nemá veškeré nájmy osvobozené od daně, 
nebytové prostory lze podle § 56a zdaňovat.

Příklad 3:
Fyzická osoba je podnikatelem a součas-

ně od ledna 2012 pronajímá byty a nebytové 
prostory. Z podnikání dosahuje pravidelného 
měsíčního příjmu za uskutečněná plnění 20 tis. 
Kč, nájemné činí 100 tis. Kč měsíčně. Do obratu 
vstupuje součet obou částek.
měsíc 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12

obrat 120 120 120 120 120 120

7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

120 120 120 120 120 120

Podnikatel překročil obrat rozhodný pro re-
gistraci plátce 30. 9. 2012. Do 15. 10. 2012 po-
dal přihlášku k registraci a od 1. 1. 2013 se stal 
plátcem DPH.

Obraty za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou 
stejné jako v roce 2012.
měsíc 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13

obrat 120 120 120 120 120 120

7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13

120 120 120 120 120 120

Od roku 2014 se do obratu nezahrnuje ná-
jem nemovitých věcí.
měsíc 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14

obrat 20 20 20 20 20 20

7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14

20 20 20 20 20 20

V okamžiku, kdy obrat klesne za posledních 
12 měsíců pod 1 mil. Kč, může plátce daně po-
žádat o zrušení registrace plátce. Tato situace 
nastane k 31. 5. 2014, obrat bude činit za ob-
dobí 6/13 – 5/14 pouze 940 tis. Kč.

Příklad 4:
Plátce daně pronajímá parkovací místa 

podnikatelům i občanům v okolí. Nájem vždy 
podléhá základní sazbě daně. Plátci musí pro-
najímatel vystavit daňový doklad.

Příklad 5:
Plátce pronajímá kancelářské prostory. Ná-

jemcům, kteří nejsou plátci daně, nesmí nájem 
zdanit. Plátcům může po dohodě nájem zdaňo-
vat základní sazbou daně. 

Příklad 6:
Plátce pronajímá byty k bydlení. Nájemcům  

nesmí nájem zdanit, protože byt nepoužívají 
k ekonomické činnosti.

 Ing. Petr Kout, daňový poradce

Nájem nemovitých věcí a DPH 
– aktuální problémy 2014
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Katastr nemovitostí

Jak to bylo před 1.  lednem 2014
Dle předchozí právní úpravy a ustálené judi-

katury platilo, že pokud zápis v katastru nemo-
vitostí neodpovídal skutečnosti, měl skutečný 
stav převahu nad stavem zápisů v katastru ne-
movitostí. Tím ovšem nebyla v zásadě poskyt-
nuta ochrana osobě jednající v důvěře v zápis 
v katastru nemovitostí. 

Převedeno do  laického  jazyka,  pokud byla 
mezi  prodávajícím  (osoba  A)  a  kupujícím 
(osoba  B)  uzavřena  neplatná  kupní  smlouva 
(nebo  dokonce  ani  kupní  smlouva  v  právním 
smyslu  slova  uzavřena  nebyla,  protože  pod-
pis prodávajícího byl  zfalšován) a do katastru 
nemovitostí byla na základě této kupní smlou-
vy  jako vlastník nemovitosti zapsána osoba B 
a od osoby B si nemovitost dále v dobré víře 
koupila  osoba  C,  pak  osoba  C  se  vlastníkem 
nemovitosti  nikdy  nestala,  neboť  skutečným 
vlastníkem  nemovitosti  byla  stále  osoba  A. 
Osoba B ani osoba C se vlastníkem nemovitos-
ti nikdy nestaly, i přesto, že by byly do katastru 
nemovitostí zapsány jako vlastníci nemovitosti 
zapsány. Osoba C mohla vlastnické právo k ne-
movitosti nabýt nanejvýš uplynutím desetileté 
vydržecí doby. 

Uplatnění principu materiální 
publicity od 1. ledna 2014

Nejprve uveďme na pravou míru, že princip 
materiální publicity je upraven nikoliv v novém 
katastrálním  zákoně,  nýbrž  v  novém  občan-
ském zákoníku.

Princip  materiální  publicity,  který  mimo-
chodem  platil  v  našem  právním  řádu  až  do 
roku 1951 a dosud je zakotven v právním řádu 
Německa  a  Rakouska,  je  obsažen  v  §  980  až 
986 nového občanského zákoníku. Velmi zjed-
nodušeně  jej  lze definovat  tak,  že po  splnění 
stanovených podmínek chrání nabyvatele prá-
va k nemovitosti, pokud věcné právo nabyl za 
úplatu a v dobré víře od osoby zapsané v kata-
stru nemovitostí. 

Dle našeho názoru je princip materiální pu-
blicity do právního řádu implementován velmi 

vyváženě,  je  doprovázen  zpřísněním  právní 
úpravy ohledně zkoumání projevu vůle a zlep-
šením  vyrozumívání  vlastníků  o  provedených 
zápisech  v  katastru.  Níže  uvádíme  hlavní  zá-
sady, na kterých tento princip spočívá a které 
jsou obsaženy v novém občanském zákoníku.

O zahájení řízení informuje katastrální úřad 
vlastníka nejpozději den poté, co mu byl návrh 
na vklad vlastnického práva doručen, a to za-
sláním informace na jeho adresu trvalého po-
bytu  nebo  prostřednictvím  datové  schránky; 
pokud o to požádá, katastrální úřad informuje 
vlastníka  také elektronicky na e-mailovou ad-
resu nebo zprávou na mobilní telefon. Účastní-
ky vkladového řízení, kteří mají zřízenu službu 
sledování změn v katastru, informuje prostřed-
nictvím  této  služby.  služba  sledování  změn 
v katastru je však pro uživatele zpoplatněna.

Jestliže  jsou  podmínky  pro  povolení  vkla-
du splněny, katastrální úřad vklad povolí, nej-
dříve  však po uplynutí  lhůty 20 dnů ode dne 
odeslání informace dle předchozího odstavce. 
V opačném případě, nebo i tehdy, ztratil-li ná-
vrh  před  rozhodnutím  o  povolení  vkladu  své 
právní účinky, návrh zamítne. Nevýhodou této 
nové právní  úpravy  je,  že  výše uvedená 20-ti 
denní  lhůta  ve  srovnání  s  délkou  vkladového 
řízení  před  1.  lednem  2014,  zejména  pokud 
jde o mimopražské regiony, bohužel znamená 
faktické prodloužení vkladového řízení.

