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Legislativa

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), 
rozlišoval pojem relativní neplatnost - právní 
úkon se považuje za platný, pokud se ten, kdo 
je takovým úkonem dotčen, neplatnosti práv-
ního úkonu nedovolá (viz ust. § 40 OZ) a ab-
solutní neplatnost, která nastává bez dalšího 
přímo ze zákona, nikdo není povinen se této 
neplatnosti dovolávat, na právní úkon se hledí, 
jako by nebyl učiněn. 

Jistotu v rozpoznání, který právní úkon je 
neplatný relativně, a který absolutně vnáše-
lo ust. § 40a OZ, které taxativně vypočítávalo 
ustanovení, jejichž porušení zakládá relativní 
neplatnost.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „NOZ“), tuto koncepci zásadně pozměňuje.

Předně pojem právní úkon je nahrazen po-
jmem právní jednání, který však není pojmem 
zcela identickým, neboť s ním NOZ spojuje širší 
následky, než jaké byly v OZ spojeny s právním 
úkonem.1

NOZ již dále nerozlišuje neplatnost rela-
tivní a absolutní, ale jen neplatnost relativní 
a zdánlivé právní jednání. Důvody, pro které 
NOZ prohlašuje určité právní jednání za zdán-
livé, se shodují s těmi, pro které OZ prohlašuje 
právní úkony za absolutně neplatné.2 NOZ tu-

1 srov. ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro ka-
ždého. Pohledem (nejen) tvůrců nového ob-
čanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2013, s. 58-60.

2 srov. Ust. § 37 OZ a ust. §§ 551-554 NOZ

díž silně potlačuje koncepci absolutní neplat-
nost/zdánlivosti právního jednání a posiluje 
neplatnost relativní, když v ust. § 574 uvádí, že 
na právní jednání je třeba spíše hledět jako na 
platné než jako na neplatné.

S problematikou neplatnosti/zdánlivosti 
tedy bezprostředně souvisí nájemní smlouva, 
jakožto jedna z forem právních jednání.

O relativní neplatnost se jedná, např. v pří-
padě podílového spoluvlastnictví, kdy je správ-
nímu orgánu předložena nájemní smlouva, 
která není sepsaná s nadpoloviční většinou 
vlastníků, resp. s vlastníky, jejichž podíly tvoří 
nadpoloviční většinu.3

Dále např. v případě absence definovaného 
vlastníka, který pronajímá byt, nebo podpisu 
jedné ze zúčastněných stran se jedná o tzv. 
zdánlivé právní jednání, k němuž se nepřihlíží. 

Rovněž častým důvodem, který způsobu-
je neplatnost/zdánlivost právních jednání je 
nedostatek formy, což platí také ohledně ná-
jemní smlouvy. Zatímco OZ vyžadoval pro ná-
jemní smlouvu vždy písemnou formu4, NOZ již 
tak striktní ohledně formy nájemní smlouvy 
není, když považuje nájemní smlouvu za řádně 
uzavřenou, na základě tříletého užívání bytu 
nájemcem v dobré víře.5 Jedná se tak o jed-
no z ustanovení, kterým NOZ chrání nájemce 
a jeho dobrou víru. Benevolentnější je NOZ 

3 srov. ust. § 1126 a násl. NOZ.
4 ust. § 686 odst. 1 OZ.
5 ust. § 2238 NOZ.

také ve vztahu k náležitostem nájemní smlou-
vy, když na rozdíl od předchozí právní úpravy 
smlouva o nájmu bytu nemusí obsahovat 
přesné označení bytu, jeho příslušenství, roz-
sah jeho užívání, způsob výpočtu nájemného 
a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu 
nebo jejich výši (viz ust. § 686 odst. 1 OZ). Dle 
úpravy NOZ postačuje, je-li mezi stranami sho-
da na předmětu nájmu a na tom, že za jeho 
užívání náleží pronajímateli úplata. Tato sku-
tečnost vychází z ust. § 555 NOZ, dle něhož se 
právní jednání posuzuje podle svého obsahu.  
V případě absence definovaného vlastníka, 
který pronajímá byt, nebo podpisu jedné ze 
zúčastněných stran se jedná o tzv. zdánlivé 
právní jednání, které je upraveno v ust. §§ 551-  
554 NOZ, k němuž se nepřihlíží. 

Výraznějších změn v oblasti úpravy ná-
jemních smluv přinesla právní úprava NOZ 
mnohem více, autoři se však zaměřili na pro-
blematiku, se kterou se ve své praxi nejčastěji 
setkávají. Na závěr je vhodné neopomenout 
retroaktivní ustanovení § 3074 NOZ, podle ně-
hož se nájem se řídí tímto zákonem ode dne 
nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu 
došlo před tímto dnem. Toto ustanovení se 
však vztahuje pouze na „nájemní“ práva a po-
vinnosti vzniklé za účinnosti NOZ. Ostatní prá-
va a povinnosti vzniklé za účinnosti OZ, se řídí 
tímto předpisem.6 S ohledem na častou dlou-
hodobost nájmu bytů se tedy jedná o ustano-
vení velmi potřebné.

Mgr. Barbora Gonsiorová 
Ing. Naďa Zajacová 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava

6 ust. § 3074 odst. 1, část za středníkem.
 Příspěvek byl uveřejněn na www.epravo.cz

Problematika neplatnosti OZ x NOZ 
v kontextu nájemní smlouvy

Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti v občanském zákoníku z roku 1964, tak nově 
účinným občanským zákoníkem z roku 2012, jak ve smyslu obecných ustanovení, tak v kontex-
tu nájemní smlouvy. Účelem není podrobný rozbor a komparace jednotlivých ustanovení obou 
zákoníků, nýbrž vymezení rozdílů, které autoři považují za nejdůležitější.

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
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Daně

Profesní vzdělávání

Zastavení první – závdavek
Závdavek řeší občanský zákoník 

č. 89/2012 Sb. („NOZ“) v §§ 1808-1809. Uvádí 
především, že byl-li ujednán závdavek, vyžadu-
je se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavře-
ní smlouvy. Závdavkem se potvrzuje uzavření 
smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jis-
totu, že dluh splní. 

