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Aktuálně

Letošního ročníku (15.5.2014) se zúčast-
nila také Asociace realitních kanceláří České 
republiky. Důvod, který vedl Asociační radu 
k tomuto rozhodnutí, byl nabíledni. Na pro-
gramu byly diskuze vážící se k přípravám „Re-
alitního zákona“ a také problematika sílícího 
vlivu technologií na realitní branži. To Asocia-
ce nechtěla nechat bez povšimnutí. Stali jsme  
se proto institucionálním partnerem akce pro 
rok 2014. 

Pro členy asociace z toho vyplynula výrazná 
sleva na účastnickém poplatku, ale zejména jis-
tota, že zájmy členů budou prezentovány, nut-
no říci, že také obhajovány. To zejména v pří-
padech, kdy některé skupiny mají na přípravu 
zákona řekněme specifický názor. Současná 
situace jim vlastně vyhovuje. A pokud na ně-
čem mají zájem, pak snad jen na prosazení roz-

poruplných návrhů kontrol, respektive evidencí 
inzertních transakcí. Zajímavým fenoménem, 
který bychom neměli nechat bez povšimnutí 
je, že do účasti příprav zákona se stále vehe-
mentněji hlásí někteří komerční provozovatelé 
realitních serverů… 

Tím spíše lze říci, že projev, připravený 

Realitní summit 2014
prezidentem asociace ing. Novotným, byl 
více než aktuální. Doporučujeme čtenářům 
Realitního magazínu, aby si ho pozorně 
přečetli a zamysleli se nad významem jeho 
sdělení.      

- red -
(viz text na následující straně)

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 kli-
enty včetně praktického nácviku komunikace.
Účastníci dostanou prostor si vyzkoušet rozma-
nité situace s klienty a jejich řešení. 
Mohou se podílet na sdílení svých zkušeností 
a modulaci navyklého způsobu jednání s klien-
ty.

Termín:  25. 6. 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 vzdě-
lávání se zaměřením na komunikaci, prodejní 

a sociální dovednosti a sebeprezentaci, ko-
munikace 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 na-
slouchat a odhadnutí potřeb klienta;

 ■ Porozumění psychologickým aspektům 
obchodního jednání;

 ■ Typologie klientů a komunikace s nimi;
 ■ Jednání s tzv. problémovými klienty;
 ■ Zvládání námitek klienta

1. Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se 
jednotlivcům, slibujícím fantastické nemovitosti a služby. 

2.  Ve vámi vybrané realitní kanceláři si všímejte jednání jejích pracovní-
ků, vybavení kanceláří, celkové atmosféry. Řekne vám to víc než jaká-
koli reklama. 

3.  Vyžadujte komplexní informace o způsobu práce kanceláře, kterou 
jste si vybrali. Většina z nich má své provozní předpisy, které si pečlivě 
prostudujte. 

4.  Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte. Žádná 
solidní realitní kancelář vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí. 

5.  Uzavírejte jen takovou smlouvu, ve které se zavazujete akceptovat 
pouze kupujícího, který splňuje veškeré podmínky prodeje specifiko-
vané ve zprostředkovatelské smlouvě. 

6.  Dbejte na úplnost zprostředkovatelské smlouvy, vyžadujte přesné znění 
ve všech jejích ustanoveních, zvláště pak v termínech a provizi. Pokud 
máte pochybnosti, vyžádejte si před podpisem konzultaci právníka. 

7.  V případě sepisu kupní smlouvy trvejte na notáři či advokátovi. Jinými 
osobami psanou kupní smlouvu odmítněte. 

8.  Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, vyžádejte si doklad o tom, 
že může tuto nemovitost nabízet. Ušetříte si čas, peníze a zklamání. 

9.  Kupovanou nemovitost si důkladně prohlédněte, máte-li pochybnos-
ti, konzultujte je s odborníkem. Vyžádejte si doklady k nemovitosti, ja-
kož i veškeré dostupné další informace. Teprve po zvážení všech faktů 
se rozhodujte. 

10.  Jednejte seriózně, protože na základě shora uvedených faktů jste si 
určitě vybrali seriózní kancelář. Pouze za vzájemné důvěry se může 
podařit dobrý obchod. 

Ing. Ivan Žikeš 
dlouholetý prezident a viceprezident  

Asociace realitních kanceláří České republiky

Desatero zákazníka 
realitní kanceláře
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Měl bych hovořit na téma právní úpravy 
činnosti RK. Dovolte mi, zamyslet se v úvodu 
nad profesním vývojem od roku 1989. Ono to 
totiž s tím dosti souvisí. 

Krátce z historie
První realitní kanceláře začaly vznikat již 

v revolučním období 1989 a na počátku 90. let. 
Dle mých zkušeností se do tohoto oboru vrh-
li lidé, kteří s nemovitostmi a obchodem měli 
něco společného. Většinu tehdy profilujících 
se kanceláří vedli lidé s vysokoškolským titu-
lem, stavaři, projektanti, odhadci, ekonomo-
vé, právníci apod. Každý měl svou představu 
o fungování takové profese, o kvalitě a rozsahu 
služeb. Kupodivu se v této skupině pionýrských 
podnikatelů poměrně brzy vykultivoval prak-
ticky společně sdílený názor na činnost rea-
litní kanceláře. Vzájemně nevraživě se tvářící 
konkurence se začínala  respektovat a začala 
vznikat první profesní společenstva. V té době 
také vznikla Asociace realitních kanceláří Čech, 
Moravy a Slezska, později po rozdělení Česko-
slovenska Asociace realitních kanceláří České 
republiky. 

Již v té době se začala společně řešit proble-
matika jak se zalíbit klientovi a získat a nezkla-
mat jeho důvěru, aby našich služeb využíval. 
Uvědomovali jsme si potřebu vytvořit spolek, 
který by hájil naše profesní zájmy, byl oporou 
nejen nám, ale i klientovi a byl také partnerem 
i oponentem státu při řešení profesních zájmů. 
Politický, ekonomický a vůbec celospolečenský 
vývoj, plný historických proměn však prakticky 

nevyvolal větší potřebu profesní angažovanos-
ti, tím méně ochrany spotřebitele. Společen-
ská objednávka na řešení podnikání v oblasti 
realit prostě nevznikla.

