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Aktuálně

V realitní praxi se řada účastníků trhu po-
týká s problematikou určení ceny obvyklé či 
tržní hodnoty nemovitých věcí. Existuje řada 
metodických postupů, jak se k výsledkům do-
pracovat. Vždy se však jedná o odborný odhad 
a nějaký výpočet. Oceňováním nemovitostí se 
v současné době zabývá kde kdo.  Fundovaný 
názor má však jen část odborníků.  Oceňování 
nemovitostí je koncesovaná živnost, pro kte-
rou je třeba prokázat jistou odbornou kvalifika-
ci. Oceňováním se také zabývají znalci odhadci 
z oboru Ekonomika, ceny a odhady nemovitos-
tí. Další skupinou, která sděluje názory na cenu 
obvyklou či tržní hodnotu jsou realitní kance-
láře či makléři. 

Jak to v praxi vypadá ?
V praxi se stále setkáváme  s poměrně znač-

nými rozdíly ve výsledcích odhadů. Plyne to 
jednak z různě využitých metodických postupů 
a také mnohdy z naprosté neznalosti věci. To 
se týká , bohužel,  zejména řady tzv. realitních 
makléřů. 

Nejčastěji používanou metodou výpočtu 
bývá  metoda srovnávací nebo jinak přístup na 
bázi porovnání.  Na trhu však stále schází do-
statek relevantních informací o skutečně reali-
zovaných obchodech.  Navíc, každá nemovitost 
je svým způsobem unikátní a tak najít srovna-
telné věci je dalším problémem. Výsledkem 
porovnání neporovnatelného jsou mnohdy  
opravdu bizardní odhady. Vzorky použité pro 
porovnání zdaleka neodpovídají oceňované 
věci, hodnota vzorků není nijak podrobena 
analýze a případné srovnávací korekci. Často 
jsou pro porovnání použity pouze nerealistické 
nabídkové ceny z inzerce. Ty mnohdy odpoví-
dají přání prodávajícího či realitní kanceláře, 
ale od skutečně realizovatelné ceny se i vý-
znamně liší. Výsledná hodnota odhadu ceny 
obvyklé či tržní hodnoty může být tímto postu-

Odhad obvyklé ceny jako komplikace tržní realizace
pem velmi zkreslena. 

Dovedu si představit, že existují situace, kdy 
je tento fakt účastníkům trhu zcela lhostejný. 
Dovedu si představit situace, kdy může takto 
zkreslený výsledek vyhovovat klientovi, který 
žádá o úvěr. Dovedu si představit situaci, kdy 
zkreslený výsledek naopak nemusí aktuálně 
i v budoucnu vyhovovat bance. Řešení kom-
plikací při splácení hypotéčního či jiného úvě-
ru jsou toho důkazem. Dovedu si i představit 
situaci, kdy tyto přístupy umožňují tzv. kouzlit 
s cenou pro různé účely. 

Nesprávně provedený odhad =  
komplikace, nákladná tržní realizace
Důsledkem nějakého kouzlení je bohužel 

často znevěrohodnění institutu oceňovatele, 
ať už je jím kdokoliv. To samozřejmě neprospí-
vá ani branži realitních makléřů, natož branži 
oceňovatelů. Jistě existují cesty, jak se pokusit 
tento stav formálně, legislativně vylepšit. Ne-
dělám si však ambici toto řešit. 

V realitní praxi však nastávají situace, kdy 
nám zkreslený odhad nemovitosti může pů-
sobit značné obchodní potíže. To se může 
projevit ve zbytečně nervózním vyjednávání 
podmínek prodeje, následně vyvolat zvýšené 
náklady na tržní realizaci a v neposlední řadě 
s tím související vysokou časovou náročnost 
tržní realizace.

