
as
oc

ia
ce

 r
ea

li
tn

íc
h 

ka
nc

el
ář

í
če

sk
é 

re
pu

bl
ik

y
Realitní magazín

www.arkcr.cz    4 / 2014



realitní magazín ark čr ■ 4/2014
2

Aktuálně

Důležitá informace pro všechny 
obchodní společnosti a družstva

Upozornění všem obchodním společnostem A drUžstvům nA povinnosti dle zákonA 
o obchodních korporAcích (zok) – termín mAx. do  30. 6. 2014

zákon č. 90/2012 sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) účinný od 1.1.2014 ukládá všem obchod-
ním společnostem (tj. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnosti atd.) 
a družstvům, aby v termínu do 30. června 2014 uvedly svou společenskou smlouvu a stanovy do souladu s donucujícími ustanoveními 
uvedeného zákona (zok) a založily tyto upravené dokumenty do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. pokud se tak nestane ani po 
následné výzvě soudu v jím poskytnuté dodatečné lhůtě, může soud takovou společnost na návrh rejstříkového soudu zrušit. (viz § 777 zok).

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: 22. 5. 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

dne 27.3.2014 se uskutečnila valná hroma-
da Asociace realitních kanceláří české republi-
ky za účasti  řady členů asociace z celé repub-
liky. kromě stabilních bodů programu jednání 
valné hromady, tj. zpráva o činnosti asociace 
za předchozí rok, zpráva o hospodaření a roz-
počet na letošní rok, které byly projednány 
a odsouhlaseny, proběhla diskuse o dalším 
směřování asociace jako profesního sdružení 
(resp. spolku dle nového občanského zákoní-
ku). mimo jiné zazněla informace, že v legis-
lativním plánu vlády je začleněno zpracování 
věcného záměru zákona o realitním podnikání. 

z dalších bodů stojí určitě za zmínku, že ing. 
arch. Jan borůvka, generální sekretář Ark čr, 
představil návrh nových webových stránek 
asociace, které budou více splňovat požadav-
ky na internetovou prezentaci asociace jak pro 
širokou i odbornou veřejnost, tak pro členy 
Ark čr.  

zajímavým bodem programu bylo bezespo-
ru vystoupení paní Jany herdové, představitel-
ky americké asociace realitních makléřů (nAr), 
která mimo jiné přítomné účastníky valné 
hromady informovala 
o možnosti pro každé-
ho člena Ark čr stát se 
tzv. mezinárodním čle-
nem nAr a uvedla po-
drobněji výhody, jaké 
takové členství přináší. 

v závěru jednání 
vystoupil prezident 
Ark čr ing. Jaroslav 
novotný se zhodno-
cením dosavadních 
aktivit Ark čr, jejichž 
cílem je především 
přispívat ke kultivování 
realitního trhu a při-

pomněl, čeho se v uplynulém období podařilo 
dosáhnout a v čem je těžiště aktivit v dalším 
období.

- red -

Valná hromada arK Čr



realitní magazín ark čr ■ 4/2014
3

Aktuální legislativa

Nový občanský zákoník by měl být „Zákon pro život, zákon inspirovaný životem“, jak uvádí 
motto publikované na portálu Ministerstva spravedlnosti Čr obcanskyzakonik.justice.cz. Ne 
vždy se to však bohužel tomuto kodexu podařilo. Do kategorie nepříliš zdařilých novinek se 
zřejmě zařadí i rozšířená úprava záměny dlužníka. V ní jsou skryta nenápadná, avšak svými dů-
sledky nebezpečná ustanovení, na základě kterých může kupující při pořízení majetku převzít 
od prodávajícího nejen majetek, ale i jeho dluhy. Těmto ustanovením by měli věnovat náležitou 
pozornost především ti, kdo mají po 1. lednu 2014 zájem o koupi nemovitostí.

Ke dvěma novinkám NoZ nepříjemným 
(nejen) pro kupce nemovitostí

na úvod trocha teorie. záměna dlužní-
ků je upravena nově v § 1888-1894 noz, dle 
kterých může dojít ke změně v osobě dlužní-
ka na základě převzetí dluhu (privativní inter-
cese) nebo přistoupení k dluhu (kumulativ-
ní intercese). Převzetí dluhu spočívá v tom, 
že dosavadního dlužníka nahradí jiný dlužník. 
k jeho uskutečnění je nutná smlouva mezi do-
savadním dlužníkem a novým 
dlužníkem (přejímatelem dlu-
hu) a souhlas věřitele. naproti 
tomu o přistoupení k dluhu jde 
tehdy, kdy se třetí osoba stane 
spolu se stávajícím dlužníkem 
povinna solidárně s ním splnit 
jeho dluh. k tomu je třeba do-
hody třetí osoby s věřitelem. 
v tomto směru nový občanský 
zákoník do značné míry kopíruje 
ten starý.

na první pohled by se tak 
mohlo zdát, že při již zmíněné 
koupi nemovitosti (či pořízení 
jiného majetku) by se kupující-
ho ustanovení o převzetí dluhu či přistoupení 
k dluhu neměla vůbec týkat. Jenomže úprava 
převzetí dluhu v sobě zahrnuje „poloauto-
matické“ převzetí dluhu spolu se zástavou 
a s přistoupením k dluhu pak úzce souvisí 
tzv. převzetí majetku, jež mohou být pro kupce 
velmi nebezpečná. na základě jich obou se to-
tiž může kupující stát dlužníkem buď na místo 
prodávajícího, nebo spolu s ním.