Z pohledu zákona o daních z příjmů („ZDP“) 
a z pohledu účetních předpisů se na závdavek 
hledí jako na zálohu. U poplatníka, který vede 
účetnictví (podvojné), přijetí a vrácení závdav-
ku neovlivní výsledek hospodaření ani základ 
daně z příjmů. Ale u fyzické osoby, která vede 
daňovou evidenci, znamená přijetí závdavku – 
ať v penězích, tak v nepeněžní podobě – zvýše-
ní základu daně, protože u ní vzniká zdanitelný 
příjem. Závdavek v nepeněžní podobě se ocení 
cenou určenou podle zákona o oceňování ma-
jetku. V případě vrácení závdavku se – opač-
ně - bude jednat o snížení základu daně. U těch 
fyzických osob, které uplatňují výdaje procen-
tem z příjmů (paušální výdaje), se tím ale může 
narušit výhodnost zdanění, a to v situaci, kdy 
přijetí závdavku a jeho vrácení bude v jiném 
zdaňovacím období.

Z pohledu zákona o DPH („ZDPH“) bych 
se, z důvodu absence jakékoliv zmínky o záv-
davku v ZDPH, klonil k závěru, že závdavek má 
plnit především funkci zajišťovací, podle NOZ 
„poskytuje jistotu …“, a tudíž nebude vůbec 
předmětem daně. A to ani jeho vrácení. Podo-
týkám, že se jedná o můj osobní názor. Situace 
se výkladově může vyvinout i méně příznivým 
směrem.

Závěrem k závdavku: Nepožívat ho, stranit 
se ho, utíkat před ním.

Zastavení druhé – výměnek
Problematiku výměnku řeší NOZ v §§ 2707-

2715. Smlouvou o výměnku si vlastník nemovi-
té věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem 
pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony 
nebo práva sloužící k zaopatření na dobu živo-
ta nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité 
věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Není-li 
stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro 
obsah práv výměnkáře místní zvyklost. Převod 
nemovité věci může být úplatný i bezúplatný. 

Pro daňové posouzení je rozhodující otázka, 
zda se u osoby oprávněné jedná o bezúplatný 
příjem podle zákona o daních z příjmů či ni-
koliv. Názory se liší a k nejistotě jistě přispívá 
i absence odůvodnění v důvodové zprávě k zá-
konnému opatření Senátu, kterým byla úprava 

přijata. V podstatě se dnes můžeme setkat se 
dvěma odlišnými názory:

1. Výměnek se v zásadě přiřazuje k bezúplat-
ným příjmům. Odděluje se převod nemovité 
věci od vzniku výměnku u vlastníka nemovité 
věci. Pokud přijmeme tento názor, bude se 
skutečně jednat o bezúplatný příjem bývalého 
vlastníka, který za poskytované „požitky, úkony 
nebo práva sloužící k za-
opatření na dobu života 
nebo na dobu určitou“ 
nic neplatí. Potom by-
chom mohli dále posuzo-
vat, zda se jedná o vztah 
osob vyjmenovaných 
v ZDP    § 10 odst. 3 písm. 
d) – pokud ano, bezúplat-
ný příjem by byl od daně 
z příjmů fyzických osob 
osvobozen a v daňovém 
přiznání by se neuváděl. 

2. Převod nemovité 
věci se děje za něco, za 
vznik výměnku u vlastní-
ka nemovité věci. Výmě-
nek je také z důvodů dik-
ce ZDP § 10 odst. 1, kde 
je samostatně vyjmeno-
ván příjem z výměnku 
a odděleně bezúplatný 
příjem, zdanitelným pří-
jmem bývalého vlast-
níka. Když se s tím smí-
říme, musíme stanovit 
výši příjmu ke zdanění. 
Zde se nabízí například 
tyto možnosti:

a) ocenění podle ZDP 
§ 3 jako pětinásobek 
hodnoty ročního plnění 
tam, kde příjem spočí-
vá v jiném majetkovém 
prospěchu, jehož obsa-
hem je opakující se pl-
nění na dobu neurčitou, 
na dobu života nebo na 
dobu delší než 5 let - pří-
jem se zdaní v roce zříze-
ní výměnku,

b) ocenění podle ZDP 
§ 3 ve výši podle zákona 
o oceňování majetku 
(cenou obvyklou), pokud 
příjem spočívá v jiném 
majetkovém prospěchu, 
jehož obsahem je opa-

kující se plnění na dobu do 5 let - příjem se 
zdaní v roce zřízení výměnku,

c) ocenění cenou obvyklou každý rok podle 
druhu a rozsahu poskytnutých plnění. 

Pro účely stanovení základu daně se ocení 
se například hodnota cesty za lékařem, poskyt-
nutých léků, praní prádla, poskytnuté stravy 
atd. Obávám se, že tohle nejde zvládnout a že 
základ daně nejde správně stanovit.

Nevím, co dodat závěrem. Situace je velice 
špatná. Správce daně, až nás bude kontrolovat, 
už možná bude vědět, jak správně uvedené in-
stituty a jejich daňové důsledky posoudit, ale 
my musíme řešení najít nyní.

Ing. Petr Kout 
daňový poradce

Nové problémy z daňového života
Úvodem podotýkám, že si nechci stěžovat na naše daňové zákony. Vždyť jsou přehledné, 

srozumitelné a spravedlivé. 
Konec legrace. Promiňte mi nevhodný úvod a dovolte, abych se zmínil o institutech, které 

trápí ty, co se zabývají daněmi, a které se, v tuto chvíli bohužel, již u klientů vyskytují.

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

zakázek.
Termín:  12. 6. 2014 (9:30 - 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. 
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Legislativa

Vznik společenství vlastníků 
(sV) po 1. 1. 2014

Na rozdíl oproti předchozí právní úpravě 
nevzniká společenství vlastníků ze zákona (na-
plněním stanovených podmínek), ale vzniká 
dnem zápisu do veřejného rejstříku. Z toho 
vyplývá důležitá skutečnost i pro realitní mak-
léře. Pokud by totiž v domě s alespoň pěti jed-
notkami ve vlastnictví minimálně tří vlastníků 
nebylo založeno společenství vlastníků, katastr 
nemovitostí v takovém případě nepovolí pře-
vod vlastnických práv, tedy prodej jednotky, 
dříve než v takovém domě společenství vlast-
níků vznikne. Výjimku tvoří pouze převod prv-
ní jednotky. Závěr plynoucí z této nové právní 
úpravy v NOZ je takový, že kupující, resp. rea-
litní  makléř by si měl vždy ověřit, zda jednotka 
(byt nebo nebytový prostor – podle NOZ na-
zývaný  prostor sloužící k podnikání) nabízená 
k prodeji se nachází v domě, kde společenství 
vlastníků bylo již založeno (existuje-li povin-
nost, aby SV vzniklo).