Takovou situací může např. být prodej ne-
movitých věcí při zpeněžování majetku v rám-
ci insolvenčního řízení. Při určení nabídkové 
ceny často vychází správce resp. soud či věři-
tel z původně propočtené obvyklé ceny nebo 
nově zpracovaného posouzení. Pokud je tako-
vé ocenění zatíženo uvedenými nepřesnostmi, 
tak se tržní realizace časově významně prodlu-
žuje a významně rostou náklady na realizaci. 
I z obchodního hlediska se jedná o nepříznivou 
situaci, neboť nabídková cena bývá v těchto 
případech obvykle výrazně vyšší než realizova-
telná. Trh pak na situaci postupného snižování 
nabídkové ceny reaguje tak, že již při prvním 
či druhém snížení si poptávající řekne, ještě si 
počkám. Bude to jistě ještě klesat. V praxi se 
pak při realizaci dosáhne ještě nižší ceny, než 
které by bylo dosaženo při optimálním a rea-
listickém navržení nabídkové ceny. K dispozici 
je jistě mnoho příkladů, kterými bychom tuto 
skutečnost potvrdili.

Je tedy nanejvýš zřejmé, že odhadnout 
cenu obvyklou je velmi těžké a často s vysokou 
přesností nemožné.

Obvyklou cenu vždy určí až tržní realizace 
sama. Naše společnost se problematikou oce-
ňování i tržními realizacemi zabývá. Považu-
jeme se za odborníky a přesto si sami nejsme 
často jisti svým odborným názorem.  V rámci 
celého rozsahu služeb v oblasti soutěžního 
prodeje jsme zavedli i vyhledání kupce formou 
elektronické aukce. V praxi se nám osvědčilo 

využít tento instrument i k optimálnímu na-
stavení nabídkové ceny. Již řada našich klientů 
této služby využila a k tržní realizaci došlo např. 
i nabídkou nemovitosti v tzv. přímém prodeji 
za cenu vylicitovanou v elektronické aukci.

Z nevýhody výhoda
V čem spočívá půvab tohoto instrumentu? 

Elektronická aukce totiž není dražbou dle záko-
na o dražbách a tudíž není povinnost prodáva-
jícího uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. 
Mnoho lidí z laické i odborné veřejnosti tuto 
skutečnost považuje za handicap elektronických 
limitních aukcí. Některé uskutečněné aukce s li-
mitní cenou byly nevhodně s veřejností komuni-
kovány a pak i veřejností oprávněně kritizovány.

Zkusme se však na někdy citovanou nevý-
hodu limitní elektronické aukce podívat jinýma 
očima.  Nedá se některých uváděných negativ 
využít k pozitivním účelům? Dospěli jsme k zá-
věru, že ověření si tržní hodnoty nebo obvyklé 
ceny v elektronické aukci s předem určeným 
limitem nejnižší prodejní ceny, může být pro 
prodávajícího a organizátora prodeje přínos-
né. Rozhodli jsme se  tedy ve spolupráci s SW 
odborníky uvést do života systém, který umož-
ňuje elektronickou aukci provést. Praktické 
provedení aukce je již nenákladná záležitost 
s poměrně krátkým časovým intervalem reali-
zace. V praxi jsme si ověřili, že příznivě nasta-
vená tzv. vyvolávací cena  překoná i mentální 
rezervaci zájemců o koupi prostřednictvím 
aukce s předem nastaveným cenovým limitem, 
který není veřejnosti znám.

Výsledkem je spokojenost 
všech účastníků

Praxe nám ukazuje, že předpoklady a oče-
kávání, které jsme měli v souvislosti se zavede-
ním elektronických aukcí se postupně naplňují. 
Vhodně volenou komunikací docilujeme toho, 
že prodávající lépe chápou  využití tohoto in-
strumentu k vytvoření si názoru na obvyklou 
cenu. Organizátorovi prodeje to usnadňuje 
jednání o parametrech tržní realizace, snižu-
je náklady i časovou náročnost.  A jak je na 
tom kupující? Je třeba účastníky aukce řádně 
předem připravit na všechny eventuality, kte-
ré mohou po uzavření licitace nastat, aby se 
necítili být klamáni. V praxi dochází  k různým 
variantám  vyústění aukce. Pokud je dosaženo 
limitní ceny a prodávající je ochoten uzavřít 
kupní smlouvu, smlouva se uzavře. Pokud není 
dosaženo limitu, prodávající nemusí a může 
prodat a kupující může koupit. Vše záleží na 
dalším vývoji komunikace s oběma účastníky. 
Praxe nám potvrzuje, že i mnohdy velmi roz-
dílné názory na hodnotu nemovitosti se daří 
těmito instrumenty přiblížit a docílit prodeje 
ke spokojenosti obou stran.