Převzetí dluhu při koupi nemovité 
věci zatížené zástavním právem

Ustanovení § 1888 odst. 2 noz upravuje 
převzetí dluhu sui generis, neboť podle něj 
přejde-li na nabyvatele při převodu vlastnické-
ho práva k věci zapsané ve veřejném seznamu, 
tedy zejména nemovité věci, i zapsané zástavní 
právo nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se 
za to, že přešel i dluh zajištěný jistotou. Jelikož 
zástavní právo „lpí na věci“ bez ohledu na to, 
kdo je jejím vlastníkem, přechází i na nabyvate-
le nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí 
(viz § 1377 odst. 2 noz). pokud by tedy kupující 
koupil nemovitost, na které by vázlo zástavní 
právo zajišťující úvěr prodávajícího, mělo by se 
podle shora citovaného ustanovení noz za to, 
že na kupujícího přešla i povinnost splatit úvěr.

k tomu, aby se tak definitivně stalo, při-
tom stačí, aby po převodu vlastnického práva 
vyzval prodávající svého věřitele (nejčastěji 
banku) v písemné formě, aby namísto něho 
přijala jako nového dlužníka kupujícího. věřitel 
přitom na tuto výzvu nemusí nijak reagovat. 
noz totiž navíc zakládá fikci souhlasu věřitele 
s převzetím dluhu kupujícím (!). neodepře-li 

totiž věřitel dát prodávajícímu 
souhlas, platí, že souhlas dal, 
pokud byl na tento následek ve 
výzvě výslovně upozorněn.

dosavadní praxe nemovi-
tostního trhu byla založena 
na tom, že kupující financoval 
koupi předmětné nemovitosti 
z vlastního úvěru. v důsledku 
toho vznikly vícenáklady v po-
době sankce ze strany bank za 
předčasné splacení úvěru na 
straně prodávajícího a poplat-
ků za sjednání nového úvěru na 
straně kupujícího. naproti tomu 
komentované ustanovení počítá 

s tím, že na kupujícího přejde dluh prodávají-
cího z hypotečního úvěru, kupující zaplatí pro-
dávajícímu poníženou kupní cenu nemovitosti 
a prodávající následně informuje banku o pro-
deji své nemovitosti a vyzve ji k odsouhlasení 
kupujícího jako nového dlužníka z úvěru. Aniž 
by pak banka musela na výzvu prodávajícího 
reagovat, kupující se stane dlužníkem ban-
ky namísto prodávajícího. cílem nové právní 
úpravy by tedy mohlo být odstranění shora 
uvedených vícenákladů vznikajících při dosa-
vadní praxi.

ke změně praxe nemovitostního trhu však 
zřejmě shora uvedená právní úprava zřejmě 
nepovede. pokud vůbec budou banky ochotny 
souhlasit se změnou svého dlužníka ve smys-
lu § 1888 odst. 2 noz, bude se tak dít pouze 
na základě toho, že si před udělením souhlasu 
prověří bonitu kupujícího jakožto svého nové-
ho potenciálního dlužníka. A za tuto prověrku 
nepochybně budou chtít banky zaplatit. Ani při 
novém postupu při financování koupě nemo-
vitosti předvídaném v noz se tedy vícenákla-
dům kupující či prodávající nevyhnou.

při všech nemovitostních transakcích, při 
nichž kupující nabudou vlastnické právo k ne-
movitosti ještě předtím, než z ní bude od-

straněno zástavní právo, aniž by měli zájem 
na převzetí dluhu od prodávajícího, bude ov-
šem nutné na ustanovení § 1888 odst. 2 noz 
pamatovat. protože je v něm obsažena pouze 
vyvratitelná právní domněnka o přechodu za-
jištěného dluhu z prodávajícího na kupujícího 
(viz slova „má se za to, že přešel i dluh zajištěný 
jistotou“), jedná se o ustanovení dispozitivní, 
jehož účinky lze vyloučit smluvně. nic tak na-
štěstí kupujícímu nebude bránit v tom, aby ve 
smlouvě s prodávajícím aplikaci daného usta-
novení na jeho koupi nemovitosti vyloučil.

zbývá dodat, že věcí zapsanou ve veřej-
ném seznamu je i podíl v obchodní korporaci. 
pokud i ten bude zatížen zástavním právem 
nebo jinou jistotou, bude třeba ustanovení 
§ 1888 odst. 2 noz zohlednit i při nakládání 
s takovýmto podílem.

závěrem se lze jistě shodnout na tom, 
že právní norma, která je primárně nastavena 
tak, aby nastaly účinky, o které většina lidí ne-
bude mít zájem, a bude tak nucena je smluvně 
vyloučit, nepředstavuje „zákon pro lidi, zákon 
inspirovaný životem“.

Převzetí majetku
druhou novinkou, které bude třeba při ja-

kýchkoliv transakcích (nemovitostní nevyjíma-
je) věnovat ještě více pozornosti než ustanove-
ní § 1888 odst. 2 noz, je již zmíněné převzetí 
majetku (§ 1893 a 1894 noz). Převzetí majet-
ku má prostřednictvím zákonného přistoupení 
k dluhu sloužit k ochraně věřitelů. spočívá totiž 
v tom, že pokud nabyvatel převezme od zcizi-
tele veškerý majetek nebo jeho poměrně ur-
čenou část, stává se se zcizitelem společně 
a nerozdílně dlužníkem z dluhů, které s pře-
vzatým majetkem souvisí a o nichž při uza-
vření smlouvy věděl nebo musel vědět. tento 
důsledek nelze přitom vůči věřiteli zcizitele 
účinně smluvně vyloučit.

na rozdíl od převzetí dluhu podle 
§ 1888 odst. 2 noz nabyvatel majetku není 
povinen plnit více, než kolik činí hodnota na-
bytého majetku. rozsah povinnosti nabyvate-
le majetku plnit vedle zcizitele je totiž omezen 
skutečnou hodnotou majetku ke dni, kdy byl 
nabyt. toto omezení se však neuplatní, je-li 
nabyvatelem osoba zciziteli blízká. osoba zci-
ziteli blízká má zhoršenou pozici i z hlediska 
důkazního břemene. Je-li nabyvatelem osoba, 
která není ve vztahu ke zciziteli osobou blízkou, 
je na věřiteli, aby prokázal, že nabyvatel musel 
vědět o dluhu souvisejícím s převzatým majet-
kem. v případě nabyvatele, který je osobou 
zciziteli blízkou, je naopak na něm, aby proká-
zal, že o určitém dluhu vědět nemusel.