Postupem času, vývojem ekonomiky a pů-
sobením dalších faktorů souvisejících s roz-
vojem podnikání se rozvíjely i realitní služby 
a rostl počet těch, kteří je nabízeli.  S přibý-
vajícím množstvím lidí, vstupujících na pole 
podnikání s realitami, samozřejmě logicky 
rostl počet názorů, představ a motivací, proč 
tuto činnost dělat. Ekonomický růst láká nejen 
slušné obchodníky, ale i ty, kteří chtějí zneužít 
důvěry klientů a připravit je o jejich prostředky.

Nové jevy na realitním trhu
K rozvoji realitního prostředí přispěl i ná-

stup nového modelu podnikání a tím je rozvoj 
sítí na různých principech včetně franšisingu. 
Síťové uspořádání s sebou přináší i nový feno-
mén a to je intenzivní snaha uchopit co nejvíce 
z tržního prostředí. Z podnikatelského či eko-
nomického hlediska je to naprosto regulérní 
snaha. V souvislosti s touto snahou se však na 
trhu umocňuje i příliv subjektů, kteří nemají 
o kvalitní a seriózní službě ani ponětí. Branže 
samotná si na sebe plete bič a roste společen-
ská objednávka něco s tím udělat. Poškozený-
mi klienty realitních kanceláří již nejsou výji-
meční jedinci, ale i skupiny klientů. Je třeba se 
tomu bránit nebo zahubíme sami sebe. Důvěra 
v realitní kanceláře klesá, roste počet nespoko-
jených klientů, roste počet zprostředkovatelů 
a neroste počet transakcí, které přes realitní 
kanceláře lidé chtějí realizovat.

Již dlouhá léta si tento vývoj a jeho rizika 
v ARK ČR uvědomujeme. Není to výjimečný vý-
voj. I ve světě to takto probíhalo, ale většina 
zemí námi sdíleného politického a ekonomic-
kého prostředí má tento vývoj již desítky ba 
i stovku let za sebou. Naše snaha o příspěvek 
k řešení této situace formou zpřísnění kvalifi-
kace pro výkon této činnosti a zajištění větších 
jistot klienta byla laickou i odbornou veřejností 
dlouho odmítána.  Plně si uvědomujeme, že 
pouze spokojený klient je dlouhodobě zárukou 
našich obchodních úspěchů a našeho ekono-
mického prospěchu. Teprve největší kauzy hro-
madně okradených klientů v Ostravě a Praze 
(i když ne vždy realitní kanceláří) z minulých let 
rozhýbaly společenskou objednávku a zákono-
dárné i výkonné orgány moci začaly uvažovat 
o legislativní úpravě činnosti realitní kanceláře.

Již na realitním kongresu v Brně jsem v mi-
nulosti řekl, že jsem toho názoru, že až dopo-
sud tak nějak na trhu zprostředkovatelů o nic 
nešlo. Více než dvacet let jsme nějak působili, 
nikdo si nás moc nevšímal a různými metoda-
mi a přístupy jsme bojovali o klienty. Z vnějšku 
však na nás, na naše aktivity působí mnoho 
faktorů. Je to tlak ze strany spotřebitelů na 

kvalitu a komplexnost našich služeb, či našeho 
zboží. Vedle klientů zde také působí stát svou 
daňovou politikou a třeba i chystanými legisla-
tivními opatřeními. 

Potřeba sjednocení
Myslím, že období nevšímavosti, nezájmu 

o nás a naši činnost tak nějak končí. Existují vli-
vy, které podle mého názoru vyžadují spojovat 
síly. a to takové vlivy, které mohou ohrozit zá-
jmy celé naší profese, které mohou negativně 
ovlivnit podnikání každého z nás, ať už jsme 
v jakémkoliv dresu.

Tyto vlivy mohou působit z mnoha různých 
stran. Takovými silami, které by nás mohly 
ohrozit, může disponovat stát nebo instituce, 
v jejímž monopolním vlivu se můžeme nachá-
zet.

Dnes se zde bude také hovořit na téma mo-
derních elektronických komunikačních a infor-
mačních technologií.

Co mám tedy konkrétně na mysli, jaké hroz-
by existují ?

Našimi penězi, penězi, které věnujeme na 
nabídkové aktivity,  jsme se sami podíleli na vy-
tvoření  prostoru pro praktický a vazalský mo-
nopol v internetové nabídce nemovitostí. Sami 
jsme si pěstovali subdodavatele pro naše služ-
by, který se dostává do pozice, kdy námi prak-
ticky pohrdá a vůbec se nechová jako obchodní 
partner, kterému na druhé smluvní straně zále-
ží. Velmi dobře víte, jaký subjekt mám na my-
sli. Již nyní je schopen nám diktovat obchodní 
podmínky spolupráce, vyhradit si právo nahlí-
žet do našich smluv s klienty, pokutovat nás i za 
slova, která se mu nelíbí a možná, v ne vzdá-
lené budoucnosti, bude chtít výrazně ovlivnit 
rozsah našich podnikatelských aktivit. Položme 
si otázku, v čím zájmu se tak děje, zda jde jen 
o aktivitu tohoto subjektu, či je spojen s někým 
z naší profese. Sleduje tedy zájem všech, sledu-
je zájem profese jako takové? Nebo spojenými 
aktivitami části spektra jde o získání a upevně-
ní monopolního postavení v zájmu tohoto užší-
ho spektra? Možná jste si nevšimli obchodního 
sdělení o tom, kolik poptávek Vám server ge-
neruje a sdělení o důkazech efektivity serveru, 
který Vám vyhledal kupce. Položili jste si otáz-
ku, jak ten server ví, že je to přímo jejich kupec 
a že Vám ho dodal. Elektronický svět je v tomto 
ohledu dokonalý. Vytvořili jsme prostor pro to, 
že  může být  snahou monopolu diktovat nám 
co a jak máme v naší profesi dělat.  Možná to 
směřuje k tomu, že nebudeme platit za inzerci, 
ale v lepším případě se dělit o provizi s naším 
monopolním subdodavatelem, který má třeba 
úmysl prakticky zcela či z velké části nahradit 
naši činnost. Tomuto stavu jsme velmi blízko.  
Položme si v této souvislosti otázku. Chce to 

Předřaďme obchodní zájmy zájmům o profesi.