společenství vlastníků jednotek vzniklé 
před 1.1.2014 a nový občanský zákoník

Dle našich informací většina odborníků se 
shoduje na stanovisku, že nová zákonná úprava 
společenství vlastníků daná nový občanským 
zákoníkem se vztahuje i na společenství vlast-
níků, která vznikla před 1.1.2014. Přechodná 
ustanovení NOZ, konkrétně § 3 041 vyžaduje, 
aby právnické osoby do tří let od nabytí účin-
nosti NOZ, tj. do 31.12.2016, uvedly své zakla-
datelské listiny do souladu s NOZ. U společen-
ství vlastníků je navíc povinnost uvést v názvu 
společenství slova „Společenství vlastníků“ 
a to do dvou let, tedy do 31.12.2015. V odstav-
ci 2, zmíněného § 3 041 NOZ je také uvedeno, 
že ty části společenské smlouvy nebo statutu, 
tj. v případě společenství vlastníků stanov, po-
zbývají dnem 1.1.2014  platnosti ta ustanove-
ní, která „odporují donucovacím ustanovením“ 
NOZ. Za zmínku stojí také skutečnost, že s na-
bytím účinnosti NOZ byl zrušen nejen zákon 
o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.), ale také tzv. 
vzorové stanovy SVJ.

hlasování na shromáždění vlastníků
Nadále platí, že počet hlasů odpovídá ve-

likosti podílu vlastníka na společných částech 
domu. Ke změně nedošlo ani v tom, že pro 
přijetí usnesení na shromáždění vlastníků po-
stačuje souhlas nadpoloviční většiny přítom-
ných vlastníků, pokud zákon nebo stanovy 
neurčují jinak. Zásadní rozdíl oproti předchozí 
právní úpravě dané zákonem o vlastnictví bytů 

spočívá v tom, že NOZ nestanovuje – s jedi-
nou výjimkou dle § 1 169 NOZ – žádné vyšší 
hlasovací kvórum než je nadpoloviční většina 
přítomných (samozřejmě musí být shromáždě-
ní usnášeníschopné, tj. být přítomna nadpo-
loviční většina hlasů všech vlastníků – výjimka 
je dána možností hlasování mimo shromáž-
dění – viz dále). Vyšší hlasovací kvórum může 
být pak dáno stanovami daného společenství 
vlastníků. Výše uvedený  § 1 169 NOZ upravuje 
schvalování změn prohlášení vlastníka. Pokud 
se změna v prohlášení vlastníka týká všech 
vlastníků jednotek v daném domě (např. změ-
na výše spoluvlastnických podílů na společ-
ných částech domu), pak je nutné, aby s tako-
vou změnou souhlasili všichni vlastníci. Je tedy 
na rozhodnutí každého společenství vlastníků, 
zda si ve svých stanovách určí pro všechny typy 
hlasování ono minimální kvórum, tj. nadpolo-
viční většinu přítomných vlastníků, nebo zda 
u některých typů hlasování závažného charak-
teru (např.  větší investice na opravu domu,  
financování takové investice prostřednictvím 
úvěru nebo volbu členů výboru) budou jejich 
stanovy vyžadovat vyšší kvórum pro přijetí ta-

kového usnesení (např. 75 % přítomných nebo 
50% všech vlastníků. 

hlasování mimo shromáždění vlastníků
Další významnou novinkou týkající se hla-

sování je možnost hlasování mimo shromáž-
dění vlastníků (per rollam). NOZ upravuje tuto 
možnost v § 1 210 až 11214. Tohoto způsobu 
hlasování je možné využít vždy, není-li shro-
máždění vlastníků usnášeníschopné. Stanovy 
pak mohou dát možnost využití tohoto způ-
sobu hlasování i pro případy, kdy shromáždění 
vlastníků je sice usnášeníschopné, ale vzhle-
dem např. k požadovanému vyššímu kvóru při 
daném hlasování (např. 50% všech vlastníků) 
nebylo usnesení přijato.

Změna stanov a notářský zápis
Předchozí právní úprava vyžadovala formu 

notářského zápisu pro první, tedy ustavují-
cí schůzi společenství vlastníků a to včetně 
schváleného znění stanov jako součást tohoto 
zápisu. NOZ přináší  podstatnou změnu spočí-
vající v tom, že každá změna stanov přijatá na 
shromáždění vlastníků musí mít být přijímána 
za přítomnosti notáře a zápis z jednání takové-
ho shromáždění vlastníků musí mít tedy podo-
bu notářského zápisu. 

– pk –

společenství vlastníků a NOZ
K některým novinkám vyplývajícím z nové-

ho občanského zákoníku /NOZ/ pro společen-
ství vlastníků
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víte, že:

existuje tzv. individuální typ členství v arK Čr, 
tj. že členem je jednotlivý realitní makléř? In-
dividuální členství je dostupné opravdu kaž-
dému?

Individuální členství stojí pouhých 250 Kč mě-
síčně, firemní 1250 až 1660 Kč 

Individuální členové arK Čr mohou využívat 
řady výhod a slev?

Jedná se např. o různé typy slev, zejména jde 
o inzerci na  realitních portálech, na kurzech, 
které pořádáme,  výhodné tarify u mobilních 
operátorů vč. tarifů volání bez omezení do 
všech sítí a další.

Individuální člen ar Čr – uzavírá-li smlouvu 
s klientem – může  používat formulářovou 
smlouvu o zprostředkování, nyní upravenou 
dle nového občanského zákoníku?

Tato smlouva je vhodná zejména pro zpro-
středkování prodeje bytů a rodinných domů, 
klienti mají větší jistotu při podpisu této smlou-
vy s logem ARK ČR

Nejste si jisti, že vaše rezervační smlouva se 
zájemci o nemovitost obstojí při eventuálním 
sporu s klientem? 

Členové ARK ČR mohou nyní využívat takovou 
smlouvu, která je vyvážená pro obě strany;  
zároveň v případě, že zájemce přestane mít 
v úmyslu koupit danou nemovitost (a tudíž 
dostát svým závazkům ze smlouvy) a dostane 
se do sporu s realitní kanceláří, vytváří tato 
smlouva reálný předpoklad, že realitní kance-
lář nebude pracovat na takovém obchodním 
případu zadarmo. Tato smlouva je zpracována 
i na základě dosavadní judikatury v této oblas-
ti.

arK Čr provozuje  první nezávislý obchodně 
komunikační systém Mls (Multiple listing 
service), tj. systém vzájemného sdílení nabí-
dek členů arK Čr? 

Tento systém  usnadňuje a zrychluje obchodní 
spolupráci mezi členy Asociace a přispívá tak 
ke zvýšení obratu realitních kanceláří zapoje-
ných do systému. 

I jako individuální člen arK Čr můžete vyu-
žívat poradenský servis formou dotazů a od-
povědí (zejména z oblasti legislativy vč. daňo-
vých otázek).