Pokračování na str. 4
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po dlouhém jednání, které vyústilo 
v řadu změn, hlasoval evropský parlament dne 
11. března 2014 ve prospěch návrhu na revi-
zi stávající směrnice o praní špinavých peněz, 
zveřejněné dne 5. února 2013.  (realitní kan-
celáře jsou podle stávající směrnice tzv. po-
vinnými subjekty.) zvláštního zájmu realitních 
odborníků si zasluhuje oblast působnosti této 
směrnice, resp. její revize. návrh komise totiž 
rozšiřuje stávající povinnosti týkající se pouze 
prodejů nemovitostí také o oblast nájmů. 

v textu schváleném evropským parlamen-
tu, byl tento návrh změněn tak, že oblast pů-
sobnosti směrnice se má týkat realitních kan-
celáří, včetně těch, kteří se zabývají pronájmy 
pouze v případech, pokud jsou přímo zapojeny 
do takových finančních transakcí. existují totiž 
rozdíly v praxi mezi jednotlivými zeměmi. ve 
většině totiž realitní makléři omezují svou roli 
pouze na vyjednávání mezi stranami a neúčast-

Evropský parlament - revize zákona 
o praní špinavých peněz 

ní se vlastních finančních transakcí, týkajících 
se pronajímaných nemovitostí. tato změna má 
signifikantní význam na požadavky kladené na 
realitní kanceláře v souvislosti s pravidly pro 
boj proti praní špinavých peněz. konečná ver-
ze textu bude muset být opět projednána s ev-
ropskou komisí a evropskou radou. kompro-
misu by mělo být dosaženo zejména proto, že 
současný návrh, se vztahuje pouze na realitní 
kanceláře (odkaz na tzv. „letting agents“, ozna-
čení pro „ostrovní“ realitní makléře, zabývající 
se výhradně pronájmy, byl zrušen). nicméně 
se neočekává, že tato jednání budou dokonče-
na v rámci současného řeckého předsednictví 
eU a je pravděpodobné, že si budeme na vý-
sledky muset počkat až do druhé poloviny le-
tošního roku, kdy si rotující předsednictví v eU 
převezme itálie. do té doby finální verzi textu 
znát nebudeme.

pozice cepi je taková, že rozšíření oblasti 

působnosti směrnice o pronájmy týkající se 
všech realitních makléřů a jejich transakcí (bez 
definice, o které realitní specializované maklé-
ře a transakce se jedná) je zbytečné a matou-
cí (poznámka: Jde o to, že ve velké británii se 
realizuje značné množství pronájmů na delší 
dobu, např. 99 let, z čehož logicky vyplývá, že 
by v takových podmínkách mohlo docházet 
i k tzv. praní špinavých peněz, jako v případě 
některých prodejů). omezení použití směrnice 
jen na případy, kdy jsou zprostředkovatelé do 
finančních transakcí zapojeni, by mohlo vést 
ke snížení dopadu na realitní profesionály v od-
větví. Jedná se o problematiku, kterou bude 
cepi pečlivě sledovat. kromě toho evropský 
parlament přidal do návrhu evropské komise 
ještě několik požadavků. klíčovou změnou je 
například výpis konečných vlastníků společ-
ností a trastů do veřejných rejstříků, které by 
byly propojeny v rámci celé eU. to však zase 
vyvolává obavy o otázkách ochrany údajů. par-
lamentem byl ve stejný den také schválen do-
provodný návrh nařízení o převodu finančních 
prostředků.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS 
generální sekretář

Členství asociace realitních kanceláří České republiky v CEPI (Evropská rada realitních pro-
fesí) nám dává možnost se přímo podílet na hájení zájmů realitní profese. Zejména tehdy, kdy 
jsou v Bruselu navrhovány změny, které by mohly přímo komplikovat práci realitních zpro-
středkovatelů, aniž by měly opodstatnění. To se týká i naší snahy o zmírnění dopadů revize, 
kterou předložila Evropská Komise ke schválení.

Ke dvěma novinkám NoZ nepříjemným 
(nejen) pro kupce nemovitostí

Kdy se vlastně jedná o převzetí majetku?
Ačkoliv následky shora citované úpravy 

převzetí majetku mohou být pro nabyvatele 
fatální, tato úprava není vůbec jednoznačná. 
především není zřejmé, jaké nakládání s ma-
jetkem (po stránce kvalitativní ani kvantitativ-
ní) bude představovat převzetí majetku.

pokud jde o stránku kvalitativní, o převze-
tí majetku půjde zřejmě ve všech případech 
úplatného i neúplatného přenechání vlastnic-
kého práva k majetku na základě projevu vůle 
jeho dosavadního vlastníka. tomuto širokému 
výkladu ustanovení o převzetí majetku nasvěd-
čuje to, že se v něm užívá zcela obecně pojmů 
nabyvatel a zcizitel. za zmínku v této souvislos-
ti stojí, že výše úplaty uhrazená nabyvatelem 
za převzatý majetek nemá na aplikaci převzetí 
majetku žádný vliv. pro rozsah povinnosti na-
byvatele majetku splnit dluh je totiž rozhodná 
hodnota nabytého majetku, nikoli úplata, za 
kterou byl majetek nabyt.