Ing. Jaroslav Novotný, 
prezident ARK ČR

VýKON 
spRáVy 

nemovitostí
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se 
zabývají nebo se chtějí věnovat správě 
nemovitostí.

Termín: 21. - 23. 10. 2014  (9-16 hod.) 
Místo konání: BRNO

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/?c_id=2622
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Polemika

Vážený pane šéfredaktore,

dovoluji si reagovat na článek zveřejně-
ný na titulní straně ve Vašem deníku dne 
30. 7. 2014 pod titulkem „Realitky mazaně při-
pravují seniory o byty“, jehož autorem je Váš 
redaktor pan Jindřich Ginter. (Tento původní 
článek se také objevil v úplném znění například 
na www.novinky.cz.)

Jménem rozhořčených kolegů se Vás chci 
zeptat, proč se pan redaktor Ginter bojí uvést, 
o kterou realitní kancelář se jedná? Má snad 
málo důkazů o svém tvrzení? Nebo chce po-
škodit dobré jméno všech slušných podnikate-
lů v realitách a anonymní nařčení je údernější?

To, že bulvární plátky takto postupují, ni-
koho dnes již nezaráží. Ale že se takové články 
stále častěji dostávají na titulní strany serióz-
ních novin, zjevně ve snaze zvýšit prodejnost, 
je nechutné. Váš deník jsme vždy respektovali 
a nepovažovali za bulvár, ale za noviny, z nichž 
bylo možné získat spolehlivé informace. Naše 
asociace mimo jiné často s Vašimi redaktory 
spolupracovala a domníváme se ke spokoje-
nosti obou stran.

Tímto článkem vyvrcholily příspěvky 
z poslední doby, z dílny pana redaktora, které 

paušálně očerňovaly realitní profesi.  Poško-
zeným, o kterých hovoří pan redaktor, to ne-
pomohlo, jen to demagogicky zvedá davové 
emoce proti nějaké skupině. Slušné realitní 
kanceláře, kterých je v naší společnosti větši-
na, to uráží a ve smyslu standardně respekto-
vaných etických pravidel obchodně poškozuje. 
Zjevně jde panu redaktorovi o jiné cíle než 
poradit spotřebiteli jak se prakticky chovat při 
vyhodnocení nekalého či nemravného jedná-
ní. Jak se popisovaným praktikám bránit, by-
chom jistě jako profesní sdružení byli schopni 
poradit. Domníváme se, že takto formulovaná 
sdělení veřejnosti obchodně plošně poškozují 
naši profesi. Obecné očerňování, bez zveřej-
nění podrobností a důkazů, považujeme za 
nemravné a zvažujeme právní posouzení celé 
záležitosti.

Jménem Asociace realitních kanceláří Čes-
ké republiky a dovolím si napsat i jménem 
všech dalších poctivých podnikatelů, Vás tímto 
žádám o veřejné sdělení, o které konkrétní re-
alitní kanceláři redaktor Ginter psal a dovoluji 
si požádat o vysvětlení Vašeho postoje k této 
záležitosti. 

Veřejně sdělenou omluvou na titulní straně 
deníku PRÁVO všem slušným realitním kance-
lářím, které uvedený článek plošně očerňuje, 

budeme celou záležitost považovat za vyříze-
nou. 

Asociace realitních kanceláří České repub-
liky (zal.1991) dlouhodobě podporuje práci 
všech poctivých realitních zprostředkovatelů, 
ať již se jedná o jednotlivce, malé či velké rea-
litní společnosti nebo síťová realitní seskupení.  
V současné době se připravuje na půdě mini-
sterstva pro místní rozvoj nový realitní zákon. 
Jsme členem odborné pracovní skupiny, která 
má za úkol vypracovat a předložit kvalitní ná-
vrh.  Toto bychom nečinili, pokud by nám bylo 
lhostejné, že se může realitní činností v ČR za-
bývat prakticky kdokoliv, ostatně jako v celé 
řadě jiných odborných profesí. S tím, že Váš 
redaktor negativně hodnotí realitky jako celek, 
prostě nemůžeme souhlasit. Neoprávněně nás 
to obchodně i morálně poškozuje v očích ve-
řejnosti. Rozhodně se nestavíme za neseriózní 
podnikavce v realitách.