Pokud  je  rozhodnutím,  kterým  se  vklad 
povoluje,  zcela vyhověno návrhu na povolení 
vkladu, rozhodnutí se písemně již nevyhotovu-
je. Záznamem ve spisu rozhodnutí o povolení 
vkladu práva nabývá právní moci. V případě, že 
byl vklad povolen a proveden, zašle katastrální 
úřad účastníkům vkladového řízení vyrozumě-
ní o tom, jaký vklad byl do katastru proveden, 
a vkladovou listinu vyjme ze spisu a založí ji do 
sbírky listin. Nově se tedy účastníkům řízení již 
nebude doručovat smlouva s vkladovou dolož-
kou.  Je-li  účastník,  jehož  práva  k  nemovitosti 
podle zápisu zanikají nebo se omezují, ve vkla-
dovém řízení zastoupen zmocněncem, vyrozu-
mí  ho  o  provedeném  vkladu  katastrální  úřad 

nejen prostřednictvím zmocněnce, ale i přímo. 
Tímto  postupem  se  má  zamezit  případnému 
falšování plných mocí a provádění změn v ka-
tastru na jejich základě.

Není-li stav zapsaný v katastru v souladu se 
skutečným  právním  stavem,  osoba,  jejíž  věc-
né  právo  je  dotčeno,  je  oprávněna  domáhat 
se odstranění nesouladu, a prokáže-  li, že své 
právo  uplatnila  u  soudu,  zapíše  se  na  její  žá-
dost  do  katastru  poznámka  spornosti  zápisu. 
Zapsaná poznámka spornosti pak působí vůči 
každému, jehož právo bylo do katastru nemo-
vitostí zapsáno poté, co dotčená osoba o zápis 
poznámky spornosti požádala.

Obdobně  se  zapíše  do  katastru  poznámka 
spornosti zápisu i v případě, že někdo tvrdí, že 
je ve svém právu dotčen zápisem provedeným 
do katastru bez právního důvodu ve prospěch 
jiného a žádá, aby to bylo v katastru pozname-
náno. V takovém případě může dotčená osoba 
požádat o zápis poznámky spornosti ještě před 
tím, než uplatní své právo u soudu. Katastrál-
ní úřad u dotčených nemovitostí vyznačí výše 
uvedenou  poznámku  spornosti  a  vlastník má 
lhůtu dva měsíce na to, aby podal u soudu žalo-
bu, v opačném případě se poznámka spornosti 
vymaže. Poznámka spornosti bude vyznačena 
až do rozhodnutí o podané žalobě. Požádala-li 
dotčená osoba o zápis poznámky spornosti do 
jednoho měsíce ode dne, když se o zápisu v ka-
tastru nemovitostí dozvěděla, bude rušit dob-
rou víru každého, kdo bude vycházet ze zápisů 
v katastru, takže v těchto případech se zásada 
materiální publicity neuplatní. 

Nebyl-li vlastník o zápisu cizího práva řádně 
vyrozuměn,  prodlužuje  se  výše  uvedená  jed-
noměsíční lhůta na tři roky a počíná běžet ode 
dne, kdy byl popíraný zápis proveden. Požádá-
li  dotčená osoba o  zápis poznámky  spornosti 
po uplynutí zmíněné  jednoměsíční respektive 
tříleté lhůty, bude poznámka spornosti působit 
jen vůči tomu, kdo dosáhl zápisu svého práva 
do  katastru  nemovitostí,  aniž  by  byl  v  dobré 
víře.

Výše  uvedené  nové  principy  informování 
vlastníků  hodnotíme  v  zásadě  pozitivně.  Na 
druhou stranu striktní uplatnění zásady mate-
riální  publicity  klade  vysoké nároky na účast-
níky  právního  jednání,  neboť  rozhodujícím 
bude stav zápisu v katastru nemovitostí, niko-
liv skutečný stav. Bude tedy v zájmu účastníků 
právního jednání a zejména v zájmu vlastníků 
nemovitostí, aby ověřovali aktuální stav zápisů 
v katastru nemovitostí. současně bude kupují-
cí muset dbát zvýšené opatrnosti, pokud bude 
prodávající převádět své vlastnické právo k ne-
movitosti dříve než po uplynutí jednoho měsí-
ce poté, co se vlastníkem stal. 

Mgr. Regina Huntley, 
advokátka/senior associate   

Rödl & Partner, v.o.s. 
www.roedl.cz

Důvěra v údaje zapsané 
v katastru nemovitostí?

Ke dni 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon (dále jen „nový 
katastrální zákon“). S účinností nového katastrálního zákona je problematika katastru nemovi-
tostí upravena převážně v tomto novém předpise s výjimkou některých dílčích otázek, které jsou 
řešeny přímo v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen „nový občanský zákoník“). 

V tisku a na sociálních sítích se v druhé polovině minulého roku začaly šířit zejména mezi laic-
kou veřejností poplašné zprávy týkající se nového katastrálního zákona. O co vlastně v těchto 
zprávách šlo? Nový katastrální zákon byl nazýván „kmotrovským zákonem“ a prý byl schválen 
na „objednávku realitních bossů“. Vymyslet a prosadit ho měly mafiánské struktury realitních 
kanceláří, a to za jediným účelem, kterým je obrat občany České republiky o jejich domy a pozem-
ky. Podle těchto poplašných zpráv totiž nová zákonná úprava spočívá v absolutní důvěře, pokud 
jde o údaje zapsané v katastru nemovitostí. Nová právní úprava má totiž umožňovat podvodné 
převody nemovitostí, jejich zápisy do katastru nemovitostí a následnou „legalizaci“ tohoto stavu.

Cílem tohoto článku je uvést tyto poplašné zprávy na pravou míru. 
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Knižní novinky ARK ČR

Název: Právní úprava nemovitostí po rekodifikaci
Autoři: JuDr. Richard Gürlich, Ph.D.; Jana švecová
Vydalo: Informační centrum ARK, spol. s r.o.; Praha, 2014

Tato publikace je věnována především těm pasážím nového občanského zákoníku, které mají vliv na 
nakládání s nemovitostmi. Po vymezení základních pojmů, se podrobně zabývá vlastnickými vztahy k ne-
movitostem (včetně těch nově zaváděných  jako je např. přídatné spoluvlastnictví). samostatná část je 
věnována bytovému spoluvlastnictví  (jednotka,  společenství vlastníků  jednotek aj.)   a poté  i bytovým 
družstvům.  Následuje část týkající se katastru nemovitostí, v závěru publikace se autor zabývá smluvními 
vztahy v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí (kupní smlouva, nájemní smlouva) a smluvními vztahy, 
které souvisejí s činností realitních kanceláří, tj. smlouva o zprostředkování, rezervační smlouva aj.)

Tato publikace – pokud  je nám známo – dosud ojedinělá  svým zaměřením a  rozsahem, bude  jistě 
užitečným zdrojem  informací nejen pro  realitní  zprostředkovatele a  správce nemovitostí, ale  také pro 
všechny majitele nemovitostí včetně  bytů či rodinných domků.

Název: Daně a nemovitosti
Autor: ing. Petr Kout
Vydalo: Informační centrum ARK, spol. s r.o.; Praha, 2014

Při prodeji nemovitostí, přesněji dle nové terminologie nového občanského zákoníku nemovitých věcí, 
vzniká mnoho daňových problémů. Prodej nemovitostí se dotýká jak daní přímých (příjmových i majetko-
vých), tak daně nepřímé – daně z přidané hodnoty.