mnohem obtížnější však bude určit, o jaké 
nakládání s majetkem se bude muset jednat 
po kvantitativní stránce, aby je bylo možno 

považovat za převzetí majetku. Ustanovení 
§ 1893 noz hovoří o převzetí majetku v pří-
padě převzetí celého majetku nebo jeho po-
měrně určené části. spojení „poměrně určená 
část majetku“ by sice nejlépe odpovídal případ 
smluvního určení majetku, který bude převzat, 
prostřednictvím procent či zlomku, tato va-
rianta je však ze zřejmých důvodů mimo hru. 
žádné jiné vodítko ke stanovení, kdy se bude 
jednat o poměrně určenou část majetku zcizi-
tele, noz ovšem neposkytuje. v tomto směru 
je tedy ponechán široký prostor pro soudní 
výklad. s ohledem na skutečnost, jak dlouho 
se v judikatuře vytváří závěr k určité problema-
tice, který lze považovat za konstantní (nikoli 
ovšem za neměnný), a s jakými následky je 
převzetí majetku spojeno, se ovšem nejedná 
o příliš šťastné řešení.

dokud nebude k dispozici judikatura definu-
jící, kdy se jedná o převod poměrně určené části 
majetku zcizitele, resp. o převzetí majetku, bude 
nutné z opatrnosti prověřit důkladněji než do-
sud finanční situaci zcizitele. lepší je totiž jisto-
ta, že zde žádné dluhy související s nabývaným 
majetkem nejsou, nežli nejistota, že se mohou 
objevit takové dluhy, o kterých měl nabyvatel 

vědět a pro jejichž existenci by se mohl snadno 
stát terčem „útoků“ ze strany zcizitelova věřitele.

v této souvislosti nelze bohužel vyloučit ani 
výklad, že i koupě nemovitosti bude považová-
na za převzetí „poměrně určené části majetku“, 
se všemi negativními konsekvencemi z toho 
vyplývajícími. zvýšená míra opatrnosti stran 
potenciální existence dluhů zcizitele bude tedy 
na místě i při pořízení nemovité věci.

Závěr
zbývá tedy uzavřít, že obě shora předsta-

vené novinky kladou vyšší nároky na zájemce 
o koupi (nejen) nemovitosti. v případě prvé 
z nich v podobě poloautomatického převzetí 
dluhu spolu se zástavou by mělo „stačit“, aby 
si kupující a prodávající sjednali, že o uplatnění 
této novinky nemají zájem. druhá z nich v po-
době přistoupení k dluhu při převzetí majetku 
pak vyžaduje na kupujícím více úsilí při kontro-
le majetkové situace prodávajícího.

Mgr. Michal Červinka
advokát

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář
 www.mn-legal.eu

Pokračování ze str. 3
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výstava

ve dnech 20.- 23.3.2014 se uskutečnil již 
20. ročník této specializované výstavy nových 
rezidenčních projektů.   

za dobu své existence se výstava bYdlení 
stala nedílnou součástí reklamní prezentace 
na trhu nemovitostí a je nejvyhledávanější 
přehlídkou nových projektů bydlení především 
v praze a okolí. 

letos již podruhé byla výstava bYdlení 
spojena s dalšími tradičními veletrhy For 
hAbitAt, For GArden, For FUrnitUre 
a For oFFice. nový koncept souborů jar-

Výstava BYDLENÍ – 
Výstaviště Letňany Praha

 
 
 
 

1| snížení náklAdů nA provoz rk díkY slevám pro členY:
■ slevy při inzerci na některých realitních serverech
■ slevy u vybraných mobilních operátorů (zcela zásadní úspora pro každou rk!)
■ sleva na pojištění odpovědnosti vyplývající z realitní činnosti
■ slevy na kurzy pořádané Ark čr

2) ZVýšENÍ PrESTIžE a DůVěrYhoDNoSTI Pro KLIENTY VašÍ rEaLITNÍ KaNCELářE 
Členství v arK Čr – značka kvality

3) možnost účAsti v SYSTéMu VZáJEMNého SDÍLENÍ NaBÍDEK (MLS arK) 
ve světě ověřený a úspěšný systém spolupráce mezi realitními kancelářemi, který zvyšuje prodejnost nabízených 
nemovitostí

4) možnost vYUžívání INforMaČNÍho a PoraDENSKého 
SErVISu AsociAce pro členY

5) možnost vYUžívání SYSTéMu ProDEJ.VaSMaJETEK.CZ pro drAžebníkY
Jedná o projekt kde prostřednictvím elektronického systému pro zveřejňování nabídek státní správa a samosprávy 
zpeněžuje svůj majetek.

Výhody pro členy 
Asociace 
realitních kanceláří 
České republiky

ních výstav pro bydlení se i v letošním roce 
osvědčil a je svou rozsáhlostí a komplexností 
největší akcí v oblasti bydlení v rámci české 
republiky.

cílem výstavy bydlení je uceleně informo-
vat širokou veřejnost o nabídce bydlení a slu-
žeb především v praze a středočeském kraji.  
prezentaci svých nejdůležitějších projektů tak 
i v letošním roce předvedli na výstavě přední 
developeři a atraktivní nabídku domů a bytů 
představily realitní kanceláře.

Asociace realitních kanceláří české repub-
liky jako již tradičně převzala nad výstavou 
odbornou záštitu a zároveň poskytovala bez-
platné poradenství všem zájemcům z řad ná-
vštěvníků.