Věříme, že celá naše odborná profesní ve-
řejnost nebude muset změnit své dosavadní 
mínění o Vašem periodiku. 

S pozdravem

Ing. arch. Jan Borůvka
Generální sekretář ARK ČR

Dopis generálního sekretáře Asociace realitních 
kanceláří České republiky šéfredaktorovi deníku 
právo Zdeňku porybnému ve věci článku „ Realitky 
mazaně připravují seniory o byty „. (1.8.2014)

english & 
Communication skills  

for Real Estate
Intenzívní a interaktivní kurz zaměřený na specializova-
nou terminologii při obchodování s nemovitostmi a na 
komunikační dovednosti při jednání s anglicky hovořícími 
klienty.

Termín: 22. - 23. 9. 2014  (9-16 hod.) 
Kurz vede: Paní Colleen Kelly, majitelka společnosti Kelly 
& Associates, více než 10 let pořádá odborné kurzy ang-

ličtiny zejména pro firemní klientelu v ČR.
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Realitním makléřem 
od A do Z

PROFESNí STuDIuM ZAMěŘENé NA PRAxI
Profesní studium zaměřené na praxi. Cyklus šesti dvoudenních seminá-
řů. Absolventi tohoto kurzu obdrží osvědčení s celostátní platností. Po-
řadateli kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR  k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto  kurzu 
pro obor realitní makléř/ka.

Termín: od 30.9.2014 (6 x 2 dny) 
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/?c_id=2620
http://www.arkcr.cz/?c_id=2524
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Legislativa

smlouva o úschově se do nového občan-
ského zákoníku přebírá s mírnými rozdíly ze 
současného občanského zákoníku a zákona 
o cenných papírech. Složitel se bude nově 
označovat jako uschovatel, označení scho-
vatele zůstává beze změny. Schovatel nově 
nebude odpovídat za nahodilou škodu v pří-
padě, že bude v prodlení s vrácením věcí, ale 
všechny ostatní důvody přechodu nebezpečí 
nahodilé škody na schovatele zůstávají (užije 
věc pro sebe, umožní užití jinému bez svolení 
atd.). Mění se také povaha a zkracuje se lhůta 
pro uplatnění taxativně vyjmenovaných práv 
z úschovy po vrácení věci. uschovatel bude 
moci tedy uplatnit právo na náhradu škody 
a schovatel právo na zaplacení úplaty či náhra-
dy nákladu pouze do tří měsíců od vrácení věci. 
Soud toto právo nepřizná, pokud druhá strana 
nenamítne opožděné uplatnění, jedná se tedy 
o promlčení (na rozdíl od současné úpravy, kde 
se tyto práva prekludují).

V novém občanském zákoníku se sjedno-
cuje občanskoprávní příkazní smlouva a ob-
chodněprávní smlouva mandátní do jediného 
smluvního typu, kterým je příkaz. V nové úpra-
vě se zakotvuje, že příkazník plní příkaz poctivě 
a pečlivě a použije přitom každého prostředku, 
kterého vyžaduje povaha obstarávané záleži-
tosti. Výslovně se také zmiňuje, že příkazník 
přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané 
záležitosti. Pokud příkazník obdrží od příkaz-
ce zjevně nesprávný pokyn, upozorní ho na to 
a splní ho pouze, pokud na něm bude příkazce 
trvat. Příkazník bude moci po příkazci žádat zá-
lohu k úhradě hotových výdajů a náhradu účel-
ně vynaložených nákladů, kterému vznikly při 
provádění příkazu i v případě, že se výsledek 
nedostavil. Příkazník může příkaz vypovědět 
nejdříve ke konci měsíce následujícího po po-
dání výpovědi. Pokud byl příkazník obstaráním 
záležitosti zvlášť pověřen či s jejím obstaráním 
již začal, nahradí příkazci vzniklou škodu.