Jedná se o bezplatný servis pro všechny členy 
ARK ČR, stačí poslat dotaz e-mailem a v krátké 
době dostane tazatel odpověď zpracovanou 

Všem realitním makléřům
právníkem, daňovým poradcem či jiným od-
borníkem z oboru realit.

arK Čr se podílí na tvorbě nové právní úpra-
vy provozování realitní činnosti?
Jde o důležitou věc -  přijetí zákona o realitní 
činnosti, jehož zpracování je v legislativním 
plánu současné vlády, bude  znamenat vytvo-
ření určitých pravidel pro činnost realitních 
kanceláří a tím omezení nežádoucích postupů 
některých nesolidních zprostředkovatelů.

Členem arK Čr (individuálním ani firemním)  
se nestane nikdo pouhým kliknutím (regis-
trací) na internetu? Žadatel o členství se za-
vazuje dodržovat stanovy a etický kodex re-
alitního makléře -  člena arK Čr; průběžně si 
doplňuje své profesní znalosti a je pojištěn na 
případná pochybení (profesní odpovědnost).

Stále více informovaných klientů vybírá, komu 
svěří svoji nemovitost, hledá nejen solidní rea-

litní kancelář, ale i solidní realitní makléře!

Přibližně polovina realitních obchodů se Čes-
ko republice uskutečňuje mimo realitní kan-
celáře?

Vaším členstvím posílíte platformu pro postup-
né navracení důvěry veřejnosti ve služby realit-
ních kanceláří a tím mimo jiné i zvýšení podílu 
realitních obchodů uskutečňovaných prostřed-
nictvím realitních kanceláří.

Zavolejte si nebo napište (arkcr@arkcr.cz) 
o více informací. Rádi s Vámi o výhodách člen-
ství v asociaci a její úloze u nás i v zahraničí 
pohovoříme.

Za ARK ČR
Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
generální sekretář ARK ČR
Asociace realitních kanceláří České republiky
Strašnická 3165/1b, Praha 10, PSČ 102 00 
T: +420 272 762 953, M: +420  602 311 859
jan.boruvka@arkcr.cz 
www.arkcr.cz

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 správ-
ných rubrik, fotografie, odkazy, kontakty atd. Dále se pak naučíme, čím vším a s jakou pravidelností 
facebook 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. 

Profesní vzdělávání
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 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 pronají-
mateli oznámit, a to bez zbytečného odkladu. 
Neoznámí-li nájemce pronajímateli změnu ani 
do 2 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 
2 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.

Úprava přechodu nájmu po smrti nájemce 
zůstává v základních rysech totožná se sou-
časným 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 dědic 
(příp. správce pozůstalosti) může také nájem 
vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou do 
tří měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájem-
ce, 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, které 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 blokací pronajímané-
ho bytu či domu z důvodu vedení dědického 
řízení, umožňuje pronajímateli vyklidit byt, ne-
ní-li nájemcův dědic znám ani do 6 měsíců od 
nájemcovy smrti. Vyklizením bytu nájem zani-
ká. Věci z bytu uloží pronajímatel na náklad ná-
jemcova dědice ve veřejném skladišti, a pokud 

si je dědic nepřevezme bez zbytečného odkla-
du, může je pronajímatel vhodným způsobem 
prodat na účet nájemcova dědice.

Nájem bytu může zaniknout následujícími 
způsoby - předmět nájmu zanikne nebo se sta-
ne nepoužitelným, dohodou mezi pronajíma-
telem a nájemcem, písemnou výpovědí, uply-
nutím doby a případně také ukončením prací 
(u nájmu služebních bytů). 

Výpověď nájmu musí být vždy písemná 
a musí být doručena druhé straně. Pokud vy-
povídá nájem pronajímatel, je povinen poučit 
nájemce o jeho právu podat do dvou měsíců 
návrh soudu na přezkoumání oprávněnosti 
výpovědi a uvést výpovědní důvod. Bez těchto 
náležitostí je výpověď neplatná. 

Nájemce má možnost vypovědět nájem na 
dobu neurčitou kdykoli i bez uvedení důvodu, 
ale vždy s tříměsíční výpovědní dobou. Pokud 
je nájem uzavřen na dobu určitou, může jej vy-
povědět za podmínek sjednaných ve smlouvě 
nebo za předpokladu, že se změní okolnosti, ze 
kterých strany při uzavření smlouvy vycházely, 
do té míry, že po něm nelze rozumně požado-

vat, aby v nájmu pokračoval (např. získá práci 
v jiném místě, kam není možné z dosavadního 
bydliště dojíždět).

Opouští se koncepce výpovědi z nájmu 
s přivolením soudu a odpadá také povinnost 
pronajímatele poskytovat v určitých případech 
bytové náhrady, ale nájem bytu musí být sa-
mozřejmě dále chráněn, a proto jej může pro-
najímatel vypovědět pouze v závažných přípa-
dech, které zákon vyjmenovává příkladmým 
výčtem. 

Pronajímatel může vypovědět nájemní 
vztah na dobu určitou nebo neurčitou v třímě-
síční výpovědní době z těchto důvodů:

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost 
vyplývající z nájmu (např. sjednání podnájmu 
bez souhlasu pronajímatele, pokud je dle záko-
na vyžadován),

b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný 
trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo na 
členu jeho domácnosti nebo na osobě, která 
bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti 
cizímu majetku, který se v tomto domě nachá-
zí, 

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvo-
du veřejného zájmu potřebné s bytem nebo 
domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, 
že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

Nový občanský zákoník
10. 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 zá-
vazkového práva, konkrétně ve výkladu nájemní smlouvy, a to druhé části zvláštních ustanovení 
o nájmu bytu a domu, včetně skončení nájmu bytu.

Pokračování na str. 7
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d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro 
vypovězení nájmu.

Nájem na dobu neurčitou může pronají-
matel vypovědět také v tříměsíční výpovědní 
době i v případě, že:

e) má být byt užíván pronajímatelem, nebo 
jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou 
domácnost a byl podán návrh na rozvod man-
želství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

f) potřebuje pronajímatel byt pro svého 
příbuzného nebo pro příbuzného svého man-
žela v přímé linii (rodiče, děti, vnuci) nebo ve 
vedlejší linii v druhém stupni (sourozenec, 
teta, strýc).

Dal-li pronajímatel nájemci výpověď z dů-
vodů e) či f), je povinen nájemci byt znovu 
pronajmout nebo mu nahradit škodu, nevyu-
žil-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení 
nájemcem k účelu uvedenému ve výpovědi 
(tato lhůta se bude stavět v případě potřebné 
úpravy bytu).