– red –
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Ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu se 
použijí v případě, že pronajímatel přenechává 
nájemci byt či dům k uspokojení jeho bytových 
potřeb. skrze nájemní právo dnes řada lidí 
uspokojuje své bytové potřeby, proto je nájmu 
bytu věnovávána zvláštní pozornost a je chrá-
něn, což znamená, že nájemcova práva jsou 
posílena především tím, že pronajímatel jej 
může vypovědět jen z důvodů stanovených zá-
konem. Je-li byt pronajat k jinému účelu než 
k bydlení, tato zvláštní ustanovení se nepouži-
jí. to platí i v případě, že nájemcem bytu bude 
právnická osoba. právnická osoba nemůže 
bydlet a nemá ani bytovou potřebu ve smyslu 
těchto ustanovení, a proto ji lze pronajmout 
nemovitou věc pouze podle obecných ustano-
vení o nájmu. tato ustanovení se také nepo-
užijí v případě, kdy pronajímatel přenechává 
nájemci byt k rekreačnímu či krátkodobému 
účelu (bude se jednat zejména o „letní byty“, 
byty pro krátkodobé ubytování studentů na 
stážích apod.)

 nájemní smlouva již nemusí obligatorně 
obsahovat náležitosti jako přesné označení 
bytu, jeho příslušenství, rozsah užívání, způsob 
výpočtu nájemného a spojené úhrady. pro plat-
ně uzavřenou smlouvu dle noz postačí, sjed-
nají-li si strany předmět nájmu a skutečnost, 
že za jeho užívání náleží pronajímateli úplata. 
nájemní smlouva bude muset být i dle nového 
občanského zákoníku písemná s tím rozdílem, 
že neplatnost pro nedostatek formy nebude 
moci namítat pronajímatel vůči nájemci. za-
kázána budou nově taky všechna ustanovení, 
která ukládají nájemci zaplatit smluvní pokutu 
a ustanovení, která ukládají nájemci povinnos-
ti, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně 
nepřiměřené. 

 pokud strany neuzavřely platnou smlouvu 
či neuzavřely smlouvu vůbec, bude nově ná-
jemce chráněn ustanovením, které mu umožní 
nájem bytu vydržet. bude-li nájemce byt uží-
vat po dobu tří let v dobré víře, že je nájem po 
právu, bude se nájemní smlouva považovat za 
uzavřenou.

nový občanský zákoník definuje, který 
byt je způsobilý k nastěhování a obývání. Je 
to takový byt, který odpovídá ujednáním ve 
smlouvě, a není-li nic ujednáno, je to takový 
byt, který je čistý, v dobrém stavu a jsou za-
jištěna běžná plnění spojená s užíváním bytu 
(voda, elektřina, topení, odpady apod.). není-li 
byt způsobilý k nastěhování nebo neodpovídá 

Nový občanský zákoník
9. část
V současné době probíhá jeden z největších přelomových procesů moderních soukromopráv-

ních dějin České republiky – tzv. proces rekodifikace. Veškeré změny, které s rekodifikací souvisí, 
se nevyhnutelně dotknou řady oblastí práva a dopadnou nejenom na nově uzavírané smlouvy, 
ale i na smlouvy stávající.   V dnešním příspěvku budeme pokračovat ve výkladu zvláštní části 
závazkového práva. Budeme se věnovat ustanovením o nájmu, konkrétně první části zvláštních 
ustanovení o nájmu bytu a domu (v příštím pokračování to bude zejména problematika skončení 
nájmu bytu).

sdělení pronajímatele, má nájemce odmítnout 
se nastěhovat, a po dobu trvání vady nemá 
povinnost platit nájemné. pokud se však nas-
těhuje, má právo pouze na přiměřenou slevu 
z nájemného, dokud pronajímatel vadu neod-
straní. výše uvedené neplatí, znal-li nájemce 
stav bytu již při uzavření smlouvy, stejně tak 
i v případě, že si byt nájemce neprohlédl, ačko-
liv ho pronajímatel k prohlídce vyzval.

 strany sjednávají nájemné jako pevnou 
částku za měsíc užívání předmětu nájmu. po-
kud však strany výši nájemného neujednají, 
nemá to vliv na platnost nájemní smlouvy. 
v takovém případě má pronajímatel právo na 
nájemné v takové výši, jaká je v den uzavře-
ní smlouvy v místě obvyklá. strany si dále ve 
smlouvě ujednají, která plnění, resp. služby 
spojené s užíváním bytu nebo s ním souvisejí-
cí zajistí pronajímatel. způsob rozúčtování slu-

žeb musí být určen již před jejich poskytnutím. 
nájemce má také právo nahlédnout do vyúčto-
vání nákladů na poskytnuté služby za minulý 
kalendářní rok.

 Nájemné i zálohy za služby jsou splatné 
vždy předem na každý měsíc, a to nejpozději 
do 5. dne příslušného platebního období, ne-
ní-li mezi stranami ujednáno jinak. například 
tedy nájemné na květen je nájemce povinen 
zaplatit do 5. května, ledaže by se strany do-
hodly odlišně.

 nájemné či jeho změna se zpravidla sjed-
nává dohodou mezi pronajímatelem a nájem-
cem. pro případ, že se však pronajímatel a ná-

jemce na výši nájemného nedohodnou, může 
pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvý-
šení nájemného, a to až do výše nájemného 
obvyklého v daném místě (za poslední tři roky 
však maximálně o 20%). souhlasí-li nájemce 
s návrhem na zvýšení nájemného, zvyšuje se 
nájemné počínaje třetím kalendářním měsí-
cem od doručení návrhu. nesouhlasí-li nájem-
ce nebo je-li nečinný, má pronajímatel právo 
navrhnout po uplynutí dvou měsíců od doru-
čení návrhu na zvýšení, aby výši nájemného ur-
čil soud. soud na návrh pronajímatele rozhod-
ne o určení nájemného, které je v místě a čase 
obvyklé a určí výši nájemného ke dni podání 
návrhu soudu, což by v praxi znamenalo po-
vinnost nájemce doplatit rozdíl nájemného za 
uplynulé měsíce od podání návrhu.