Smlouvou o zprostředkování se zprostřed-
kovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uza-
vření určité smlouvy s třetí osobou a zájemce 
se zavazuje mu za to zaplatit provizi. Zprostřed-
kovatel bude mít právo na náhradu nákladů, 
pouze pokud nebyla sjednána provize. Má se 
tedy za to, že v provizi jsou již zahrnuty náklady 
spojené se zprostředkováním. Podle předchozí 
úpravy nemá zprostředkovatel nárok na pro-
vizi, pokud byl činný také pro druhou stranu 
smlouvy, a pokud byla smlouva uzavřena bez 
jeho součinnosti. Dle NOZ do tohoto již nebu-
de patřit případ, kdy byla smlouva uzavřena 

bez součinnosti zprostředkovatele a za takto 
uzavřené smlouvy tedy bude zprostředkovateli 
náležet odměna. 

Smlouvu o obstarání prodeje věci a komi-
sionářskou smlouvu spojuje NOZ do jediného 
institutu, do komise. Přebírá se terminologie 
komisionářské smlouvy dle obchodního záko-
níku a zároveň také většina ustanovení s mír-
nými odchylkami, kterým se budeme věnovat. 
Komisionář bude mít právo ponechat si pro-
spěch, pokud vyjedná komitentovi podmínky 
výhodnější, než ty které mu komitent stanovil. 
Nově se také upravují případy dorovnání roz-
dílu v ceně. Pokud věc prodá komisionář za 
cenu nižší, než jakou mu určil komitent a zá-
roveň neprokáže, že tím odvrátil škodu, která 
komisionáři hrozila, bude povinen mu škodu 
nahradit.  V případě, že komisionář koupil věc 
za vyšší cenu, než kterou mu určil komitent, 
může komitent koupi odmítnout, pokud se 
rozdíl v ceně nezavázal zaplatit. Pokud však 
koupi neodmítne bez zbytečného odkladu po 
obdržení zprávy o koupi, platí, že koupi schvá-
lil. Komisionář bude mít nově zadržovací právo 
k věcem, které se u něho nachází, k zajištění 
dluhů vyplývajících ze smlouvy. Právo příkaz 
odvolat bude mít komitent pouze do doby, než 
vznikne závazek komisionáře vůči třetí osobě.

Vzhledem k tomu, že novelou obchodního 
zákoníku, kterou provedl zákon č. 370/2000 Sb., 
byla úprava obchodního zastoupení harmoni-
zována se směrnicí Evropské unie č. 86/653/
ES, zachovává se dosavadní úprava dle ob-
chodního zákoníku pouze s několika stylistický-
mi změnami a upřesněními. Přesněji je uprave-
no například to, že v případě splnění podmínek 
pro přiznání zvláštní odměny obchodního zá-
stupce (nyní zvané odškodnění) toto právo ne-
zaniká ani smrtí obchodního zástupce a bude 
tedy přecházet na dědice.

Jednou z mediálně nejoblíbenějších smluv 
NOZ je smlouva o zájezdu (dříve cestovní 
smlouva), a zejména její nové ustanovení 
o náhradě za narušení dovolené (původně 
také označované jako náhrada za ztrátu radosti 
z dovolené). Obecně se smlouvou o zájezdu za-
vazuje pořadatel (dříve provozovatel cestovní 
kanceláře) obstarat pro zákazníka připravený 
zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit souhrn-
nou cenu. Za pořadatele se považuje ten, kdo 
(byť i skrze třetí osobu) nabízí zájezd veřejnosti 
či skupině osob podnikatelským způsobem. Za 
pořadatele se považuje také zprostředkovatel 
jednotlivých služeb cestovního ruchu, pokud 
vyvolává dojem, že služby poskytuje jako zá-

jezd na vlastní odpovědnost (např. zprostřed-
kovatel letenek, ubytování). Nově je v NOZ de-
finován zájezd - jako soubor služeb cestovního 
ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než 
dvacet čtyři hodiny či zahrnuje-li přenocování 
a obsahuje alespoň dvě z následujících plnění: 
ubytování, dopravu či jinou službu cestovního 
ruchu. NOZ stanoví novou povinnost pořada-
tele, a to sdělit zákazníkovi ještě před uzavře-
ním smlouvy informace o vízových, pasových 
a zdravotních požadavcích zájezdu spolu s lhů-
tami pro jejich vyřízení.