Tato metodická pomůcka, již několik let vydávaná a aktualizovaná, si klade za cíl pomoci realitním ma-
kléřům a dalším zájemcům, vyznat se v této značně složité oblasti. Publikace je rozdělena do částí podle 
jednotlivých daní.   

Obě publikace lze objednat na ARK ČR, tel.: 272 76 29 53, e-mail: kurzy@arkcr.cz , zašleme poštou, 
popř. lze vyzvednout osobně na sekretariátu ARK ČR.

Cena „Právní úprava nemovitostí po rekodifikaci“ je 165 Kč (vč. DPh), cena „Daně a nemovitostí“ je 
95 Kč (vč. DPh). Pro členy ARK ČR sleva.

Při koupi více kusů každý pátý výtisk zdarma.

Vydali jsme pro všechny realitní 
makléře, správce nemovitostí 
a ostatní zájemce

VýKON sPRáVy NeMOVItOstí
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí.
termín: 17. - 19. 6. 2014  (9-16 hod.), Místo konání: sídlo ARK ČR, strašnická 1b, Praha 10

Cena: 4.600,- Kč + DPh, Pro členy ARK ČR: 3.500,- Kč + DPh
PROgRAM:

17. 6. 2014 - ZáKlADNí AsPeKty sPRáVy NeMOVItOstí (úvod 
do problematiky)
1| Charakteristika správy nemovitostí (včetně přehledu činností zajišťova-
ných správcem; info o řadě právních norem pro výkon správy; rozlišení sprá-
vy nemovitostí podle jednotlivých typů vlastnictví nemovitostí; odlišnosti 
správy bytových a nebytových budov)
2| smlouva o správě nemovitosti – praktické aspekty (převzetí domu do správy, 
provoz, revize technických zařízení, opravy a údržba domu, pasportizace…)
3| Základní informace o facility managementu 
Přednáší: ing. miroslav láník, jednatel realitní společnosti zabývající se pře-
vážně správou nemovitostí, dlouholetá praxe v oblasti správy nemovitostí 

18. 6. 2014 - PRáVNí AsPeKty sPRáVy NeMOVItOstí
1| Úvod – základní přehled právních norem vztahujících se ke správě 
nemovitostí
2| smlouva o správě nemovitostí (zejména z právního hlediska) – vztahy 
mezi správcem a vlastníkem nemovitosti, práva a povinnosti obou stran, 
činnosti správce vůči nájemcům (nájemní smlouvy, rozúčtování nákladů na 
služby, řešení sporů, neplacení nájemného a záloh na služby, zpřístupnění 
bytu nájemcem ke kontrole stavu bytu či pro odečty stavu měřidel vody a 

tepla, porušování domovního řádu,  placení drobných oprav v bytě – kdy 
nájemce a kdy pronajímatel….)
3| ukončení nájmu bytu a nebytového prostoru, výpovědi z nájmu bytu
4| Základní informace o Katastru nemovitostí 
Přednáší: JuDr. Tomáš Pacner, spolumajitel realitní společnosti, dlouholetá 
praxe v realitní činnosti včetně správy nemovitostí 

19. 6. 2014 - CHARAKteRIstIKA JeDNOtlIVýCH ČINNOstí 
sPRáVCe NeMOVItOstí
1| Rozúčtování služeb spojených s nájmem mezi jednotlivé nájemce bytů 
a nebytových prostor (kritéria rozúčtování u jednotlivých položek – plocha 
bytu, poměrová měřidla vody a tepla, počet osob)
2| Požární ochrana – základní povinnosti majitele nemovitosti, resp. správce
3| Povinné revize technických zařízení (výtahy, elektrické rozvody vč. bles-
kosvodů, plyn, protipožární zařízení – viz předchozí bod, aj.)
4| specifika správy nemovitostí v bytových domech, kde je sVJ (zákon o 
vlastnictví bytů, stanovy sVJ, domovní řád…)
5| Opravy a udržování nemovitostí (zajištění havarijní služby, výběr doda-
vatele na  opravy a rekonstrukce v domě aj.) 
Přednáší: p. Zdeněk Procházka, dlouholetá praxe ve správě nemovitostí.
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legislativa

Nájemní smlouvou  rozumíme  smlouvu, 
kterou se pronajímatel zavazuje přenechat ná-
jemci  věc  k dočasnému užívání  a nájemce  se 
zavazuje  platit  za  to  pronajímateli  nájemné. 
Nájemní  vztahy  jsou v novém občanském zá-
koníku upraveny v ustanoveních § 2201 a násl., 
přičemž  se  jedná  o  velice  rozsáhlou  úpravu, 
která zahrnuje jednak obecný nájem věci mo-
vité i nemovité, detailně se pak věnuje nájmu 
bytu a domu, nájmu prostoru sloužícímu 
k podnikání, podnikatelskému pronájmu věcí 
movitých a nájmu dopravního prostředku.

 Obecná ustanovení o nájmu věci se použijí 
v případě,  že pro nájem dané věci neexistuje 
úprava  speciální  (která  existuje  například pro 
nájem bytu a domu). Nový občanský  zákoník 
rozšiřuje  možný  předmět nájmu  i  na  věci, 
které  vzniknou  teprve  v  budoucnu,  pokud  je 
možné  tyto  věci  dostatečně  přesně  určit  již 
při  uzavření  nájemní  smlouvy.  Zákonodárce 
v  zájmu ochrany dobré  víry  umožňuje  v NOZ 
zapsání  nájemního  práva  do  katastru nemo-
vitostí za  podmínky,  že  je  pronajímaná  věc 
v  katastru  nemovitostí  zapsána  a  zároveň  to 
navrhne  pronajímatel,  resp.  nájemce  se  sou-
hlasem  pronajímatele.  Pokud  se  bude  nájem 
věci zřizovat na dobu určitou, která bude del-
ší  než padesát  let, má  se  za  to,  že byl nájem 
ujednán na dobu neurčitou s tím, že v prvních 
padesáti letech bude možné nájem vypovědět 
pouze ze zákonných důvodů, které se vztahují 
na nájem na dobu určitou. Pokud nájemcovo 
nájemní  právo ohrožuje  třetí osoba, může  se 

nájemce domáhat ochrany sám a nebude se již 
tedy muset obracet na pronajímatele, aby jeho 
nájemní právo ochránil.

Nově se rozděluje péče o údržbu pronajaté 
věci tak, že běžnou údržbu věci provádí nájem-
ce a ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy 
provádí pronajímatel (pokud není ujednáno ji-
nak). Nájemce bude nově moci započíst až do 
výše jednoho nájmu nároky, které má vůči pro-
najímateli z nákladů, které vynaložil na opravu 
věci, ze které byl povinen pronajímatel.