 zvláštním případem je situace, kdy prona-
jímatel provede stavební úpravy, které trvale 
zlepší užitnou hodnotu pronajatého bytu či 
podmínky bydlení v domě (např. dlouhodobé 
úspory za energie při zateplení domu). za této 
situace se může pronajímatel s nájemci do-
hodnout na zvýšení nájemného v maximální 
výši 10% z účelně vynaložených nákladů ročně. 
souhlasí-li s návrhem nájemci alespoň dvou 
třetin bytů v domě, platí zvýšení nájemného 
i pro ostatní nájemce. Jestliže k dohodě mezi 
nájemci a pronajímatelem nedojde, má pro-
najímatel možnost navrhnout soudu zvýšení 
nájemného z tohoto důvodu, ale pouze o tři 

a půl procenta ročně z účelně vynaložených 
nákladů.

 strany si mohou ujednat, že nájemce dá 
pronajímateli peněžitou jistotu na zajištění ná-
jemného a jiných povinností, tato jistota bude 
moci být oproti současnému stavu dvojnásob-
ná a pronajímatel tedy bude moci požadovat 
jistotu až ve výši šestinásobku měsíčního 
nájemného. při skončení nájmu vrátí pronají-
matel nájemci jistotu a započte si přitom, co 
mu nájemce z nájmu dluží. nájemce má právo 

Pokračování na str. 7
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požadovat úrok z jistoty ve výši zákonné sazby.
nájemce je předně povinen užívat byt 

řádně a v souladu s nájemní smlouvou. musí 
též dodržovat pravidla obvyklá pro chování 
v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro 
zachování pořádku v domě. nezpůsobí-li to 
zvýšené zatížení pro byt nebo dům (např. zvý-
šené množství osob v domě, hluk, prach, pach 
apod.), může nájemce v bytě i pracovat nebo 
podnikat.

pronajímatel má právo požadovat, aby 
v bytě žil jen takový počet osob, který je přimě-
řený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všech-
ny osoby mohly byt řádně užívat a žít v hygi-
enicky vyhovujících podmínkách. k upevnění 
tohoto práva má pronajímatel právo vyhradit 
si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další 
osoby do bytu. to neplatí, jedná-li se o osobu 
blízkou anebo o další případy zvláštního zřete-
le hodné. přijme-li nájemce do své domácnosti 
další osobu, je povinen tuto změnu pronajíma-
teli oznámit, a to bez zbytečného odkladu. ne-
oznámí-li nájemce pronajímateli změnu ani do 
dvou měsíců ode dne, kdy tato změna nastala, 
má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost, 
což může být následně důvodem pro výpověď 
z nájmu ze strany pronajímatele.

pokud nájemce předem ví, že bude déle než 
dva měsíce nepřítomen v bytě, oznámí to včas 
pronajímateli. současně s tímto oznámením 
označí osobu, která po dobu jeho nepřítom-
nosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, 

kdy toho bude nezbytně zapotřebí, a pokud 
tak neučiní, bude jí nově vždy pronajímatel. 
pokud z důvodu neoznámení této skutečnosti 
vznikne vážná újma, považuje se toto jednání 
za závažné porušení povinností nájemce, což 
může být opět důvodem pro výpověď z nájmu 
ze strany pronajímatele.

nájemce je povinen strpět úpravu bytu, 
jeho přestavbu či jinou změnu, pokud nesníží 
hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího 
nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pro-
najímatel na příkaz orgánu veřejné moci či hro-
zí zvlášť závažná újma. v ostatních případech 
lze úpravu bytu provést jen se souhlasem ná-
jemce. pokud je to nutné, může pronajímatel 
žádat i vystěhování nájemce na dobu, po kte-
rou budou práce trvat, ale je povinen nájemci 
poskytnout přiměřenou náhradu účelně vyna-
ložených nákladů, popř. přiměřenou zálohu na 
ně. pokud je to možné, oznámí pronajímatel 
nájemci minimálně 3 měsíce před zahájením 
prací alespoň povahu prací, předpokládaný 
den jejich zahájení, odhad jejich trvání, ne-
zbytnou dobu, po kterou musí být byt vyklizen, 
zaváže se k náhradě nákladů a uvede, jakou zá-
lohu na náhradu nabízí. pokud nájemce nesdě-
lí pronajímateli do 10 dnů od oznámení, že byt 
vyklidí, má se za to, že odmítl a pronajímatel 
může do 10 dnů navrhnout soudu, aby rozho-
dl o vyklizení bytu. Jestliže s tím pronajíma-
tel souhlasí, může úpravu, přestavbu či jinou 
změnu bytu nebo domu provést i nájemce. při 
skončení nájmu má však nájemce povinnost 
odstranit veškeré změny, které na předmětu 
nájmu provedl, ledaže pronajímatel navrácení 
v předešlý stav nežádá.

Nový občanský zákoník
Pokračování ze str. 6

úprava přechodu nájmu po smrti nájem-
ce zůstává v základních rysech totožná s před-
chozím stavem, ale nový občanský zákoník 
přichází s několika upřesňujícími ustanovení-
mi. nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu 
na členy nájemcovy domácnosti, přejdou 
na nájemcova dědice. v tom případě může 
pronajímatel vypovědět nájem bez uvedení 
důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou do 
tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce 
zemřel a nájem přešel na osobu odlišnou od 
členů nájemcovy domácnosti. nájemcův dě-
dic (příp. správce pozůstalosti) může také ná-
jem vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhů-
tou do tří měsíců poté, co se dozvěděl o smrti 
nájemce, o svém dědickém právu a o tom, 
že práva a povinnosti z nájmu přešly na něj. 
může tak však učinit pouze do 6 měsíců od 
nájemcovy smrti. za dluhy na nájemném, kte-
ré vznikly před nájemcovou smrtí, odpovídá 
společně nájemcův dědic s osobami, které 
s nájemcem žily ve společné domácnosti až 
do jeho smrti. nové ustanovení, které chrání 
pronajímatele před případnou dlouhou blo-
kací pronajímaného bytu či domu z důvodu 
vedení dědického řízení, umožňuje prona-
jímateli vyklidit byt, není-li nájemcův dědic 
znám ani do 6 měsíců od nájemcovy smrti. 
vyklizením bytu nájem zaniká. věci z bytu ulo-
ží pronajímatel na náklad nájemcova dědice 
ve veřejném skladišti, a pokud si je dědic ne-
převezme bez zbytečného odkladu, může je 
pronajímatel vhodným způsobem prodat na 
účet nájemcova dědice.