NOZ definuje obecné vlastnosti zájezdu tak, 
aby mohl založit odpovědnost pořadatele za 
vady. Jde o takové vlastnosti, o kterých pořada-
tel zákazníka ujistil či které zákazník vzhledem 
k nabídce a zvyklostem důvodně očekával. 
Pokud takové vlastnosti zájezd nemá, zajistí 
pořadatel nápravu, nevyžaduje-li to neúměrné 
náklady. Pokud pořadatel vady neodstraní ani 
v přiměřené lhůtě určené zákazníkem, může je 
odstranit zákazník sám na náklady pořadatele. 
Má-li zájezd vadu, kterou zákazník vytkne bez 
zbytečného odkladu (nejpozději však do jedno-
ho měsíce od skončení zájezdu) u pořadatele či 
zprostředkovatele smlouvy, má právo na slevu 
z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.

Mediálně známou se stala smlouva o zájez-
du zejména díky náhradě za narušení dovole-
né. Pořadatel nahradí zákazníkovi tuto újmu, 
pokud porušil povinnosti, za které odpovídá, 
zejména pokud byl zájezd zmařen či podstat-
ně zkrácen. Na přiznání náhrady nemá vliv ani 
zákazníkovo případné odstoupení od smlouvy 
o zájezdu. Navzdory mediální kampani se však 
nebude jednat o náhradu pořadatele za špatné 
počasí případně za studené moře, ale pouze za 
služby, za které pořadatel odpovídá nebo se za 
ně odpovídat zavázal. Náhrada za ztrátu dovo-
lené také nebude připadat v úvahu v případě, 
kdy účelem zájezdu nebude rekreace, ale na-
příklad účast na školení či konferenci.

V novém občanském zákoníku se také ob-
jevuje nová obecná povinnost pořadatele 
zájezdu, poskytnout neprodlenou pomoc zá-
kazníkovi, který se ocitne v nesnázích. Nesná-
ze ani jejich důvody zákon nedefinuje a bude 
tedy záležet na konkrétních okolnostech a na 
pomoci, kterou lze po pořadateli rozumně po-
žadovat. Pokud se vyskytnou po odjezdu pod-
statné vady zájezdu a nepřijme-li pořadatel 
taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat, 
má povinnost zajistit na své náklady přepravu 
zákazníka na místo odjezdu, případně na jiné 
ujednané místo.

JUDr. Richard Gürlich, ph.D.
advokát

Nový občanský zákoník
12. 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. Dnešní příspěvek je věnován smlouvě o úschově, příkazu, zprostředkování, 
komisi, obchodnímu zastoupení a smlouvě o zájezdu.
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Daně

DOTAZ: Matka chce darovat synovi rodinný 
dům. Je zde nějaká daňová komplikace? po-
dává se daňové přiznání a k jaké dani?
ODPOVěď: Pokud po 1. 1. 2014 daruje matka 
ze svého soukromého majetku (matka nepod-
niká) svému synovi nemovitou věc, jedná se 
o předmět daně z příjmů fyzických osob. Tento 
příjem je osvobozen od daně z příjmů. Daňo-
vé přiznání k dani z příjmů ani k jiné dani se 
nepodává. Jedinou komplikací do budoucna by 
mohla být skutečnost, že v případě, že syn by 
rodinný dům pronajímal nebo v něm podnikal, 
nemohl by uplatňovat daňové odpisy v zákla-
du daně z příjmů ze samostatné činnosti nebo 
z nájmu. 

Dodávám navíc, vzhledem k častým dota-
zům, že se nelze osvobození vzdát (a následně 
uplatňovat odpisy).