Pokračování na str. 4

Ing. Jaroslav Novotný, prezident ARK ČR
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náš klient?  Z výzkumu, který byl proveden 
a máme ho k dispozici, plyne, že klient si žádá 
právě živého a důvěryhodného makléře, který 
ho provede bezpečně celým procesem reali-
zace, tedy od zpracování nabídky až po služby 
související s katastrem nemovitostí.

To však nesouvisí s tématem, o kterém chci 
dále hovořit. Je v zájmu všech, kteří stojíme 
o kvalitní byznys ve standardním konkurenč-
ním prostředí, na tyto věci upozorňovat, uvě-
domovat si je a bránit se jim.

Právní úprava realitní činnosti.
V minulosti jsme se jako ARK snažili vytvo-

řit profesní objednávku na zkvalitnění našich 
služeb a zajištění bezpečnosti a spokojenosti 
našeho klienta.  To vyslyšeno nebylo a naší 
asociaci bylo vyčítáno, že snaha o právní úpra-
vu podnikání je snahou o likvidaci konkurence, 
jakési slavomanství a podobně. Nyní se dostá-
váme do situace, kdy jak už jsem řekl, spole-
čenská objednávka vznikla a profese se ocitá 
ve zcela jiném postavení.

Je zde nová politická reprezentace a pří-
prava právní úpravy činnosti realitní kanceláře 
formou samostatného zákona se asi dostává 
do standardního procesu. Je to na příslušných 
ministerstvech, jsou na to úředníci, pracují na 
tom a jednou to zjevně přijde. Stále si myslíme, 
že to je dobře. Jsme přesvědčeni, že principi-
álním a podmiňujícím zájmem profese je, aby 
se vytvořilo prostředí, které bude zajišťovat 
spokojenost klienta – pouze spokojený kli-
ent se vrací do RK a doporučuje ji ostatním. 
Dalším zájmem profese je, abychom mohli 
svobodně podnikat v jakékoliv právní podobě 
podnikatelského subjektu a abychom nevy-
konávali funkce, které nám nepřísluší. Pokud 
bych to shrnul, tak jsme se s významnou částí 
realitního podnikatelského prostředí, ale i mi-
nisterstev a parlamentu v nedávné minulosti 
shodli, že to hlavní je, aby klient byl obsloužen 
subjektem, který zaručuje nějaký kvalitativní 
standard, který je pojištěn proti chybám, kte-
ré může udělat každý a který vede finanční 
prostředky klienta tak, aby byly vyloučeny 
z případné insolvence realitního subjektu. 
To je to, co bude naše asociace prosazovat do 
právní úpravy činnosti realitní kanceláře a také 
zájem spotřebitele, který jsme si i ověřili v pro-
vedeném výzkumu. Zájem profese je, aby za-
kázka byla zajištěna smluvně včetně rozsahu 
služeb a odměny – to je zase to, co budeme 
prosazovat v profesním zájmu. ARK se sna-
ží být v oblasti připravovaných změn aktivní. 
Jsme příslušnými orgány bráni jako jeden z vý-
znamných partnerů pro jednání. Snažíme se do 
procesu připomínek aktivně zapojit i nečlenské 
subjekty, konzultujeme naše postoje například 
i s významnými franšízovými řetězci, které jsou 

našimi členy i s těmi, kteří naše aktivity podpo-
rují resp. máme společné cíle.

Jednání, kterých jsem měl možnost se v po-
sledních několika letech účastnit, však potvr-
zují, že jsou subjekty, se kterými se na mnoha 
parametrech neshodneme. Existují uskupení 
obchodního charakteru, která nejsou place-
na z příspěvků svých členů a u nichž se pod-
le mého mínění projevují zájmy, které nejsou 
ku prospěchu profese resp. všech. Vždyť řada 
jimi deklarovaných členů ani neví, že členy 
uskupení jsou.  Preferují jisté podnikatelské 
modely a přístupy, které obhajují např. ve jmé-
nu ušlechtilého zájmu o daňovou kontrolu, 
evidenci obchodních transakcí, další evidenci 
podnikatelů, evidenci inzerce, dokladováním 
práva inzerce, lustrování nabízejících apod. 
Nejsem přesvědčen, že to je to hlavní, co tím 
tyto subjekty sledují, a nejsem přesvědčen 
a výzkumy to potvrzují, že to je to, co spotře-
bitel žádá.

Co patří státu
Také si nemyslím, že by podnikatel obec-

ně měl vykonávat funkce, které přísluší státu 
a jenom jemu. O to přeci ani spotřebitel a ani 
podnikatel nestojí. Existují instituty a práv-
ní normy, které zajišťují a pokrývají zmíněné 
okruhy problémů v obecné rovině. Přišlo by 
mně paradoxní, aby stát přenášel na doposud 
tak neurovnanou profesi důležité úkoly, na je-
jichž řešení má nepochybně kvalitní a vzdělané 
odborníky (to opravdu bez ironie). Když někdo 
něco ukradne, je zde policie, státní zastupitel-
ství, trestní odpovědnost, soudy. V oblasti fi-
nanční kriminality jsou zde také příslušné insti-
tuce. Je zde živnostenský rejstřík, živnostenské 
úřady. Řešme tedy pouze problematiku, která 
přísluší kvalitě výkonu této profese. Všichni 
– podnikatelé, spotře-
bitelé a další lidé jsme 
přece voliči, kteří si volí 
politickou reprezentaci, 
která pak ovlivňuje vý-
konné orgány, aby funkci 
státu plnili zodpovědně 
a v rámci demokratic-
kých principů. 