 Změnu na věci bude moci  nájemce  stále 

provádět  pouze  se  souhlasem pronajímatele, 
ale tento souhlas bude muset mít stejnou for-
mu  jakou má  nájemní  smlouva.  Pokud  dojde 
ke  změně  věci  bez  souhlasu  pronajímatele, 
bude nově nájemce povinen uvést věc do pů-
vodního stavu, jakmile o to bude pronajímate-
lem požádán (podle současného stavu je k to-
muto povinen až po skončení nájmu), a pokud 
nájemce neuvede věc do původního stavu na 
žádost  pronajímatele,  může  pronajímatel  vy-
povědět nájem bez výpovědní doby. Výslovně 
se již také upravuje právo pronajímatele kont-
rolovat pronajatou věc. Pokud to pronajímatel 
předem oznámí v přiměřené době, umožní mu 
nájemce prohlídku věci v nezbytném rozsahu. 
Je-li však třeba zabránit škodě či hrozí nebez-
pečí  z prodlení, předchozí oznámení  se nevy-
žaduje. V případě,  že vzniknou  touto činností 
nájemci podstatné potíže, má právo na  slevu 
z nájemného.

Pronajímatel  musí  dát  na  rozdíl  od  sou-

časné úpravy explicitní souhlas s podnájmem 
pronajaté věci opět ve stejné formě jakou má 
nájemní smlouva. Nájemné bude nově možné 
hradit i jinak než pouze v penězích s tím, že i ta-
kové plnění se hodnotí podle  jeho finančního 
ekvivalentu.

Nový občanský  zákoník  zachovává  tradiční 
ustanovení, které stanoví, že změnou vlastnic-
tví pronajímané věci se nájem neruší, ale prá-
va a povinnosti z nájmu přecházejí na nového 
vlastníka. Pro pronajímatele však  již nebudou 
závazná  smluvní  ustanovení  uzavřená  mezi 
původním nájemcem a pronajímatelem, která 
jdou nad rámec zákona, pokud o nich při pře-
vodu vlastnického práva nevěděl. Zákonodárce 
se snaží nabyvatele věci chránit před takovými 
smluvními povinnostmi, které by výrazně pře-
kračovaly zákonné povinnosti a nadměrně ho 
zatěžovaly.  smluvní  strana  nebude  mít  nově 
právo vypovědět nájem jen proto, že se změnil 
vlastník věci. Pokud se však strany dohodnou 

opačně, může  vypovědět  smlouvu  jak prona-
jímatel, tak nájemce do tří měsíců poté, co se 
o  změně  vlastníka  dozvěděl.  Nový  občanský 
zákoník  také  chrání  dobrou víru nabyvatele, 
který  neměl  rozumný  důvod  pochybovat,  že 
kupuje  věc,  která  není  pronajata.  Takový  na-
byvatel má právo vypovědět nájemní smlouvu 
do  tří měsíců poté,  co  se dozvěděl,  že  je  věc 
pronajata a kdo je nájemcem. Nájemcova prá-
va  však  trvají  vůči  původnímu  pronajímateli 
a  ten po něm může zejména vymáhat náhra-
du  škody.  V  obou  výše  uvedených  případech 
je u nemovité věci výpovědní doba tříměsíční 
a u věci movité jednoměsíční. strana, která ná-
jem  z  těchto důvodů  vypoví,  poskytne druhé 
straně přiměřené odstupné, které však zákon 
nedefinuje a do budoucna si s ním bude muset 
poradit judikatura.

Nový občanský zákoník
8. část
V současné době probíhá jeden z největších přelomových procesů moderních soukromoprávních 
dějin České republiky – tzv. proces rekodifikace. Veškeré změny, které s rekodifikací souvisí, se ne-
vyhnutelně dotknou řady oblastí práva a dopadnou nejenom na nově uzavírané smlouvy, ale i na 
smlouvy stávající.                V dnešním příspěvku   se začneme  věnovat   výkladu nájemní smlouvy, 
nejdříve    obecných ustanovení o nájmu věci (na zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu se 
zaměříme příště).

Pokračování na str. 7
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Obecná výpovědní doba u nájemní smlou-
vy uzavřené na dobu neurčitou je u movité věci 
jednoměsíční a u věci nemovité tříměsíční. Ná-
jemní  smlouvu  na  dobu  určitou může  strana 
vypovědět pouze  v  tom případě,  že  jsou  v ní 
ujednány důvody výpovědi a zároveň také vý-
povědní doba (toto omezení se nevztahuje na 
zákonné důvody). Při skončení nájmu odevzdá 
nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji pře-
vzal a oddělí si vše, co do věci vložil, nezhorší-
li se tím podstata věci. Nově se také upravuje 
situace,  kdy v průběhu nájmu zanikne pouze 
část věci. V takovém případě bude mít nájem-
ce  právo  na  přiměřenou  slevu  z  nájemného, 
případně  bude  moci  nájemní  smlouvu  vypo-
vědět bez výpovědní doby. Pokud se věc stala 
nepoužitelnou k ujednanému účelu z důvodů, 
které nejsou na straně nájemce, má nájemce 
právo  vypovědět  nájemní  smlouvu bez  výpo-
vědní doby. V případě, že nájemce věc neužívá 
řádně (věc se opotřebovává nad míru přiměře-
nou okolnostem nebo hrozí zničení věci), vyzve 
ho písemně pronajímatel, aby věc řádně užíval, 
a  dá mu přiměřenou  lhůtu  k  nápravě.  Pokud 
nájemce  tuto  výzvu  neuposlechne,  má  pro-
najímatel  právo  vypovědět  nájemní  smlouvu 
bez  výpovědní  doby.  Nájemní  smlouvu  bude 
možné vypovědět bez výpovědní doby i v tom 
případě,  že  hrozí  vážné  nebezpečí  z  prodlení 
a není tedy možné doručit nájemci výzvu bez 
vzniku újmy.

Zachovává  se  ustanovení,  dle  kterého  se 
prodlužuje nájemní smlouva v tom případě, že 
nájemce věc užívá i po uplynutí nájemní doby. 
Pronajímatel  může  toto  prodloužení  vyloučit 
výzvou, učiněnou do jednoho měsíce po skon-
čení nájmu. Pro vyloučení prodloužení nájmu 
tedy  již  nebude  nutné  podávat  návrh  na  vy-
dání věci či vyklizení nemovitosti u soudu, ale 
postačí výzva k odevzdání věci.  Pronajímatel 
bude mít nově také právo dát předem najevo, 
že nájem skončí, čímž bude jeho automatické 
prodloužení vyloučeno.

Pronajímatel bude mít také právo na úhradu 
pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, 
které má nájemce na věci nebo v ní. Zákon již 
oproti  současné  úpravě  výslovně  nepožaduje 
sepis těchto věcí soudním vykonavatelem.