JuDr. richard gürlich, Ph.D.
advokát

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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monitoring

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

Úřad zveřejnil seznam 
tisíců nemovitostí 
s neznámým vlastníkem 

praha 17. března (čtk) - úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových (úzsvm) 
zveřejnil na svém webu 192.000 nedostatečně 
identifikovaných vlastníků nemovitostí vede-
ných v katastru nemovitostí. přehled má po-
moci dohledat neznámé vlastníky nemovitostí 
nebo odstranit nedostatky v evidenci nemo-
vitostí vedených v katastru nemovitostí. úřad 
o tom informoval čtk.

tabulka se seznamem obsahuje základní 
údaje vedené v katastru nemovitostí. „kdo-
koliv si tak může velmi snadno ověřit, jestli 
jeho rodina nevlastnila v minulosti nějaké 
nemovitosti, o něž poté z různých důvodů 
přišla a další generace o nich nemají poně-
tí,“ uvedl generální ředitel úřadu miloslav 
vaněk.

z analýzy dat o 192.000 neznámých vlast-
níků vyplývá, že mnohé z nemovitostí mají 

více neznámých spoluvlastníků. celkem 
jde o 91.800 nemovitostí, z toho zhruba 
88.000 pozemků a 3800 staveb. souhrnná roz-
loha pozemků činila 22.547 hektarů, z nichž 
podle druhu pozemku nejvíce (8451 hektarů) 
připadalo na ornou půdu a 5344 hektarů na 
lesní pozemky. průměrná rozloha pozemků je 
asi 0,25 hektaru.

U tří čtvrtin budov není uvedeno ani číslo 
popisné nebo evidenční. podle druhu využití 
z hlediska katastru jde především o jiné stav-
by, garáže, zemědělské stavby, ale lze zde najít 
i objekty k bydlení a rodinné domy. nejvíce po-
ložek neznámých vlastníků je evidováno v Jiho-
moravském a středočeském kraji, naopak nej-
méně je jich v kraji karlovarském. 

povinností vlastníka nemovitosti je udr-
žovat údaje v katastru nemovitostí v soula-
du se skutečností. vlastníci by se ke svému 
majetku proto měli hlásit sami. protože však 
ne vždy vznikl současný stav vinou vlastníků, 
podle katastrálního zákona se úzsvm do 
hledání neznámých vlastníků zapojí aktivně. 
pokud se podaří tuto osobu zjistit, písemně 

jí vyzve, aby předložila listiny dokládající její 
vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, 
nebo uplatnila svá vlastnická práva v občan-
skoprávním řízení. podobný postup bude 
platit i v případě, že se údajný vlastník nebo 
jeho dědic přihlásí sám, a to na místně pří-
slušném odloučeném nebo územním praco-
višti úřadu, jehož kontaktní údaje nalezne na 
webu úzsvm.

od roku 2006 prošetřili zaměstnanci úz-
svm při prověřování vlastnických titulů již 
téměř 34.000 nemovitostí, z toho u více než 
20.000 se jim podařilo majitele přesně určit.

nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li 
desetiletá lhůta podle občanského zákoníku, 
má se za to, že nemovitost je opuštěná a stává 
se vlastnictvím státu. „toto ustanovení zákona 
vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví tako-
vých nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlá-
sí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak 
lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají 
vlastnické právo ke svým nemovitostem,“ vy-
světlil vaněk.

 fd mha

Katastr nemovitostí 
ve vazbě na nový 
občanský zákoník 

Určeno všem realitním makléřům a ostatním zájemcům o no-
vou právní úpravu při obchodování s nemovitostmi

termín:  6.5.2014 (9 - 16 hod.) 
místo konání:  sídlo Ark čr, praha 10, strašnická 3165/1b 

seminář vede: mgr. lenka vrzalová, český úřad zeměměřický 
a katastrální 

cena: 1.900 kč + dph 
pro členy Ark čr: 1.400 kč + dph

PrograM:
1| materiální publicita 
2| stavba jako součást pozemku 
3| rozestavěné budovy a rozestavěné jednotky, dva právní režimy 
jednotek 
4| nový typ nemovitosti - právo stavby 
5| přídatné spoluvlastnictví 
6| evidence údaje o pořadí práv a dispozice s pořadím 
7| nová věcná a obligační práva zapisovaná do katastru nemovitostí 
8| nové poznámky

hoME STagINg  
v realitní kanceláři

seminář určený všem, kdo se zajímají o trh s nemovitostmi a chtějí mít 
náskok před konkurencí. naučíte se, jak úspěšně připravit nemovitost 
k prodeji a pronájmu, poznáte její klady a budete je umět vyzdvih-
nout. dokážete vytvořit nabídku nemovitosti, která vzbudí zájem. 

Termín: 24. 4. 2014   (9-16 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo Ark čr, pra-

ha 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 homestage-
ra ■ využití home stagingu v realitní kanceláři ■ profesionální 
prezentace nemovitostí ■ homestagerem na vlastní kůži (nácvik 
praktických dovedností) 
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www.GRANDREALITY.cz
více jak 140 000 nemovitostí

ke stažení na appstoreke staženíke sttažení nana
Aplikace

tt
Zdarma

 Dokonalý servis
  Snadná cesta k prodeji 
vašich nemovitostí

 Nulová remitenda
  Grátis podpora na 
webu grandreality.cz

S NÁMI BUDETE ÚSPĚŠNĚJŠÍ!