Tyto základní pre-
misy bychom měli mít 
stále na zřeteli a vždy si 
opakovat, co tím či oním 
činěním sledujeme. Ne-
buďme jako ovce, kte-
ré v zájmu nakrmit se 
různými slevomaty na 
telefony, slevomaty na 
inzerci či cokoliv jiného, 
budeme stádem, kte-
ré si pasáček odvede, 
kam potřebuje. Nedo-
pusťme, aby příprava 

právní úpravy činnosti realitní kanceláře byla 
zneužita k nadřazení obchodních zájmů urči-
tých skupin nad zájmy profese či dokonce ke 
konkurenčnímu boji.  Myslím si, že je žádoucí 
nezvýhodňovat administrativně žádné podni-
katelské modely, žádnou právní podobu podni-
katelského subjektu, ale dbát na vhodné pro-
středí pro podnikání živnostníků, právnických 
osob i různých jiných modelů v rovných práv-
ních mantinelech. Trh si poradí sám a klienti se 
rozhodnou, koho si vyberou za partnera.  Není 
na to potřeba povolávat stát. 

Položili jste si v této souvislosti otázku, 
proč někdo financuje nějaké profesní uskupe-
ní z vlastních zdrojů? Odpověď se sama nabí-
zí. Chce, aby se mu vložené prostředky vrátily 
a zhodnotily. 

Nabídka ARK ČR na spolupráci
Zájmy profese - před takovými, samu pro-

fesi ohrožujícími pokusy, ataky a různými vli-
vy - by pak měla hájit silná profesní organizace, 
financovaná pouze jejími členy. Hájící obecné 
zájmy našeho stavu, ne osobní či subjektivní 
ekonomické zájmy jednotlivce či podnikatel-
ského subjektu, který takový spolek financuje. 
Doposud tomu tak zcela není. Je třeba si to 
včas uvědomit.

Jako jednotlivci s tím nic nezmůžeme, jistě 
jste si to někteří z vás ověřili. V  ARK ČR si to 
zřetelně uvědomujeme, činíme kroky ke změ-
ně tohoto stavu a  platformu pro spolupráci 
a aktivní účast na těchto procesech nabízíme.

 Prosím tedy o zamyšlení se nad uvedenými 
příklady možná osudových problematik, pro-
tože očekáváme jejich vývoj. Nebudeme-li pro-
fesně jednotní, mohou se pro nás stát hrozbou 
s negativními dopady.

Projev ing. Jaroslava Novotného, 
prezidenta Asociace realitních kanceláří 
České republiky, přednesený 15.5.2014 

na Realitním summitu v Praze.

Pokračování ze str. 3

Předřaďme obchodní zájmy zájmům o profesi.

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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Aktuálně

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

jující více jak 200 realitních kanceláří se 
společnými zásadami a pravidly 

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

 ■ Rychlejší realizace obchodu kdekoliv na 
území ČR

 ■ Prostředí usnadňující nábor exkluzivních 
zakázek 

 ■ Prostřednictvím jednoho makléře se za-
kázka dostává ke stovkám dalších, aniž 
by byla nevhodně všemi veřejně nabí-
zena.

 ■ Neveřejné informace o způsobu spolu-
práce 

 ■ Primárně se nejedná o veřejnou interne-
tovou databázi. Do systému se totiž vklá-
dají nikoli    pouze standardní informace 
o nemovitosti, jako na webových    prezen-
tacích, ale informace pro makléře (včetně 
provizí apod.), které usnadní spolupráci na 
dané zakázce s kolegou v branži. 

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

ci zakázek, kdy prodávající nechce, aby 
inzerce byla  prezentována na realitních 

serverech, tištěné inzerci apod. 
 ■ Každý makléř, účastník systému, spravu-

je svoje zakázky
 ■ Systém podporuje spolupráci realitních 

makléřů a tím urychluje nalézání zájem-
ců o nabízené nemovitosti

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

realitní kanceláře
 ■ Nekomerční provozovatel -  Asociace re-

alitních kanceláří ČR
 ■ Pravidla provozování + nezávislá Dozorčí 

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

 ■ Ochrana dat

Stručná charakteristika MLS ARK

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

MLS ARK je neveřejná databáze nabídek (popř. 
poptávek) těch realitních kanceláří (makléřů), kte-
ré jsou do systému zapojeny. Smyslem je rychlejší 

nalézání zájemců o koupi k nemovitostem v data-
bázi. MLS ARK má několik funkcí, které párování 
nabídky a poptávky usnadňují, např. funkci na-
zvanou „hlídací pes“, což znamená, že makléř na 
základě poptávky svého klienta zadá do systému 
tento požadavek na konkrétní hledanou nemovi-
tost a pokud v daný okamžik v databázi nemovi-
tost dle zadaných parametrů není, zadavatel této 
poptávky, tedy makléř, dostane e-mailem upozor-
nění v okamžiku, kdy se taková nemovitost v systé-
mu objeví. Při následné spolupráci obou realitních 
kanceláří pak realitní obchod může být bez zbyteč-
ného odkladu uskutečněn.

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

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

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

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

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

 - red -

SyStém 
Spolupráce 

a vzájemného Sdílení 
zakázek mezi realitními 

kancelářemi – členy aRk čR

Výhody pro realitní kanceláře zapojené 
do systému a pro jejich klienty

 ■ usnadňuje spolupráci mezi realitními 
kancelářemi

 ■ urychluje nalezení kupujících o nabízené 
nemovitosti

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

zakázky
 ■ MLS – Multiple Listing Service – v řadě zemí 

fungující a osvědčený systém

MLS ARK – příležitost  pro majitele 
nemovitostí (i realitní makléře)

Každý majitel nemovitosti, který ji chce prodat nebo pronajmout, zvýší úspěšnost jejího pro-
deje či pronájmu, jestliže se obrátí na realitní kancelář, která je zapojena do systému MLS ARK.  
Asociace realitních kanceláří České republiky nabízí pomocníka, který v sortimentu služeb moder-
ní realitní kanceláře nesmí chybět. 