Zvláštním případem je porušení povinností 
nájemce zvlášť závažným způsobem. V této si-
tuaci má pronajímatel právo vypovědět nájem 
bez výpovědní doby. Pronajímatel má však 
povinnost před podáním výpovědi nájemce pí-
semně vyzvat k odstranění závadného chování 
či protiprávního stavu; v opačném případě by 
se k výpovědi nepřihlíželo. Nový občanský zá-
koník považuje za zvlášť závažné porušení po-
vinností nájemce zejména následující:

a) nezaplatil-li nájemné a náklady na služby 
za dobu alespoň tří měsíců,

b) poškozuje-li byt nebo dům závažným 
nebo nenapravitelným způsobem,

Nový občanský zákoník

Pokračování ze str. 6

c) způsobuje-li jinak 
závažné škody nebo 
obtíže pronajímateli 
nebo osobám, které 
v domě bydlí, nebo

d) užívá-li neopráv-
něně byt jiným způ-
sobem nebo k jinému 
účelu, než bylo ujed-
náno.

Podle NOZ již není 
výpovědním důvo-
dem, jestliže nájem-
ce má dva nebo více 
bytů, tak jak je tomu 
dle současné právní 
úpravy.

Nájemce je povi-
nen byt odevzdat ve 
stavu, v jakém jej pře-
vzal, nehledě na běžné 
opotřebení při běžném 
užívání a na vady, které 
je povinen odstranit 
pronajímatel. Byt je 
odevzdán předáním 
klíčů a umožněním pří-
stupu a užívání bytu. 
Zároveň má nájemce 
povinnost odstranit 
změny, které provedl 
se souhlasem pronají-
matele, v případě že se na odstranění dohodli, 
a změny, které provedl bez souhlasu pronají-
matele, ledaže pronajímatel jejich odstranění 
nežádá. Jestliže nájemce byt neodevzdá v den 
skončení nájmu, má pronajímatel právo na 
náhradu ve výši ujednaného nájemného až do 
okamžiku, kdy nájemce byt skutečně odevzdá.

Zůstane-li v bytě věc, o které lze usoudit, 

že patří nájemci nebo členu jeho domácnosti, 
postará se o ni pronajímatel na nájemcův účet. 
Nepřevezme-li si ji nájemce bez zbytečného 
odkladu, může pronajímatel po předchozím 
upozornění nájemce věc prodat vhodným způ-
sobem na nájemcův účet.

JuDr. richard Gürlich, Ph.D.
advokát

Významná změna v oblasti převodu vlast-
nického práva k nemovitostem pravděpodob-
ně povede k daňovým únikům.

Na začátku letošního roku vstoupil v plat-
nost nový občanský zákoník, jež reagoval na 
rozsáhlé společensko-politické změny, kterými 
Česká republika v průběhu posledních 20 let 
prošla. Jako každá nová právní úprava se stal 
předmětem mnoha sporů i kritik. Většina změn 
nepochybně povede ke zlepšení občansko
-právních vztahů. Jiné modifikace jsou ovšem 
diskutabilnější. Tak je tomu například v oblasti 
převodu práva k nemovitostem. Z aktuálního 
občanského zákoníku totiž vyplývá při směně 

nemovitosti povinnost dvojí zdanění.
„Tato změna v zákoně je poměrně nená-

padná, i přesto sebou nese velmi významné 
důsledky“, říká JUDr. Miroslav Duda, známý 
specialista na majetková práva. „V minulosti se 
pracovalo s termínem daň z převodu nemovi-
tostí. Ta se nyní přeměnila na daň z nabytí ne-
movitých věcí“, dodává.

Mohlo by se zdát, že jde jen o lingvistickou 
změnu, opak je ale pravdou. Podle předchozí 
právní úpravy se totiž na směnu nemovitostí 
pohlíželo jako na jeden převod. V souladu se 
současným zákonem jde ale o převody dva. 
„Zatímco dříve se při směně vybírala pouze 
daň z převodu u té nemovitosti, z jejíhož pře-

experti: Nový občanský zákoník některé 
záležitosti zbytečně komplikuje

vodu plynula vyšší hodnota, nyní se týká obou 
směňovaných nemovitostí. Místo jedné daně 
tedy zaplatíte daně dvě“, komentuje další práv-
nický expert JUDr. Josef Skácel.

Oba právníci se shodují v názoru, že ten-
to stav pravděpodobně povede k pokusům 
o daňové úniky. „Nová úprava nejčastěji po-
stihne převody nemovitostí v rámci vypořádání 
rodinného majetku. Dvojí zdanění je nesmysl-
né a v podstatě se jedná jen o další zatěžování 
obyčejných lidí“, vysvětluje JUDr. Duda. „V ko-
nečném efektu se obávám toho, že budou čeští 
občané hledat způsoby, jak placení této daně 
obejít“, uzavírá.

Zdroj: Parlamentní listy, 11.3.2014

hOMe sTaGING 
a umění fotografovat

Chcete mít náskok před konkurencí?  S námi se vám to podaří. 
Naučíte se, jak úspěšně připravit nemovitost k prodeji a proná-
jmu, poznáte její klady a budete je umět vyzdvihnout. Dozvíte se, 
jak co nejlépe nafotit nabízenou nemovitost, aby zaujala každé-
ho zájemce. Vaše fotografie nabízeného bytu nebo rodinného 
domu musí na první pohled zaujmout v záplavě ostatních inzerá-
tů! Dokážete vytvořit nabídku nemovitosti, která vzbudí zájem.

Termín:  11. 6. 2014 (9 - 16 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Seminář vedou: PhDr. Dagmar Godycká – realitní makléřka a maji-
telka realitní kanceláře s praxí v realitním oboru od roku 1993, lek-

torka profesního vzdělávání se zaměřením na komunikaci, prodejní 
dovednosti a marketing. 

Ing. Karel Bouček ml. –  poradce ve věcech finančních a  fotograf;  
obě  téma  přednáší v kurzech ARK ČR již několik let. 

Cena: 1.900 Kč + DPH, Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + DPH
PrOGraM:
9-13 hod.: ■ co je to Home Staging ■ základní principy práce ho-
mestagera ■ využití Home Stagingu v realitní kanceláři ■ profesio-
nální prezentace nemovitostí ■
14-16 hod.: ■ emoce a fotografie ■ technika aneb mobilem to 
nikdy nebude ono ■ chyby a rady jak na to
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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

CBre: Firmy častěji 
prodávají budovy a hned 
poté si je pronajmou 

Praha 25. dubna (ČTK) - Společnosti na čes-
kém trhu stále častěji prodávají své budovy, 
aby si je vzápětí pronajaly. Firmy tím okamžitě 
získají peníze na další rozvoj. Vyplývá to z prů-
zkumu realitní poradenské společnosti CBRE.