DOTAZ: Babička chce darovat rodinný dům. 
Chce ho darovat pánovi, který je jejím vnu-
kem po stránce biologické, ale nikoliv po 
stránce právní – byl brzy po narození osvojen. 
Vztahuje se na takovéto darování osvobození 
od daně z příjmů fyzických osob? 
ODPOVěď: V tomto případě rozhoduje právní 
vztah dárce a obdarovaného, nikoliv biologická 
příbuznost. Proto, pokud se z jiného důvodu 
nejedná u dárce a obdarovaného o osoby blíz-
ké ve smyslu občanského zákoníku, není nepe-
něžní (bezúplatný) příjem od daně z příjmů fy-
zických osob osvobozen a obdarovaný jej musí 
uvést v daňovém přiznání a zdanit.

DOTAZ: Naše společnost prodává nezasíťova-
ný pozemek. sítě vybuduje na vlastní náklady 

až později a převede je vlastníkům pozemků 
za úplatu podle smlouvy. podléhá prodej po-
zemku DpH?
ODPOVěď: Na tuto otázku je odpověď složitá. 
Je potřeba vyjasnit několik bodů:
1. Je již na pozemku zřízena nemovitá stavba?
2. Je na pozemku inženýrská síť?
3. Je na výstavbu nemovité stavby na tomto 
pozemku vydáno stavební povolení?
4. Je udělen souhlas s provedením ohlášené 
stavby na pozemku?

Pokud je kladná odpověď na otázky číslo 
3 nebo 4 a záporná na otázky číslo 1 a 2, bude 
převod pozemku podléhat základní sazbě DPH. 

Pokud je kladná odpověď na otázky číslo 
1 nebo 2 a záporná na otázky číslo 3 a 4, bude 
se testovat, zda převod stavby na pozemku je 
osvobozen od DPH (tři, resp. pět let po vydání 
prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, 
kdy bylo započato první užívání stavby, a to 
k tomu dni, který nastane dříve). I pak se ale 
plátce může rozhodnout a převod pozemku 
zdanit. 

Teprve v ostatních případech je převod 
pozemku osvobozen od daně s povinností pří-
padný uplatněný nárok na odpočet z minulosti 
v poměrné výši vrátit. V každém případě do-
poručuji konkrétní situace probrat s daňovým 
poradcem.

DOTAZ: Fyzická osoba, plátce DpH, uplatňu-
je výdaje pro účely daně z příjmů fyzických 
osob paušálem ve výši 60 % z příjmů. Za-
koupila nový počítač a další vybavení. Má 
nárok na odpočet DpH na vstupu? protože 
bude zakládat obchodní společnost, chce 
po založení společnosti uvedený majetek 
prodat své nové společnosti. Vystaví da-
ňový doklad a DpH odvede. Bude zdaňovat 

příjem z prodeje daní z příjmů fyzických 
osob?
ODPOVěď: Nárok na odpočet DPH má, po-
kud provozuje „zdaňovanou“ ekonomickou 
činnost, tj. nejedná se o poskytovaná osvobo-
zená plnění bez nároku na odpočet daně. Po-
kud bude za rok 2014 i nadále u daně z příjmů 
uplatňovat výdaje „paušálem“, nemá z pohle-
du zákona o daních z příjmů v roce 2014 ob-
chodní majetek, a proto bude příjem z prodeje 
uvedeného majetku osvobozen podle zákona 
o daních z příjmů, § 4 odst. 1 písm. c). Na tento 
prodej se pohlíží jako na prodej soukromého 
majetku. Z pohledu DPH se jedná o zdanitelné 
plnění, protože podle § 4 zákona o DPH plátce 
obchodní majetek má.

DOTAZ: pokud se při převodu nemovité věci 
prodávající a kupující dohodli, že daň z nabytí 
nemovitých věcí zaplatí napůl, kdo bude po-
dávat přiznání a jak budou platit daň?
ODPOVěď: Prodávající a kupující se mohou 
v kupní smlouvě dohodnout, že poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí bude kupují-
cí. Jinak je poplatníkem prodávající. Ten, kdo 
je poplatníkem (v daném případě jen jedna 
osoba – prodávající nebo kupující), podává 
přiznání k dani a platí svým jménem daň. 
Pokud se vypořádají „bokem“, nemá to na 
uvedené povinnosti vliv. Komplikace by ale 
mohly nastat u daně z příjmů u toho, kdo 
je poplatníkem, protože ten by dostal pení-
ze od druhé smluvní strany a ty by měly být 
zdaněny daní z příjmů. Spíše bych dopor-
učoval sjednaný režim platby daně z nabytí 
nemovitých věcí řešit úpravou kupní ceny ve 
smlouvě.