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

DOTAZ: Pronajímám dva byty. Dozvěděla 
jsem se, že bych mohla uplatňovat odpisy 
bytů v daňových výdajích. Dosud jsem uplat-
ňovala  výdaje ve výši 30 % z přijatého ná-
jemného. Je to tak? Ale nejsem podnikatelka, 
nevadí to? Mohu to opravit a uplatnit odpisy 
zpětně?
ODPOVěď: To, že nejste podnikatelka, nevadí. 
Pokud jste vlastníkem bytu a smíte ho podle 
zákona o daních z příjmů odpisovat (nejedná 
se například o byt nabytý darem od blízké oso-
by), můžete uplatňovat daňové odpisy i v díl-
čím základu daně podle § 9 zákona o daních 
z příjmů. Zavedete si evidenci každého z bytů 
a v ní uvedete mj. ocenění bytu a každý rok, 
za který chcete uplatnit daňové odpisy, jejich 
výši. Na poslední otázku však odpověď zní, že 
zpětně to provést nemůžete, protože to zákon 
o daních z příjmů zakazuje.

DOTAZ: Pronajímám rodinný dům, kde jsem 
výlučným vlastníkem z dědictví, a výrobní 
halu, kde jsem polovičním spoluvlastníkem. 
Dosud jsem uplatňoval výdaje u příjmů 
z pronájmu paušálem ve výši 30 % z příjmů. 
Nájemce výrobní haly mi ale dluží značnou 
částku nájemného. Dlužné nájemné jsem ne-
zdaňoval, protože jsem ho nedostal. Mohu 
nyní přejít na uplatnění skutečných výdajů 
alespoň u rodinného domu? Chci uplatnit 
jeho odpisy.
ODPOVěď: Samozřejmě každý poplatník může 
přecházet z prokázaných výdajů (včetně odpi-
sů) na procentní a naopak. Způsob uplatnění 
výdajů ale musí být shodný u všech nájmů a 
– od roku 2014 – i pachtů. Není tedy možné 
u rodinného domu uplatnit výdaje v prokázané 

výši a u výrobní haly 30 %. Je třeba upozornit 
ještě na jeden důležitý moment spojený s pře-
chodem na jiný způsob uplatňování výdajů. 
Pokud byste přešel z procentních výdajů v roce 
2013 na prokázané výdaje v roce 2014, musíte 
současně s řádným daňovým přiznáním k dani 
z příjmů fyzických osob za rok 2014 podat také 
dodatečné daňové přiznání za rok 2013, ve 
kterém bude základ daně zvýšen o pohledáv-
ky z nájmu, tedy o dlužné nájemné za výrobní 
halu. Následně v budoucnu, až byste obdržel 
doplatek dlužného nájemného za výrobní halu, 
byste obdržené částky již nezdaňoval.

DOTAZ: Jsem plátce DPh. Mimo své podniká-
ní vlastníme s manželkou nebytový prostor, 
který budeme pronajímat jako kancelář. Nyní 
jej zařizujeme. Jakým způsobem nám bude 
účtovat dodávku a montáž vestavných skříní, 
kuchyně a vestavných spotřebičů v kuchyni 
dodavatel? Mohu si odečíst DPH z jeho fak-
tury?
ODPOVěď: Jako plátce daně si můžete uplat-
nit nárok na odpočet DPH u pořízených zda-
nitelných plnění, pokud budete nájem zdaňo-
vat. Pokud tedy bude nájemcem plátce daně. 
V tom případě oznamte dodavateli, že jste 
plátce DPH a uveďte mu svoje DIČ, aby si to 
mohl ověřit. Dodavatel Vám bude účtovat 
uvedená plnění bez DPH v režimu přenesení 
daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. 
Vy daň odvedete a současně si uplatníte nárok 
na odpočet daně na vstupu. Pokud byste ve 
vztahu k dodavateli vystupoval jako neplátce 
DPH, bude vám dodavatel účtovat svá plnění 
včetně DPH. Pro úplnost dodám, že v případě, 
kdy uplatníte nárok na odpočet DPH na vstu-

pu, musíte dalších 10 let hlídat, jestli stále zda-
ňujete nájem na výstupu. V opačném případě, 
například při změně nájemce z plátce na ne-
plátce, se postupuje podle § 78 zákona o DPH 
a provádí se úprava odpočtu daně.

DOTAZ: Naše společnost koupila nebytový 
dům. U většiny prostor jsou nájemci plátci 
DPH a nájem jim zdaňujeme základní sazbou 
daně. V domě je také instalovaný bankomat. 
Mohu ve vztahu k bance uplatnit osvobození 
u nájmu?
ODPOVěď: Základním problémem je určení 
toho, zda vztah vaší společnosti jako vlastníka 
s bankou je nájmem. Pokud mají zaměstnanci 
banky přístup k bankomatu (doplňování pe-
něz, opravy apod.) po celý den s tím, že nikdo 
jiný do bankou užívaných prostor nesmí, pak 
se jedná o nájem a je možné ho sjednat jako 
osvobozené plnění bez nároku na odpočet 
DPH na vstupu. V opačném případě, zejmé-
na pokud nemají zaměstnanci banky přístup 
k bankomatu po celý den, jedná se o převod 
práva na umístění movité věci ve věci nemovi-
té. Toto plnění je vždy se základní sazbou DPH. 

Ing. Petr Kout, daňový poradce

Dotazy  k problematice nájmu

NeJČAStěJší 
DAňoVé CHyby
Pro všechny, kteří chtějí ušetřit na daních

Termín:  16.9.2014 (9 - 14 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, 

Praha 10, Strašnická 3165/1b 
Seminář vede: Ing. Petr Kout, 

daňový poradce, specializace na oblast 
nemovitostí,  

autor publikace Daně a nemovitosti 
(aktualizované pro rok 2014) 

Cena: 1.600 Kč + DPH 
Pro členy ARK ČR: 1.100 Kč + DPH

PRogRaM:
Chyby a omyly při aplikaci zákona o da-
ních z příjmů

 ■ nepeněžní příjmy
 ■ chyby u jednotlivých  nákladů
 ■ opravy a technické zhodnocení
 ■ odpisování hmotného majetku

Chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH
 ■ co není předmětem daně
 ■ vznik povinnosti přiznat daň, 

DUZP 
základ daně u bezúplatných 
plnění

 ■ sazby daně
 ■ daňové doklady

Ostatní daně – nejčastější chyby
Diskuse

Účastníci obdrží publikaci 
ing. Kouta „Daně a nemovitosti“



GRAND DEVELOPER SPECIÁL 
na svých stránkách přináší nabídku 
developerských společností a realitních 
kanceláří, nové rodinné domy a byty, 
bytové domy a pozemky. Redakční část 
časopisu věnujeme oblastem  nancování 
bydlení, tipům a radám při výběru nové 
nemovitosti, přehledu nemovitostí nejen 
v Praze a Středočeském kraji, právní 
poradně atd. Na přípravě redakční 
části spolupracujeme s odborníky 
a profesionály z oboru.