Vzhledem k povaze nájmu  jako dlouhodo-
bého vztahu,  je  v  souvislosti  s novým občan-
ským  zákoníkem  důležité  posoudit  také  pře-
chodná  ustanovení,  která  upravují  právě  styk 
staré a nové právní úpravy. Z těchto ustanovení 
je  nejdůležitější  ustanovení  §  3074 NOZ,  kte-
ré  stanoví,  že nájem se po účinnosti nového 
občanského zákoníku bude řídit právě jeho 
úpravou,  byť  by  ke  vzniku  nájmu  došlo  před 
tímto dnem. samotný vznik nájmu, jakož i prá-
va  a  povinnosti  vzniklé  přede  dnem  nabytí 
účinnosti NOZ se však budou posuzovat podle 
staré úpravy. To neplatí pro nájem movité věci 
ani pro pacht.

(Toto 8. pokračování navazuje na 7. část 
z RM č. 10/2013.)

JUDr. Richard gürlich, Ph.D.
advokát

Nový občanský zákoník

Bytové spoluvlastnictví a Nájem bytu 
a nebytových prostor dle NOZ  

Další kurz k problematice nového občanského zákoníku a nemovitostí, tentokrát k bytovému spoluvlastnictví (sVJ, družstva) a také k otázkám 
nájmu bytů a nebytových prostor (po novu nájem prostor sloužících k bydlení a nájem prostor sloužících k podnikání). Důležité pro všechny 
realitní makléře a správce nemovitostí. 

termín:  3.4.2014 (9,00 - 16,00 hod.) 
místo konání:  BRNO, školící centrum Beta Control s.r.o., Černého 829/58, PsČ 635 00 

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: 
9 - 12 hod. Bytové spoluvlastnictví
1| Bytové spoluvlastnictví: a) vymezení jednotky  (srovnání se zák. 72/1994 sb.), b) společné části domu, c) vznik jednotky, d) zápis do KN, e) práva a povin-
nosti vlastníka jednotky, f) prohlášení vlastníka, g) změna v prohlášení vlastníka, h) smlouva o výstavbě (+ přídatné spoluvlastnictví), i) převod jednotky
2| společenství vlastníků jednotek: a) sVJ – založení, existence dvou typů jednotek (dle zák. 72/1994 sb. a dle NOZ), b) stanovy – přehled nutných změn 
stanov  u sVJ vzniklých před 1.1.2014, c) změny při hlasování na shromáždění vlastníků (minimální množství hlasů, resp. „podílů“/ potřebných ke schválení 
dle předmětu návrhu usnesení)
3| Bytové družstvo: a) vymezení pojmu družstevní byt, b) nájem družstevního bytu, c) převod družstevního podílu, d) zánik členství
13 - 16 hod. Nájem bytu a nebytových prostor, pacht
1| obecná ustanovení o nájmu: a) základní ustanovení - nájemce, pronajímatel, změna vlastnictví, skončení nájmu
2| zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu: a) základní ustanovení - zakázaná ujednání, odevzdání bytu, nájemné a jiné platby, členové nájemcovy domác-
nosti, skončení nájmu
3| zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání: a) základní ustanovení, b) skončení nájmu, c) náhrada za převzetí zákaznické základny
4|  zemědělský pacht

Pokračování ze str. 6 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 nemo-
vitost k prodeji a pronájmu, poznáte její klady 
a budete je umět vyzdvihnout. Dokážete vytvo-
řit  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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Z regionů

HB Index: tržní ceny bytů stagnují, 
pozemky přestaly růst 

Praha 18. února (ČTK) - Tržní ceny rodinných domů v Česku ve čtvrtém 
čtvrtletí  loňského  roku  mezičtvrtletně  vzrostly  o  0,1  procentního  bodu. 
Průměrné tržní ceny bytů a pozemků zůstaly stejné. Vyplývá to z ukazatele 
hB Index, který dnes zveřejnila hypoteční banka. 

Rodinné domy jako jediné v minulém čtvrtletí změnily průměrnou cenu. 
hB Index u nich vzrostl o 0,1 procentního bodu na 99,2. „Z dlouhodobého 
hlediska vykazují ceny rodinných domů jen velmi malý pohyb. Za čtyři roky 
existence hB Indexu to představuje růst o zanedbatelných 0,8 procenta,“ 
poznamenal ředitel nemovitostního odboru hypoteční banky Petr Něme-
ček. Podle nějž je největší poptávka po domech vhodných k rekonstrukci. 

Ceny bytů zůstaly na hodnotě indexu 93,4. „V posledním čtvrtletí loň-
ského  roku  ceny  bytů  v  Praze  kopírovaly  celostátní  trend  a  stagnovaly, 
zatímco u mimopražských regionů jsme zaznamenali větší pohyby,“ uvedl 
Němeček. Celkově nejvíce rostly ceny malometrážních bytů. Naopak velké 
byty 4+kk, respektive 4+1 mírně klesly. 

„Ceny novostaveb v Praze v segmentu 40 až 50 tisíc korun za metr čtve-
reční vzrostly přibližně o jedno procento. Zejména Praha totiž vykazuje trvalý 
zájem o koupi bytů na investici i o nákup ze strany cizinců,“ dodal Němeček. 

Ani pozemky cenu nezměnily a zůstaly na 115,6. Zastavily tak dlouho-
dobý mírný růst. „Vývoj potvrdil zpomalování růstu cen pozemků, když se 
meziročně zvýšily jen o 2,1 procenta, což přibližně odpovídá inflaci v ekono-
mice. Celkově jsou ale pozemky z pohledu ceny nejstabilnějším segmentem 
rezidenčních nemovitostí,“ doplnil Němeček. 

ukazatel hB Index sleduje tři typy nemovitostí, tedy byty, rodinné domy 
a pozemky v ČR. Základní hodnotu 100,0 představují skutečné ceny nemo-
vitostí k 1. lednu 2008. 

fis jw

Jižní Morava má zájem o nevyužitá 
kasárna i Vojenskou nemocnici 

Brno 24. února  (ČTK)  -  Jihomoravský kraj má zájem o nevyužitá 
kasárna v Brně, z nichž by mohly vzniknout sociální byty, a zajímá se 
i o osud brněnské Vojenské nemocnice. Pokud by ji stát nechtěl dále 
provozovat,  kraj  je  připraven  ji  převzít  a  rozšířit  tak  síť  svých osmi 
nemocnic v regionu. ministrovi obrany martinu stropnickému (ANO) 
to dnes řekl při jednání v Brně jihomoravský hejtman michal hašek 
(ČssD). Kraj podle něj bude usilovat také o rozvoj univerzity obrany, 
jediné vojenské vysoké školy v ČR.

„ministr si mé návrhy vyslechl s tím, že budou předmětem našich 
dalších  jednání. Nejaktuálnější  je  pro nás  téma přestavby nevyuži-
tých kasáren na sociální byty, jichž je všude citelný nedostatek,“ řekl 
ČTK hašek.

Poukázal na to, že budování sociálních bytů je v koaliční smlouvě 
jihomoravské krajské vlády ČssD a lidovců. Právě pro KDu-Čsl patřilo 
toto téma před posledními krajskými volbami k těm nejdůležitějším. 
Nyní se v Brně hledá využití například pro vojenské objekty v Žideni-
cích a Černých Polích.

hašek  připomněl,  že  Rada  Jihomoravského  kraje  už  v minulosti 
schválila usnesení, v němž jasně projevila zájem o případné budoucí 
provozování brněnské Vojenské nemocnice.