Majitelé nemovitostí se tímto způsobem 
snaží využit finance vložené ve vlastnictví bu-
dov na investice do svého rozvoje nebo nové 
akvizice. Zájem prý mají hlavně majitelé kance-
lářských objektů či průmyslových nemovitostí. 
„Majitelé ztrácejí povinnost starat se o maje-
tek a zároveň získávají další finanční prostřed-
ky pro svůj rozvoj, přičemž předmětné nemo-
vitosti jsou jim nadále k dispozici,“ přibližuje 
výhody tohoto typu transakcí CBRE.

Podle výkonného ředitele CBRE Richarda 
Currana jde o nový narůstající trend. „Firmy se 
tak snaží využít peníze alokované ve vlastnictví 
nemovitostí do investic rozvoje či nových ak-
vizic. Takzvaný Sale & Leaseback, coby nástroj 
řízení likvidity, také pomáhá firmám vylepšit 
finanční ukazatele. Velmi dobré klíčové finanč-
ní ukazatele pak přispívají ke zvýšení úvěrové 
bonity firmy. A s lepší bonitou může společnost 
získat další zdroje financí pro své podnikání,“ 
tvrdí Curran.

Jako příklad CBRE uvádí transakci z přelomu 
loňského a letošního roku, na níž se podílela. 
Společnost Bang & Olufsen prodala svůj ko-
přivnický průmyslový areál s pronajímatelnou 
plochou 16.400 metrů čtverečních investiční 
společnosti Palmer Capital. Zároveň uzavřela 
patnáctiletou nájemní smlouvu, v areálu tak 
zůstává i nadále.

Investoři mají zájem jak o větší transakce 
s cenou kolem 10 až 15 milionů eur (275 až 
412 milionů korun), tak i menší nemovitosti 
za 1,5 až dva miliony eur (41,2 až 54,9 milionu 
korun). Výhodu mají nemovitosti se zajímavým 
nájemcem.

fis mha

Praha 16. dubna (ČTK) - Ceny bytů, hlavně 
v Praze, by mohly letos opět mírně růst, od-
haduje expert České národní banky (ČNB) na 
nemovitostní trh Michal Hlaváček. Podle něj 
však existuje několik rizik, například vývoj na 
Ukrajině. Hlaváček to řekl při dnešní prezenta-
ci odborné zprávy Trend Report 2014, kterou 
vydala Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí 
(ARTN).

„V loňském roce po čtyřech letech poklesu 
u rezidenčních nemovitostí došlo ke stabiliza-
ci a v některých regionech i k růstu. Pro nás 
i většinu expertů to bylo překvapení, protože 
nárůst cen bytů především v Praze nebyl v sou-
ladu s vývojem makroekonomických funda-
mentů,“ prohlásil Hlaváček z odboru finanční 
stability ČNB.

Expert z centrální banky podotkl, že vývoj na 
trhu práce se spíše zhoršoval, rostla nezaměst-
nanost a klesaly reálné příjmy. Také růst reál-
ného domácího produktu zaostával, s výjimkou 
posledního čtvrtletí 2013, za prognózami ČNB. 
„K tomu se přidaly i demografické tendence, 
tedy záporný přírůstek obyvatelstva, jak ten při-
rozený, tak způsobený stěhováním. Právě proto 
byl nárůst cen bytů v minulém roce do určité 
míry překvapením,“ upřesnil Hlaváček.

Mírný růst cen by měl podle něj i nadále 
pokračovat. „Na rezidenčním trhu očekáváme 

Jak lépe komunikovat s klienty
Základem úspěšného prodeje je porozumění klientovi a přesvědčivá komunikace s ním.
Cílem semináře je seznámit účastníky s principy a technikami efektivního jednání makléře 
s klienty včetně praktického nácviku komunikace.
Účastníci dostanou prostor si vyzkoušet rozmanité situace s klienty a jejich řešení. 
Mohou se podílet na sdílení svých zkušeností a modulaci navyklého způsobu jednání s kli-
enty.

Termín:  21. 5. 2014 (9-16 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Seminář vede: Mgr. Barbara Hansen Čechová, psycholog, personální poradce a lektor 
vzdělávání se zaměřením na komunikaci, prodejní a sociální dovednosti a sebeprezentaci, 

komunikace v týmu, v obchodních vztazích, ve vedení lidí a v HR
Cena: 1.900 Kč + DPH, Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + DPH

PrOGraM:
 ■ Základy komunikace v prodeji, umění naslouchat a odhadnutí potřeb klienta;
 ■ Porozumění psychologickým aspektům obchodního jednání;
 ■ Typologie klientů a komunikace s nimi;
 ■ Jednání s tzv. problémovými klienty;
 ■ Zvládání námitek klienta

mírný optimismus s výraznými riziky,“ pozna-
menal Hlaváček.

Oživení bude souviset hlavně s oživením 
ekonomiky v západní Evropě, která je s českým 
hospodářstvím výrazně provázaná. „Nicméně 
rizika pro oživení evropské ekonomiky jsou po-
měrně velká, mimo jiné jde například o vyso-
kou míru zadlužení vlád i domácností. Existují 
i rizika z asymetrického vývoje, kdy se růst HDP 
nemusí promítat do vývoje na trhu práce, kte-
rý je pro vývoj cen bytových nemovitostí klíčo-
vý,“ upozornil Hlaváček.

Velkou neznámou je také aktuální situace 
na Ukrajině a to, jak se další vývoj promítne 
nejen do evropské ekonomiky. Zprostředkova-
ně přes makroekonomickou aktivitu by dopady 
mohly vést až k poklesu cen českých nemovi-
tostí. „Pokud by narostly ceny energetických 
surovin, tak by to znamenalo klasický negativní 
nabídkový šok. Tedy nárůst cen v kombinaci 
s poklesem HDP s negativním dopadem do 
trhu práce a reálných mezd zaměstnanců. Tam 
ta souvislost (s cenami rezidenčních nemovi-
tostí - pozn. ČTK) je vcelku zřejmá,“ vysvětlil 
souvislosti Hlaváček.