CÍLOVÁ SKUPINA
  Ženy 30 %, muži 70 %, 25–45 let, se středně vyššími 
příjmy, SŠ a VŠ.

   Lidé, kteří vyhledávají informace z oblasti nemovitostí 
a developerských projektů.

  Osoby plánující investici do nemovitostí. 
  Management společností a  rem.
  Osoby vyhledávající informace z oblasti  nancování.RUBRIKY ČASOPISU

  Realitní trh v ČR
  Trendy kvalitního bydlení
  Místo pro život
  Jak bydlí Michal David
    Trendy v interiérech moderních bytů
    Podoby města
    Právník radí
  Peníze na bydlení

VYCHÁZÍ 10. 6. 2014 V NÁKLADU 50 000 VÝTISKŮ ZDARMA

Kontakt na inzerci

777 746 932

Jaroslava
HRUBÁ
j.hruba@gpmedia.cz

777 612 451

Eva
KAFKOVÁ
e.kafkova@gpmedia.cz

777 745 645

Marcela
STROHMAIEROVÁ
m.str@gpmedia.cz

775 852 544

Petra
SEIFERTOVÁ
p.seifertova@gpmedia.cz

DISTRIBUCE
Distribuční místa s vysokou koncentrací ekonomicky 
aktivních osob, např. na letišti, v business centrech, 
v bankách, hotelech atd. 

Cílená adresná distribuce: 
   Příloha časopisu ForGolf – golfové resorty + 2000 
předplatitelů.

  Notáři Praha, Advokátní kanceláře, velvyslanectví, 
TOP hotely PRAHA, cca 50 TOP distribučních míst 
sítě GPM.
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Monitoring

Profesní vzdělávání

obrana prodává 36 nemovitostí, 
chce za ně alespoň 274 milionů Kč 

Praha 20. května (ČTK) - Ministerstvo obrany prodává dalších 36 nepo-
třebných nemovitostí. Chce za ně minimálně 274 milionů korun, informo-
val  ČTK Vladimír Lukovský z tiskového oddělení ministerstva. V nabídce je 
například pevnost v olomoucké čtvrti Chválkovice, kasárna v Pardubicích 
nebo osm objektů opevnění v lokalitě Novosedly.

Letos je to již třetí výběrové řízení na prodej nepotřebného majetku. 
„V aktuální nabídce převažují nemovitosti, které nenašly kupce v minulých 
výběrových řízeních, na realitní trh však přichází také několik objektů za-
řazených do nabídky poprvé,“ uvedl první náměstek ministra obrany Jiří 
Borovec.

Za pevnost ve Chválkovicích chce ministerstvo aspoň 21,6 milionu korun, 
kasárna v Pardubicích se prodávají minimálně za 35 milionů Kč. Nejdražší 
nabízenou nemovitostí je areál skladů včetně železniční vlečky v Loukově 
u Bystřice pod Hostýnem, ministerstvo si jej cení minimálně na 72,3 milio-
nu korun. Nejlevnější v nabídce je pozemek o výměře zhruba 0,15 hektaru 
v obci Semanín u České Třebové, který se prodává za 7700 korun.

Detailní informace o všech nabízených nemovitostech včetně fo-
tografií a konceptů kupních smluv najdou zájemci na webové adrese 
www.annm.army.cz.

Další výběrové řízení na prodej nepotřebných nemovitostí vyhlásí mi-
nisterstvo ve druhé polovině června. Nabídne nepotřebný majetek, který 
nebyl prodán v minulých výběrových řízeních, a to s upravenými minimál-
ními kupními cenami. Nabídku doplní nemovitosti nově připravené k pro-
deji.

mtj jw

Hb Index: tržní ceny nemovitostí 
pozvolně rostou 

Praha 20. května (ČTK) - Tržní ceny rodinných domů v ČR v 1. čtvrt-
letí mezičtvrtletně vzrostly o dva procentní body. Průměrné tržní 
ceny bytů stouply o 0,3 procentního bodu a pozemků o 0,9 procentní-
ho bodu. Vyplývá to z ukazatele HB Index, který  zveřejnila Hypoteční 
banka. Rodinné domy se tak podle banky dostaly na stejnou hodnotu 
jako na konci roku 2012.

„Na trhu přetrvává zájem o starší rodinné domy vhodné k re-
konstrukci, protože kupujícím nabízejí nižší cenu a větší volnost při 
různých úpravách a rekonstrukci. Díky mírné zimě došlo k dřívějšímu 
započetí výstavby, včetně developerské, která se rozšířila i do mimo-
pražských regionů,“ uvedl ředitel odboru nemovitostí v Hypoteční 
bance Petr Němeček.

Index ceny bytů tak v prvním čtvrtletí mírně stoupl na 93,7, index 
pozemků na 116,5 a index rodinných domů na 101,2.

Ukazatel HB Index sleduje tři typy nemovitostí, tedy byty, rodinné 
domy a pozemky v ČR. Základní hodnotu 100,0 představují skutečné 
ceny nemovitostí k 1. lednu 2008.

sos mha

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)
Přednáší: ing. Miroslav Láník, jednatel realitní společnosti 
zabývající se převážně správou nemovitostí, dlouholetá praxe 
v oblasti správy nemovitostí 

18. 6. 2014 - PRáVNí ASPeKty 
SPRáVy NeMoVItoStí
Přednáší: JUDr. Tomáš Pacner, spolumajitel realitní spo-
lečnosti, dlouholetá praxe v realitní činnosti včetně správy 
nemovitostí 

19. 6. 2014 - CHARAKteRIStIKA JeDNotLIVýCH 
ČINNoStí SPRáVCe NeMoVItoStí
Přednáší: p. Zdeněk Procházka, dlouholetá praxe ve správě 
nemovitostí.