„Toto ale zatím není otázkou dnů, měsíců či příštího roku. Převzetí 
nemocnice je jednou z možností. Nyní patří ke špičkovým armádním 
zařízením  v  zemi  a  chceme,  aby  ji  stát  dále  rozvíjel,“  uvedl hašek. 
Pokud by jednou nemocnici převzal kraj, stala by se prvním krajským 
nemocničním zařízením v Brně.

hašek jednal se stropnickým po dnešním setkání s novými  jiho-
moravskými poslanci, které se konalo v Brně.

Vladimír Klepáč kš

Jak získávat zakázky 
na výhradní spolupráci  
Rady pro realitní makléře jak být úspěšnější při získávání výhradních 

zakázek.
termín:  4.4.2014 (10-16,30 hod.) 

Místo konání:  Brno, školící centrum Beta Control s.r.o., Černého 
829/58, PsČ 635 00 

termín:  25.4.2014 (10-16,30 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, strašnická 3165/1b

seminář vede: Tomáš Kučera, realitní makléř a marketingový poradce 
Cena: 1.900 Kč + DPh, Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + DPh

CHARAKteRIstIKA A Cíle KURZU:
Každý makléř touží po výhradní spolupráci se svými klienty. Není 
to jednoduché, trvá to dlouho, je to náročné a ne každý makléř to 
zvládne. Ale ten pocit, když se vám to začne dařit, je k nezaplacení. 
my vám k tomu dáme „jen“ vhodné nářadí. Oddřít si tu práci ale 
musíte sami. To za vás totiž nikdo jiný neudělá. Rozhodně je ale nut-
né s tím začít. Výhradní smlouva přináší větší jistotu prodeje, vyšší 
provizi a tím pádem větší výdělky. 
(Kurz je v podstatě souhrn hned několika aktivit, které vedou k vět-
šímu počtu exkluzivních smluv. makléře učíme osobní marketing, 
tvorbu databáze, je tam trocha psychologie a vystupování, sociální 
média, obecně směřování k vyšší profesionalitě veškerých činností 
a pochopitelně také způsoby vedení jednání s klienty tak, aby chápali 
jako jedinou správnou možnost výhradní spolupráci právě s absol-
ventem tohoto kurzu).

Využití Facebooku, 
twitteru, googlu aj. 

v praxi realitní kanceláře
makléři a kanceláře, které chtějí jít s dobou, by takový kurz neměli vynechat, 
protože pokud s tím nezačnou oni, je možné, že s tím začne či už začala jejich 
konkurence.

termín:  15.5.2014 (9-16,00 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, strašnická 3165/1b 

seminář vede: Tomáš Kučera, realitní makléř a marketingový poradce 
Cena: 1.900 Kč + DPh, Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + DPh

CHARAKteRIstIKA A Cíle KURZU:
Ten kurz je interaktivní. makléři si přinesou notebooky a foťáky a ať už profil 
na facebooku mají, nebo ne, půjdeme krok po kroku. Jak ho založit či upravit 
stávající, naplnit  informacemi do těch správných rubrik, fotografie, odkazy, 
kontakty atd. Dále  se pak naučíme,  čím vším a  s  jakou pravidelností  face-
book plnit. Jak získávat přátele, jak jednoduše sdílet články z našeho oboru 
z    internetu, vlastní nabídku nemovitostí,  jak psát své příspěvky, co vše na 
facebooku komunikovat a čeho se naopak vyvarovat. Dále se  naučíme, jak 
jednoduše propojit facebook s Twittrem – rovnou si to nastavíme včetně za-
ložení účtu na Twitteru, protože je stále hodně lidí, kteří používají jen jednu 
z těchto sociálních sítí. Nastavení uděláme tak, aby se příspěvky z facebooku 
automaticky kopírovaly na Twitter bez jakékoli další práce. Také si založíme 
Google účet, abychom měli vlastní youTube profil a mohli jednoduše vkládat 
a nahrávat videa. A samozřejmě se ta videa naučíme vkládat třeba včetně 
hudby, kterou youTube nabízí zdarma. Naučíme se tvořit videa z prezentace 
v Power Pointu – zvládne každý během 10 minut.   To vše  jak pro makléře 
a jejich osobní profil, tak i pro manažery a majitele, pokud chtějí, aby i jejich 
firma měla svůj profil (to je totiž jiný typ profilu). A také tam zazní pár čísel, 
jako například, že facebook hojně opouštějí teenageři, přibývá lidí ve věku 
55 + a že 49% všech lidí na českém facebooku jsou ve věku 25 – 54 let, což je 
cca  1,5 milionu lidí. Kdo není na facebooku, připravuje se o možnost zdarma 
oslovit 1,5 lidí miliónu  v produktivním věku! 
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Nové trendy v realitních obchodech

Proč je příprava nemovitosti 
k prodeji tak důležitá?

Investovat  do  přípravy  nemovitosti  se  vy-
platí.  Je  důležité,  aby  nemovitost    jako  celek 
působila dobře. Vždyť šanci udělat dobrý první 
dojem  má každý jen jednu! Navíc užitek z toho 
mají  nakonec  všichni  účastníci  obchodu.  Kde 
jinde se to stává!  majitel prodá rychle a za vyš-
ší cenu. Kupující je spokojený, že získal  hezkou 
nemovitost.  Realitní  kancelář  ušetří  na  výda-
jích za dlouhou prezentaci nabídky a vydělá na 
provizi. homestager dostane odměnu za svou 
práci. Ve službách není lepší reklamy než spo-
kojený zákazník. 

Proto se homestaging nezabývá jen interi-
érem nemovitosti, ale i jejím exteriérem a nej-
bližším   okolím. Například u rodinného domu 
homestager    často  provádí    úpravy  již  před 
vstupem do domu, pozornost věnuje přístupo-
vé cestě, terase,  zahradě. 

Jak rozhodující je kvalitní 
fotka interiéru?

Internetová  prezentace  je  důležitá  a  má 
velkou sílu, ne-li rozhodující.  současný zákaz-
ník  je však daleko sofistikovanější a náročněj-
ší.  V  důsledku  slábnoucího  realitního  trhu  je  
více nemovitostí na trhu. už nestačí umístit do 
nabídky,  ale  zaujmout!  Není moc  prostředků 
a hlavně čas k tomu, jak přesvědčit poptávající-
ho, aby „rozkliknul“ právě tu vaši nemovitost.  
Proto se stále více klade důraz na homestaging 
a kvalitní fotku.  Dobré „otvírákové“ foto pro-
dává.

Fotka  je  nekompromisní,  i málo  věcí  v  in-
teriéru  je  najednou  na  fotce  hodně.  musíte 
vědět,  kam  si  stoupnout,    z  jakého úhlu  fotit 
a jaké použít světlo.udělat dobrou kvalitní fot-
ku chce zkušenost i cit pro věc.