V tuhle chvíli však prý nejde o základní scé-
nář, ČNB totiž ukrajinské dění do svých prognóz 
ještě nezapracovala.

fis mha

Ceny bytů mírně porostou,  
existují však rizika, odhaduje ČNB
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Jak získat konkurenční výhodu

Z regionů

Ekonomický rozvoj v České republice umož-
nil rozkvět podnikání v řadě oblastí, včetně 
podnikání v realitách. Vyhlídka ekonomického 
prospěchu přilákala do realitního oboru ne-
jen zájemce s dobrými profesními předpokla-
dy a etickými zájmy. Zvyšující se konkurence 
v oblasti, kde se často jedná o značné objemy 
majetku a tudíž i velkou odpovědnost, zača-
la i v tomto oboru vytvářet skupiny na různé 
odborné úrovni. Legislativně není u nás zatím  
provozování realitní činnosti jinak  upraveno 
než že se stále jedná o volnou živnost bez po-
žadavků na prokázání praxe a vzdělání. Zpra-
cování návrhu zákona o realitním podnikání je 
v legislativním plánu vlády. 

Skutečnost, že pro výkon činnosti realitních 
kanceláří, resp. makléřů není nutné prokázat 
kvalifikační předpoklady je jednou z hlavních 
příčin velmi rozdílné odborné zdatnosti rea-
litních makléřů. Neodborné poskytnutí služeb 
často způsobuje právní i materiální újmy klien-
tům. Profesní vzdělávání realitních makléřů je 
jedním ze základních předpokladů pro zvyšo-
vání důvěry ve služby realitních kanceláří.

Certifikace realitních makléřů přispívá 
ke zvyšování kvality služeb, které realitní kan-
celáře poskytují svým klientům, k růstu spole-

čenské prestiže profese a zároveň k ochraně 
spotřebitele, tj. klientů realitních kanceláří. 
Systematické profesní vzdělávání završené 
nezávislou certifikační zkouškou napomá-
há k dosažení tohoto cíle a podporuje  také 
úroveň etického chování při podnikatelské 
činnosti.

Podle čeho si dnes mohou klienti vybírat 
mezi realitními kancelářemi? Velká konkuren-
ce na trhu nutí realitní kanceláře k zamyšlení, 
jak se zviditelnit, jak dát potenciálnímu klien-
tovi najevo, že služby jejich realitní kanceláře 
jsou lepší než konkurenční. Vedle osobních 
referencí či členství v Asociaci realitních kan-
celáří České republiky, hledají někteří makléři 
možnost získání certifikace u nezávislého cer-
tifikačního orgánu. Dosažení takové certifika-
ce  je zcela nepochybně konkurenční výhodou 
pro každou realitní kancelář, jejíž makléři toto 
ocenění svých znalostí získají. Certifikace je 
dokladem odborné úrovně konkrétních mak-
léřů, není tedy pouhým firemním oprávněním, 
za nímž může být skryta velmi rozdílná úroveň 
pracovníků.

Akreditované certifikační ústavy, s nimiž 
Asociace realitních kanceláří České republiky 
pro obor realitních makléřů spolupracuje, tj. 

Certifikační ústav Vysoké školy ekonomické 
v Praze a Ústav soudního inženýrství Vysoké-
ho učení technické v Brně,  nabízí své služby 
právě těm, kteří mají potřebu dokázat nejen 
sami sobě, ale zejména své konkurenci a svým 
klientům, že právě oni patří ke špičce v oblasti 
poskytování služeb realitních kanceláří v České 
republice.

Již před lety se všichni členové naší asociace 
dohodli na tom, že se budou certifikovat a svoji 
certifikaci si budou pravidelně obnovovat ově-
řením znalostí podle asociací schválených po-
stupů. Všichni členi tak bez rozdílu činí a tím 
splňují jednu z podmínek členství v asociaci.

Asociace se však rozhodla nabídnout svým 
členům a nejen jim, ale též všem ostatním rea-
litním makléřům, kteří se tak rozhodnou, ještě 
něco navíc, tedy výše uvedenou možnost zcela 
nezávislého posouzení profesionální připrave-
nosti pro výkon činnosti. 

Asociace realitních kanceláří České repub-
liky připravuje a nadále bude připravovat ve 
svých studijních programech všechny realitní 
makléře, kteří se rozhodnou pro splnění pod-
mínek k získání tohoto prestižního certifikátu. 
Bližší informace o zkoušce pro získání certifikace 
naleznou zájemci na webových stránkách Cer-
tifikačního ústavu VŠE Praha  http://cu.vse.cz/  
a Ústavu soudního inženýrství VUT Brno 
http://www.vutbr.cz/usi/certifikacni-organ

- red -

Proč certifikovat realitní makléře

Praha 23. dubna (ČTK) - Průměrná cena nabízených bytů v Praze 
v prvním čtvrtletí stoupla o 0,2 procenta na 61.430 korun za metr čtve-
reční. Naopak nově postavené byty jsou levnější, meziročně o 5,5 pro-
centa. Metr čtvereční developeři prodávají průměrně za 54.400 korun. 
Vyplývá to z analýzy, kterou na  společné akci se Stavebním fórem před-
stavil předseda představenstva a ředitel developerské firmy Trigema 
Marcel Soural.

„Průměrná cena vylezla trochu nahoru. Nevíme proč, protože dů-
vody k tomu nejsou,“ uvedl Soural. Do podlahové plochy bytu se totiž 
musí nově počítat také rozloha sklepa. Naopak lodžie, balkony a terasy 
se nezapočítávají. Při přepočtu na tento systém podle Trigemy vzroste 
„úřední“ výměra bytu průměrně o deset procent. Koncová cena bytu 
však zůstává stejná, na metr čtvereční tak musí být nižší.

Ne všichni developeři však na tento systém přešli. „Bohužel se tak 
děje maximálně u třetiny projektů na trhu, a tak si budeme muset na 
snížení průměrných cen na celém trhu ještě počkat,“ podotkl šéf Trige-
my s tím, že tři čtvrtiny aktivních developerů stále prezentují v rozporu 
s občanským zákoníkem obytnou plochu místo plochy podlahové.

Růst průměrné ceny podle něj mohlo způsobit i zavedení DPH z po-
zemku pod stavbou, což zdražilo byty průměrně o dvě procenta. Při 
nízkých maržích developerů se to podle Sourala muselo přenést do 
koncové ceny.

Nový výpočet plochy bytu nejspíš developeři už zahrnuli do cen 

990 bytů, které začali prodávat v průběhu prvního čtvrtletí. Jejich prů-
měrná cena totiž klesla o 5,5 procenta na 54.402 korun za metr čtvereční.

Developeři v prvním čtvrtletí podle společné statistiky Trigemy, 
Ekospolu a Skanska Reality prodali v Praze 1350 nových bytů, což je me-
ziročně o 11 procent více. V nabídce bylo 6450 nových bytů, z toho je 
však 852 bytů v cenících developerů už déle než 24 měsíců. Průměrná 
cena skutečně prodaných bytů dosáhla 55.800 korun za metr čtvereční.