Plzeň připravuje atraktivní 
rozvojovou plochu poblíž centra 

Plzeň 26. května (ČTK) - Do konce června bude mít Plzeň jasný názor archi-
tektů na možnou zástavbu atraktivní rozvojové plochy u centra v Cukrovarské 
ulici. Nyní je tam depo trolejbusů a autobusů MHD, které se v létě přesunou 
jinam. Územní studii na osmihektarovou plochu včetně protějšího areálu charity 
dokončuje pražský ateliér D3A. Z městských pozemků je to spolu s bývalými ka-
sárny Světovar nejhodnotnější a nejucelenější přestavbové území v Plzni, řekla 
ČTK ředitelka útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká.

Koncem března začala Plzeň nabízet developerům druhou cennou lokalitu 
bývalých kasáren Světovar ve čtvrti Slovany. Mají tam vzniknout stovky bytů 
a prostory pro obchod a služby.

Rozvojové území v Cukrovarské je mezi Radbuzou a Doudleveckou ulicí a mělo 
by se využít pro bydlení, kanceláře a služby. Územní plán tam počítá se smíšeným 
městským územím. Neměla by tam přijít žádná aktivita spojená s náročnější dopra-
vou, řekla Vostracká.

„Z návrhu architektů bude jasné, co by mělo zůstat městskými veřejnými 
prostory, a co se bude možné prodávat, případně pronajímat,“ uvedla. Město 
bude chtít co nejvíce ploch i objektů prodat. Se všemi organizacemi, které jsou 
tam nyní ve výpůjčce, už radnice o budoucím využití jednala. Některé budovy 
ve vozovně MHD zůstanou zachované, uvažuje se například o muzeu vozů MHD 
v první velké hale.

Po dokončení půjde návrh zástavby a využití do zastupitelstva a poté se bude 
řešit, co zůstane městu a co se prodá. Podle radní pro majetek Heleny Matou-
šové (ODS) by město mělo získat z prodeje Cukrovarské a Světovaru stamiliony 
korun. „Jsou to peníze, které by se určitě do rozpočtu hodily, a není to prodej 
historického majetku,“ řekla.

Územní studie navrhne dispozice domů, veřejných prostor, napojení na Rad-
buzu i třeba schody na nábřeží. Součástí bude revitalizace dvouhektarové sou-
sední plochy, kterou využívá Diecézní charita Plzeň a bývalý areál Reodepony, 
kde budou do srpna parkovat autobusy.

Václav Prokš ktp
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Z regionů

Profesní vzdělávání

PřIHLášKy A INfoRMACe  PRo VšeCHNy KURZy: 
tel: 272 762 953, 272 771 412, mob: 608 446 656, E-mail: kurzy@arkcr.cz, www.arkcr.cz

Praha 16. května (ČTK) - Izraelský developer Horizon Holding na 
pražském Rohanském ostrově postaví bytový projekt Rezidence Vl-
tava se 105 novými byty. ČTK o tom  informovala marketingová ma-
nažerka společnosti Soňa Tomášková. Stavba začala loni v prosinci 
a má skončit příští rok v létě. Kolaudaci firma plánuje na červenec 
2015.

Ceny bytů začínají na 2,6 milionu korun za ateliér 1+kk s rozlohou 
38,1 metru čtverečního a končí na 26,8 milionu za mezonetový byt 
6+kk o celkové rozloze 274 metrů čtverečních. Výši investice developer 
nezveřejnil.

Architektonický návrh budovy vychází z konceptu švýcarského ateli-
éru EM2N. Vyznačuje se mimo jiné rozdílnou úrovní podlaží sousedních 
bytů a okny téměř k podlaze.

Horizon Holding na Rohanském ostrově postaví 105 nových bytů 
Skupina Horizon Holding vznikla spojením dvou mezinárodních de-

veloperských společností - izraelské společnosti Shikun & Binui Interna-
tional Real Estate Development a skupiny Shiran R/E Holdings. V Česku 
společně vlastní například developerské projekty Na Hrádku, Rezidence 
Čámovka či právě Rezidence Vltava.

Rohanský ostrov v pražském Karlíně prochází velkými změnami, 
které nezastavily ani loňské povodně. Díky dřívějším protipovod-
ňovým opatřením lokalita zůstala nedotčená. Největší projekt zde 
plánuje developerská společnost Sekyra Group, která chce na kon-
ci příštího roku zahájit stavbu celé nové městské čtvrti s 1200 až 
1300 byty. Výstavba projektu za 12 až 15 miliard korun by měla trvat 
až 15 let.

fis jw

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 kaž-
dého 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 
homestagera ■ využití Home Stagingu v realitní kanceláři ■ profe-
sionální prezentace nemovitostí ■
14-16 hod.: ■ emoce a fotografie ■ technika aneb mobilem to 
nikdy nebude ono ■ chyby a rady jak na to

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 ob-
chodu, pozice obchodníka s nemovitostmi ■ Základní způsoby akvizice 
/ práce s informacemi, náběrové aktivity, aktivity makléře při nabírání, 
neetické způsoby akvizice ■ Charakteristika náběru nemovitosti / zá-
kladní princip jednotlivých fází náběru nemovitosti a jejich úskalí, nej-
důležitější zásady při jednání s klienty – osobní, telefonické, písemné/ 
■ Smlouvy v činnosti makléře / charakteristika exkluzívní a  neexkluzívní 
smlouvy, výhody a nevýhody obou typů zprostředkovatelských smluv, 
základní  argumentace pro makléře ■ Marketingové aktivity makléře 
pro podporu náboru  a získání většího množství zakázek do portfolia /
lokální marketing, technologie, doporučitelský obchod atd. ■ Diskuse ■
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prostorů s upravovaným vnitřním pro-
středím v celé budově, vymezená vněj-
šími povrchy konstrukcí obálky budovy. 
Upravované vnitřní prostředí = prostřední vy-
tápěné, resp. klimatizované

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.

Profesní vzdělávání

Realitní magazín ARK ČR
měsíčník
6/2014
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. 5/2014

Jaký má rekodifikace dopad na nemovitost-
ní a manželské spory?