Jakých chyb se vlastníci nemovitostí 
nejčastěji dopouštějí? 

Především  nevyhledávají    profesionály. 
Realitní trh je v současné podobě velmi tvrdý 
a  neodpouští  chyby,  na  tom  majitelé  nejvíc 
prodělávají.  

Dovedete  si  představit,  že  do  autobazaru 

přivezete  auto,  které  chcete  prodat,  špinavé, 
s chybějícím stěračem, proraženou pneumati-
kou,    na  zadních  sedačkách  budou  naházené 
zbytky svršků, na přední  sedačce nedojedený 
sendvič a kdoví co ještě? Většina řidičů by auto 
nejprve  umyla,  nechala  opravit  nejnutnější 
drobné závady a pak nabídla k prodeji.  Bohu-
žel u nemovitostí to zatím neplatí.

u nás je téměř národním zvykem, že tam 
kam by si lidé obvykle styděli pozvat návště-
vu,  se  nestydí  pozvat  realitního  makléře. 
Jenže to je chyba. makléř  jako zkušený pro-
fesionál    při  první  návštěvě  supluje  pohled 
potenciálního kupce a na základě toho, může 
i poradit.  Zoufalství realitních makléřů končí 
nezřídka tím, že fungují jako úklidová služba 
zdarma.

řada lidí ve snaze odlišit se od uniformity 
ostatních  panelových  bytů  používá  výrazné 
barvy  místností.  Pokud  jim  to  tak  vyhovu-
je,  není  v  tom  problém,  ale  pro  prezentaci 
nemovitosti  jsou  vhodnější  neutrální  světlé 
barvy. 

Jak by měl vypadat byt 
připravený k prezentaci ?

Vždy platí, že byt by měl být k potenciální-
mu  zájemci  přívětivý.  To  znamená,  že  by mu 
měl  umožnit  představit  si,  že  v  tomto  bytě 
bude  žít,  spát,  vařit,  odpočívat.    Proto  se  při 
homestagingu  potlačuje  individualita  dosa-
vadních uživatelů bytu, např. se odstraňují  věci 
osobní potřeby.  Vhodná ale není ani naprostá 
sterilita prostředí.

Je příprava bytu finančně náročná  
nebo si Homestager vystačí jen 

s dosavadním vybavením?

Na  to  se nedá  jednoznačně odpovědět,  je 
to velmi individuální. Co však platí obecně při 
homestagingu  je,  že  cílem  je  peníze  vydělat 
a  ne  utratit.  Takže  se    samozřejmě  nejdříve 
vybírá z vybavení, které je k dispozici.  možná 
by mnohé čtenáře překvapilo, jaký efekt může 
mít účelně vynaložená investice pouhé stoko-
runy.  Výdaje jsou vždy konzultovány s majite-
lem a vychází  se z jeho možností.

Jaký je postup Homestagingu?
Projevíte-li  zájem  o  služby    homestagera, 

jste  obvykle  nejprve  požádáni  o  předání    zá-
kladních  informací  o  nemovitosti    –  poloha, 
technický stav, cena, popř.  informace o dosa-
vadní  prezentaci  nabídky,  jak dlouho  je  v  na-
bídce,  reakce zájemců.   Po dohodě následuje  
konzultacehomestagingu.    

Během  této  zpravidla  dvouhodinové  kon-
zultace  si    homestager  nemovitost  pohlédne 
a doporučí  vhodné úpravy, to vše samozřejmě 
s ohledem na vámi stanovenou výši  rozpočtu 
možných výdajů.     Drobné úpravy  se  realizují  
již v průběhu konzultace, další  navržené změ-
ny si můžete provést sami na základě doporu-
čených úprav nebo je za vás udělá homestager. 
V takovém případě je odměna sjednávána indi-
viduálně s ohledem na rozsah a harmonogram 
plánovaných  změn.   Objednat  lze  také pouze 
Fotostaging  nemovitosti,  zapůjčení  nábytku 
nebo naopak uskladnění nábytku.

V jaké cenové relaci se tato 
služba pohybuje?

Rozsah a ceny služeb jednotlivých homest-
agerů   mohou být  rozdílné,  a  proto  je  dobré 
se  s  nimi  předem  seznámit.    Dvouhodinovou 
konzultaci homestagingu najdete v nabídce za 
cenu okolo 3.500 Kč ale i za 8.000 Kč. Platit by 
mělo  - čím dražší, tím zkušenější homestager.  
Ceník bývá u firem nabízejících tuto službu čas-
to zveřejněn na jejich webových stránkách. 

Jak důležitá je vůně interiéru?
První  dojem  si  vytváříme  na  základě  vní-

mání všemi smysly. Takže nejen oči, ale i sluch 
a  čich hraji  svou  roli.  Zápach v domě není  to 
nejlepší na uvítanou. Pokud jde o vůni, důležitá 
je její  intenzita. Platí všeho s mírou a nezapo-
menout, že co je příjemné jednomu, může být 
druhému  nepříjemné.  Doporučuji  spíše  ne-
utrální tony vůně kávy nebo čerstvého ovoce.

Dagmar godycká 
www. homestagingbygod.cz

HOMestAgINg – důležitý faktor úspěšného obchodu
Dobrý první dojem prodává

Home staging  je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezen-
tace na realitním trhu. Na rozdíl od interiérového designu, který je zaměřen na vlastní domov 
nebo firemní prostory, Home staging se zaměřuje na nemovitosti určené k prodeji nebo pronájmu. 
Cílem je zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců a to přede-
vším sladěním barevných schémat, uspořádáním nábytku a barevně sladěných doplňků, nastave-
ní osvětlení a odstranění všech negativních elementů, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly 
představu, že by právě tady mohl bydlet.

Zájemcům o více informací o Home stagingu nabízíme účast na semináři dne 24.4.2014 – bližší 
informace v inzerátu na str.  2.