Trigema dnes poprvé zveřejnila rozšířenou analýzu, v níž představila 
také prodeje nových bytů v ostatních regionech. „Jedinou další lokali-
tou, mimo Prahu a Středočeský kraj, kde se v oblasti bytové výstavby 
něco děje, je Brno a okolí. V ostatních regionech jsou čísla tak nízká, že 
je ovlivní i jeden větší projekt, a nejsou tak relevantní,“ podotkl Soural.

Podrobněji se proto věnoval pouze Brnu. „Pokryli jsme zhruba 
75 procent místního trhu, na němž evidujeme v prvním čtvrtletí 41 pro-
jektů alespoň s jedním nabízeným bytem od 19 developerů. Volných 
bytů je necelých 500, jejich průměrná cena dosahuje 51.637 korun za 
metr čtvereční. Brno je tak o 10.000 korun na metr levnější než Praha,“ 
doplnil Soural.

Menší jsou v jihomoravském krajském městě i byty, a to asi o 20 pro-
cent. Zatímco v hlavním městě jsou byty 2+kk průměrně veliké 57,9 me-
tru čtverečních, v Brně dosahují rozlohy 54,8 metru čtverečních. Takový 
byt je však na jihu Moravy o více než 800.000 korun levnější.

fis mol

Nabízené byty v Praze zdražily, nově postavené jsou levnější
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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.

Realitní magazín ARK ČR
měsíčník
5/2014
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.

Zajímavé články
 ■ Právní rádce č. 4/2014

Jak probíhá daňová kontrola? Přehled 
o právech a povinnostech kontrolovaného 
subjektu

Jak probíhá kontrola inspekce práce. Popis 
průběhu kontroly, jak se na takovou kontrolu 
připravit, obrana proti nepříznivým kontrol-
ním zjištěním.

Připomínáme všem majitelům budov, spo-
lečenstvím vlastníků a také správcům nemo-
vitostí, že pro budovy s celkovou energeticky 
vztažnou plochou*) větší než 1.500 m2 vzniká 
od 1.1.2015 povinnost mít zpracovaný průkaz 
energetické náročnosti budovy  (viz § 7a záko-
na č. 318/2012 Sb.)

Průkaz má platnost 10 let a musí být zpra-
cován příslušným energetickým specialistou. 
Jejich seznam pro celou Českou republiku 
naleznete na webových stránkách Minister-
stva průmyslu a obchodu, resp. odkaz také na 
www.arkcr.cz.
______________

*) Celková energeticky vztažná plo-
cha - vnější půdorysná plocha všech 

prostorů s upravovaným vnitřním pro-
středím v celé budově, vymezená vněj-
šími povrchy konstrukcí obálky budovy. 
Upravované vnitřní prostředí = prostřední vy-
tápěné, resp. klimatizované

Průkaz energetické náročnosti budovy:
upozornění pro všechny vlastníky budov, 
společenství vlastníků a správce nemovitostí

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:  24. 6. 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 ■

Důležitá informace pro všechny 
obchodní společnosti a družstva

ZNOVU PřIPOMíNÁME 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).
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Výstava

Vracíme se krátkou zprávou k 20. jubilej-
nímu ročníku specializované výstavy nových 
projektů bydlení, který proběhl ve dnech 20.-
23. března 2014 v PVA Expo Praha-Letňany, 
abychom doplnili informaci o tomto veletrhu 
také o některé statistické údaje. Celkový počet 
návštěvníků překročil počet 32 tisíc osob. Cel-
kový počet vystavovatelů na Bydlení 2014 byl 
46 firem, které vystavovaly na celkové ploše 
cca 1.200 m2.

 V rámci výstavy Bydlení, nové projek-
ty se představily firmy z oblasti ne-
movitostí, facility managementu, re-
novací a oprav interiérů, finančního 
poradenství, hypotečních úvěrů a další. 
Asociace realitních kanceláří České repub-
liky jako již tradičně převzala nad výstavou 
odbornou záštitu a zároveň poskytovala 
bezplatné poradenství všem zájemcům 
z řad návštěvníků. 

Výstava Bydlení se během své existence 
stala nejvyhledávanější prezentací ve svém 
oboru. 

Letos se již podruhé, uskutečnila 
v moderních prostorách veletržního 
areálu PVA Expo Praha – Letňany, v hale 
č. 3, která se svou návazností na novou 
vstupní halu stala frekventovaným mís-
tem. 

Umístění veletrhu Bydlení, nové pro-
jekty a veletrhu FOR HABITAT ve stejné 
hale se projevilo pro vystavovatele jako 
strategicky výhodné propojení. 

Výstava Bydlení, nové projekty probíhala 
opět souběžně s veletrhy FOR HABITAT, FOR 
FURNITURE, FOR OFFICE a FOR GARDEN. Ten-
to soubor jarních veletrhů je uceleným pře-
hledem všech komodit souvisejících s bydle-
ním. Od pořízení parcely, domu či bytu, přes 
výběr oken, dveří, bazénu, sauny i nábytku, až 
po zahrady a nezbytné bytové doplňky a de-
korace. Veletrh tak návštěvníkům umožňuje 
získat souhrnné informace pod jednou stře-
chou. 

Jubilejní veletrh bydlení s rekordní účastí

realitním makléřem od a do Z
absolvováním tohoto kurzu  splníte  vstupní požadavek k certifikační zkoušce dle norem IsO 
u Certifikačního ústavu Vysoké školy ekonomické a Ústavu soudního inženýrství VuT v Brně.

PROFESNí STUDIUM ZAMěřENé NA PRAxI
Cyklus šesti dvoudenních seminářů od 30. září 2014. Absolventi kurzu obdrží osvědčení s celostát-
ní platností. Pořadateli kurzu byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto  kurzu pro obor realitní makléř/ka.

   1| Jak na klienty, Termín: 30. 9. - 1. 10. 2014 (8,30 - 16,30)
   2| Jak na paragrafy, Termín: 7. - 8. 10. 2014 (8,30 - 16,30)
   3| Jak na stavby, Termín: 21. - 22. 10. 2014 (8,30 - 16,30)
   4| Jak na zakázky, Termín: 29. - 30. 10. 2014 (8,30 - 16,30)
   5| Jak na uzavření obchodu, Jak na to…. (několik užitečných rad 

na závěr) – I. Termín: 4. - 5. 11. 2014 (8,30 - 16,30)
   6| Jak na to…. (několik užitečných rad na závěr) – II., Jak vyhodnotit  

obchodní případ, Termín: 11. - 12. 11. 2014 (8,30 - 16,30)
Cena - celý kurz: 14.800 Kč, Pro členy ARK ČR - celý kurz: 9.800 Kč,  

Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 3561/1b

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.



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