Bytová problematika v aktuálních výkla-
dech (stanovisko Komise pro aplikaci nové ci-
vilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti 
(KANCL)

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

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 

Realitním makléřem od A do Z
Absolvováním tohoto kurzu  splníte  vstupní požadavek k certifikační zkoušce dle no-
rem ISo u Certifikačního ústavu Vysoké školy ekonomické a Ústavu soudního inženýr-

ství VUt v brně.

PROfESNí STUDIUM ZAMěŘENé NA PRAxI
Cyklus šesti dvoudenních seminářů od 30. září 2014. Absolventi kurzu obdrží osvědčení s ce-
lostátní 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
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Rozhovor

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

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

Na podzim loňského roku nás oslovil pracovník 
centrály Evropy. Spoluvlastníme s kolegou  již 
10 let úspěšnou společnost SPf Group, která 
se zaměřuje na strategické plánování a  finan-
cování rozvojových projektů z fondů EU a asi 
jsme se jim zdáli být perspektivní .

2. Měl  jste nějaké zkušenosti z oboru realit?

Ano, se společníky vlastníme nějaké nemovi-
tosti, takže jsme měli zkušenosti z „druhé stra-
ny“ a rozšířit si portfolio podnikání o realitní 
činnost nám přišlo jako zajímavý projekt. Jsem 
přesvědčen, že tento obor je do budoucna per-
spektivní.

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

V podstatě šlo  o standardní výhody franchisin-
gu jakožto určitého modelu spolupráce mezi 
tím, kdo má příslušné knowhow a tím, kdo má 
zkušenosti  z podnikání obecně a zná dobře 
místní prostředí.

4. Jak bude personálně zajištěn chod nové 
kanceláře?

Provoz realitní kanceláře jsme zahájili na kon-
ci letošního března. K dnešku máme ředitel-
ku,  tři makléře a telefonní operátorku. Naším 
cílem je rozšířit tým ještě o další tři až čtyři 
makléře. V personální oblasti je pro mě zatím 
největším překvapením,  že lidí, kteří by byli 
schopni a ochotni podávat aspoň standardní 
pracovní výkon, je rozhodně méně, než jsem 
očekával. Přitom podmínky pro spolupráci jsou 
podle mého názoru poměrně nadstandardní 
–  kromě provizního finančního ohodnocení 
nabízíme proškolení , PC,  auto k dispozici, te-
lefon a řadu dalších bonusů.

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

Naším hlavním cílem je vybudovat si dobré 
jméno seriózní realitní kanceláře a postupně 
posilovat naše postavení na trhu. Chtěli by-
chom se stát kanceláří, která poskytuje klien-
tům kvalitní a komplexní servis.

Realitní kancelář evropa nově i v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem a okolí získávají otevřením pobočky EVROPA realitní kancelář nového profesio-
nálního partnera v oblasti trhu s realitami. Přinášíme rozhovor s jednatelem pobočky Ing. Janem 
Vojtkem. 

6. A co byste vzkázal Vašim zákazníkům?

Ať si naše služby vyzkouší a nešetří kritikou, 
pokud nebude vše podle jejich představ – je-
dině touto interakcí s klienty můžeme zkvalit-
ňovat své služby a kultivovat tým našich mak-
léřů. Pokud naopak budou s našimi službami 
spokojeni, ať  naše služby doporučí svým zná-
mým.
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PŘIDEJTE SE UŽ DNES DO VELKÉ SKUPINY KLIENTŮ 

A PRO SVOU DOMÁCNOST NEBO FIRMU 

ZÍSKEJTE NEJNIŽŠÍ CENY (NEJEN) ENERGIÍ.

PŘIDEJTE SE.
JE TO VELMI JEDNODUCHÉ ...

Vyplňte nezávazný formulář.
Pro domácnost na adrese 
http://b4f.cz/formular-domacnost/110229 (viz QR kód), 
Pro firmu na adrese 
http://b4f.cz/formular-firmy/110229 (viz QR kód)

1.

Vysoutěžíme vám nejvýhodnějšího dodavatele.
Cenová nabídka bude garantovaná na dobu až 24 měsíců.

2.

Vyhodnocení obržíte e-mailem.3.

4. Budete kontaktováni pracovníkem B4F. 

5. Získáváte garanci nejnižší ceny na trhu 
a to na dobu až 24 měsíců.

Centrála (sídlo společnosti):

B4F Czech Republic s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4

Kancelář Praha:

B4F Czech Republic s.r.o.
Boženy Němcové 5
120 00 Praha 2

kontakt domácnosti:
domacnost@b4f.cz

kontakt firmy:
provoz.fy@b4f.cz

www.b4f.cz
+420 224 267 429

elektrická energie pohonné hmoty zemní plyn telekomunikace služby

New Tab

http://b4f.cz/formular-domacnost/110229

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

PRO DOMÁCNOST

New Tab

http://b4f.cz/formular-�rmy/110229

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

PRO FIRMU

ARK ČR představuje 
nového obchodního partnera 
B4F Czech Republic s.r.o.

 k KDO JE B4F?
Společnost působící ve čtyřech 
zemích Evropy.

 k CO JE JEJÍM ÚKOLEM?
Výběr nejvhodnějších dodavatelů 
(nejen) energií.

 k JAKOU METODU POUŽÍVÁ?
Klienty sdruží do velkého “balíku“, vytvoří 
tak lukrativní objem pro dodavatele 
a klientům vysoutěží nejnižší ceny na trhu 
v daný moment.

 k CO SE B4F PODAŘILO?
V roce 2013 nabídky využilo více než 17 000 
domácností a 350 firem. Klientům v ČR 
tak B4F ušetřila více než 93 mil. Kč.

 k PRO KOHO JE JEJÍ 
SLUŽBA URČENA?

Realitním kancelářím, 
jejich klientům a všem 
ostatním zájemcům, kteří 
se rozhodli úspořit na svých 
pravidelných výdajích.

93 mil. Kč
Celková dosažená úspora 

v roce 2013

29,16%
Průměrná dosažená 
úspora v roce 2013