- red - 
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Informace

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

Informace ve zkratce

Realitní magazín ARK ČR
měsíčník
3/2014
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.
Za člena byla přijata realitní kancelář
lANATA s.r.o., sídlo: Za strašnickou vozovnou 1342/4 
jednatelka a majitelka: mgr. Jaroslava Balgová

O členství v ARK ČR požádala
Renáta Jenišová, pracuje pro společnost Boleslavská realitní s.r.o. se sídlem 
staroměstské nám. 26, 293 01 mladá Boleslav

Ze sbírky zákonů:
 ■ VyHláŠKA Ministerstva zemědělství  č. 13/2014 sb., ze dne 10. ledna 2014 o postupu při 

provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 

 ■ VyHláŠKA Ministerstva pro místní rozvoj č. 18/2014 sb.  ze  dne  24.  ledna  2014 
o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě

 ■ NAŘíZeNí VláDy č. 10/2014 sb.  ze  dne  8.  ledna  2014.,  kterým  se  mění  naří-
zení  vlády  č.  515/2004  sb.,  o  hmotné  podpoře  na  vytváření  nových  pracovních  míst 
a  hmotné  podpoře  rekvalifikace  nebo  školení  zaměstnanců  v  rámci  investičních  pobídek, 
ve znění pozdějších předpisů

Zajímavé články:
 ■ Právní rádce 1/2014

Prodej nemovitostí z pohledu věřitele
společné jmění manželů – 1. díl

 ■ Právní rádce 2/2014
společné jmění manželů – 2. díl

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:

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
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Výstava

20. - 23. 3. 2014 v PVA expo Praha – letňany

Výstava Bydlení, nové projekty tradičně 
spojuje  přehled  možností  pořízení  nového 
Bydlení, o kterém uvažuje i díky tlaku na ceny 
a dostupnosti způsobů financování, stále více 
lidí.  Cílem  výstavy  Bydlení  je  uceleně  infor-
movat  návštěvníky  o  nabídce  bydlení  a  slu-
žeb  především  v  Praze  a  středočeském  kraji.  
Prezentaci  svých  nejdůležitějších  projektů 
tak  předvedou  na  výstavě  přední  developeři 
a atraktivní nabídku domů a bytů představí re-
alitní kanceláře. Návštěvník zde získá informa-
ce o  facility managementu a dalších službách 
domácnostem, o jejichž nabídku byla výstava v  
loňském roce rozšířena. 

Výstava Bydlení, nové projekty 
v loňském roce uspěla

minulého  roku  představil  veletrh  několik 
zásadních novinek,  z  nichž nejzásadnější  byla 
změna místa konání. Test nových prostor vele-
trhu dopadl úspěšně...

Veletrh Bydlení se v loňském roce přesunul do 
moderního veletržního areálu PVA Expo Praha – 
letňany, kde nalezl své útočiště. „stejně jako naši 
návštěvníci, i my jsme hledali vhodnější místo pro 
uskutečnění našich představ. Přesunutí veletrhu 
do letňan byl  logický krok  směrem k  zatraktiv-
nění  výstavy.  Tento  areál  nabízí  návštěvníkům 
větší komfort a snadnou dostupnost. Jsme rádi, 
že jsme se ke změně odhodlali, většina návštěv-
níků a vystavovatelů si tuto změnu chválí a jsme 
rádi, i z hlediska dostupnosti a parkování, že jsme 
se přesunuli do moderního veletržního areálu,““ 
říká ředitelka veletrhu Jana Nosálová.

stejně jako v loňském ročníku výstavy, bude 
i  letos veletrh spojen s velmi navštěvovanými 
a  tradičními veletrhy FOR hABITAT, FOR GAR-

DEN, FOR FuRNITuRE a FOR OFFICE. 
Nový  koncept  souborů  jarních  vý-
stav pro bydlení sklidil velký úspěch. 
Návštěvníkům  se  tak  naskytla  pří-
ležitost  najít  všechny  informace na 
jednom  místě  a  učinit  tak  vhodná 
rozhodnutí  ohledně  bydlení  pro 
sebe a své blízké. „spojení s těmito 
akcemi  bylo  přirozeným  vyústěním 
našich  snah  o  přípravu  zajímavého 
veletrhu,  kde  návštěvníci  najdou 
komplexní  informace.  Investice  do 
nemovitostí  je zásadním rozhodnu-
tím v životě každého člověka či rodi-

ny, a my jsme přesvědčeni, že veletrh Bydlení, 
nové projekty přispěje k tomu, aby takové roz-
hodnutí bylo správné,“ dodává Jana Nosálová.

V  minulém  roce  se  čtyřdenního  souboru 
všech  výstav  celkem  zúčastnilo  na  592  firem 
na  ploše  25  000m2.  Akce  shlédlo  rekordních 
36 296 návštěvníků.

A kdo na letošním veletrhu Bydlení 
představí svou nabídku? 

Těžištěm  výstavy  samozřejmě  i  v  letošním 
roce  zůstávají  významní  developeři  a  realitní 
kanceláře,  například  skanska,  Central  Group, 
JRD,  CTR  Group,  Pražská  správa  nemovitos-
tí,  yIT,  Ekospol,  uNIGA,  Next  reality,  sekyra 
Group,  BENuGA, REAl  –  TREuhAND REAlITy 
nebo m&K Development a další. Finanční insti-
tuce budou zastupovat, mimo jiné, modrá Py-
ramida  nebo  Česká  spořitelna.  Tento  seznam 
samozřejmě není konečný. mezi vystavovateli 
naleznete i firmy z oboru služeb.

Odbornou záštitu nad výstavou zajišťuje 
Asociace realitních kanceláří České republiky, 
která bude po celou dobu výstavy poskytovat 
bezplatné poradenství všem zájemcům z řad 
návštěvníků. 

Zajistěte si zlevněnou vstupenku
Nepropásněte speciální akci, kterou pro ná-

vštěvníky připravil  organizátor  výstavy. Pokud 
se zaregistrujete na webových stránkách vele-
trhu www.vystavabydleni.cz, získáte 50% slevu 
na  vstupenku.  Za  vstup  na  všechny  veletrhy, 
konané na  jednom místě,  tak  zaplatíte pouze 
75,- Kč. Výstava bude otevřena každý den od 
10:00  do  18:00  hodin,  poslední  den  pak  do 
17:00 hodin.

Přijeďte do letňan
Veletržní areál PVA Expo se nachází v blíz-

kosti  stanice  metra  C  letňany  a  návštěvníci, 
přijíždějící autem mohou využít komfortu vel-
kokapacitního  parkoviště.  samotný  areál  na-
bízí  návštěvníkům veškerý  komfort,  například 
klimatizaci, rozsáhlé možnosti občerstvení, ale 
hlavně to nejdůležitější – informace, které hle-
dají.

těšíme se na Vaši návštěvu
na akci zve M.I.P. group, a.s. 

organizátor Bydlení, nové projekty

Najděte si svůj nový domov 
na výstavě ByDleNí, nové projekty

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 
Občanským zákoníkem také v oblasti nájmu bytů a nebytových prostor (resp. dle nové terminologie prostor sloužících k bydlení a prostor 
sloužících k podnikání). 

termín: 13. 3. 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:
■ nájem bytu a nájem domu sjednaný za účelem zajištění bytových potřeb nájemce; problematika sjednávání nájemného,  jistota, společný nájem; členové nájemcovy 
domácnosti; podnájem; následky smrti nájemce; skončení nájmu, služební byt, byt zvláštního určení ■ nájem prostoru sloužícího podnikání, náležitosti nájemní smlouvy 
■ problematika služeb spojených s nájmem bytu a nebytových prostor dle  zákona č. 67/2013 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 ■ pacht, pachtovní smlouva, zemědělský pacht, pacht závodu, rozdíl mezi nájmem 
a pachtem ■ spory z nájmu a pachtu a jejich řešení v rámci soudního řízení ■ problémy z praxe a způsoby jejich řešení



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