GRAND

Oslovte s námi více jak 300 000 
čtenářů časopisu GRAND REALITY!

777 745 645 777 746 932 775 852 544 777 612 451

Mgr. Marcela 
STROHMAIEROVÁ
Mediální poradkyně - Praha

Jaroslava 
HRUBÁ
Mediální poradkyně - Praha

Petra 
SEIFERTOVÁ
Mediální poradkyně - Praha

Eva
KAFKOVÁ
Mediální poradkyně - Brno

Manažerka titulu
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knižní novinky Ark čr

profesní vzdělávání

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

Realitní magazín ARK ČR
měsíčník
4/2014
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.

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 majetkových), tak daně 
nepřímé – daně z přidané hodnoty.

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

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

Efektivita práce makléře - 
jak na více zakázek a smluv

Určeno všem realitním makléřům, kteří se chtějí inspirovat v praxi ověřenými postupy 
v realitní činnosti

termín:  13.5.2014 (9 – 12 a 13 – 16 hod.) 
místo konání:  praha, sídlo Ark čr, praha 10, strašnická 3165/1b 

seminář vede: mgr. ivana cikánková, má praxi v realitní činnosti od r. 1998, nejdříve 
jako makléřka, poté v různých manažerských pozicích. svoje znalosti a zkušenosti 

z obchodování s nemovitostmi uplatňuje i v lektorské činnosti. 
cena: 1.900 kč + dph, pro členy Ark čr: 1.400 kč + dph

PrograM:
■ úvod do realitního obchodu /organizace a struktura realitního obchodu, pozice obchodníka 
s nemovitostmi/ ■ základní způsoby akvizice /práce s informacemi, náběrové aktivity, aktivity ma-
kléře při nabírání, neetické způsoby akvizice/ ■ charakteristika náběru nemovitosti /základní prin-
cip jednotlivých fází náběru nemovitosti a jejich úskalí, nejdůležitější zásady při jednání s klienty 
– osobní, telefonické, písemné/ ■ smlouvy v činnosti makléře /charakteristika exkluzívní a  neex-
kluzívní smlouvy, výhody a nevýhody obou typů zprostředkovatelských smluv, základní  argumen-
tace pro makléře/ ■ marketingové aktivity makléře pro podporu náboru  a získání většího množ-
ství zakázek do portfolia /lokální marketing, technologie, doporučitelský obchod atd. ■ diskuse ■

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

zakázek.
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:
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 a mnoho dalšího. 
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rozhovor

1. Pamatujete si, kdy jste se o značce 
EVroPa realitní kancelář poprvé dozvěděla? 
Jak vlastně došlo ke spolupráci?

bylo to přes internetovou reklamu a později 
jsme byli osloveni obchodníkem evropA re-
alitní kancelář. zaujala nás nabídka této zave-
dené realitní společnosti a unikátní výhody, 
které poskytuje svým franšízantům. navíc má 
v čr dobrou reputaci u klientů. proto jsme se 
později rozhodli navázat obchodní spolupráci. 

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

realitní kancelář Evropa 
nově i v uherském hradišti

2. Měla jste nějaké zkušenosti z oboru realit?

Ano měla, ale zatím pouze jako investor, jako 
realitní makléř jsem doposud nepracovala. 
k realitní oblasti jsem tak už měla vybudovaný 
vztah a rozhodla se, že své aktivity v budoucnu 
zaměřím plně na tento perspektivní obor.

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

Franchising  je výhodný koncept v tom, že po-
máhá obchodním subjektům efektivně pod-
nikat a současně snižuje podnikatelské riziko.  
rozhodli jsme z toho důvodu pro stabilitu, zá-
zemí a podporu silné společnosti, která má na 
českém trhu velmi dobré postavení. evropA 
realitní kancelář navíc poskytuje svým po-
bočkám dobrý servis a výhody, které nám vý-
razně snižují náklady.    

4. Jak bude personálně zajištěn chod nové 
kanceláře?

kancelář zahájila provoz v únoru 2014, máme 

zatím 3 mak-
léře, ředitelku 
a asistentku. do 
budoucna plánu-
jeme rozšířit náš 
pracovní team 
na minimální po-
čet 5 makléřů. 
na každém ob-
chodním případu 
spolupracujeme 
jako kolektiv 
a tím zajišťujeme 
nejvyšší možnou 
kvalitu služeb pro 
firemní klienty.

5. Co si od franchisingového podnikání pod 
hlavičkou EVroPY slibujete? Jaké máte do 
budoucna vize a cíle?

chceme se na realitním trhu vyprofilovat jako 
nejkvalitnější kancelář se spokojenou kliente-
lou a dobrými referencemi i za hranicí regio-
nu. rádi bychom, aby se naše společnost dále 
rozvíjela a v budoucnu se na společnost obra-
celi klienti sami na základě doporučení svých 
přátel. kvalitní a ověřené služby jsou nejlepší 
reklama. 

6. a co byste vzkázala Vašim zákazníkům?

chceme se stát vašim rodinným realitním 
makléřem. předejte nám svoje starosti 
s nemovitostmi, my se postaráme o vše po-
třebné.

Uherské Hradiště a okolí získávají otevřením pobočky EVROPA realitní kancelář profesionál-
ního partnera v oblasti trhu s realitami, poskytujícího kvalitní, transparentní a komplexní služby 
s důrazem na individuální přístup ke klientům a znalost místních poměrů. Ředitelce pobočky Bc. 
Renatě Vávrové jsme položili několik otázek.



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