Ing. petr Kout
daňový poradce

Daňová poradna

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
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

HOME sTAGING a umění vyfotit, 
to co vidíte, jak to vidíte

Chcete mít náskok před konkurencí?  S námi se vám to podaří. Naučíte se, jak úspěšně připra-
vit nemovitost k prodeji a pronájmu, poznáte její klady a budete je umět vyzdvihnout. 

Termín:  2. 10. 2014 (9-16 hod.) 
Místo konání:  praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

seminář vedou: PhDr. Dagmar Godycká – majitelka realitní kanceláře a Ing. Karel Bouček 
ml. –  poradce ve věcech finančních a  fotograf

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/?c_id=2588
http://www.arkcr.cz/?c_id=2579
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Příprava nového zákona o realitním podnikání

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor ve-
řejných dražeb uspořádal dotazníkovou akci 
v rámci procesu zapojování veřejnosti do pří-
pravy vládních dokumentů. Aktuálně totiž pra-
cuje na přípravě návrhu věcného záměru záko-
na, který by měl nastavit základní pravidla pro 
fungování této zprostředkovatelské činnosti na 
našem trhu. 

Dotazníky byly zaměřeny jak na spotřebite-
le, tak i na samotné realitní zprostředkovate-
le a zjišťovaly jejich názory na aktuální situaci 
v oboru. Podpůrným dokumentem pro vznik 
obou verzí dotazníků byla „Analýza současné 
situace v oblasti podnikání realitních kancelá-
ří a návrh variant řešení“, která vznikla v roce 
2012 na základě požadavku Hospodářského 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a stala se východiskem pro zahájení legisla-
tivních prací na speciálním zákoně o realitním 
podnikání. Ta označila a pojmenovala některé 
klíčové problémy, které byly zformulovány do 
dotazníků. Z odpovědí veřejnosti mělo vyply-
nout, do jaké míry jsou pro ně tyto oblasti dů-
ležité. 

Dotazníky byly zveřejněny ve dvou verzích - 
pro spotřebitele a pro realitní zprostředkova-
tele. Celá akce trvala 28 dní, od 23. června do 
20. července. K respondentům se informace 
o nich dostala prostřednictvím tiskových zpráv 
vydaných ministerstvem, které převzala i další 
média. Některým realitním zprostředkovate-
lům byly dotazníky doručeny i adresně pomocí 
databáze odboru veřejných dražeb a o další 
distribuci se postarali členové pracovní skupi-
ny, kteří se na přípravě nové legislativy podílejí 
a byli v tomto smyslu požádáni o spolupráci.

Zájem o dotazníky byl od prvního dne zve-
řejnění poměrně značný, což ukazuje i konečný 
počet zodpovězených dotazníků. Respondentů 
bylo celkem 2284, z nichž 54 % činili samotní 
realitní zprostředkovatelé a 46 % spotřebi-
telé. Někteří respondenti sdělovali i své další 
podněty prostřednictvím e-mailu nebo tele-
fonicky. Jiní dokonce nabízeli i širší spolupráci 
při přípravě nového zákona. I z tohoto lze do-
vozovat, že nová zákonná úprava je veřejností 
netrpělivě očekávána.

To jednoznačně dokazuje i poslední otáz-
ka, která byla oběma skupinám v dotaznících 
položena stejně - zda si myslí, že je třeba spe-
ciálním zákonem nastavit základní pravidla 
pro zprostředkovatelskou realitní činnost. 
Pro odpověď „ANO“ bylo 81 % spotřebitelů 
a 76 % realitních zprostředkovatelů. Shoda 
mezi oběma skupinami ale překvapivě nasta-

la i v ostatních oblastech, na něž se dotazníky 
zaměřovaly. 

Z tohoto důvodu tedy z obou dotazníků 
zcela jasně vyplynulo, že základní pravidla pro 
výkon realitní činnosti by měla být novou legis-
lativou nastavena především pro tyto oblasti: 

 ■ nastavení pravidel kvalifikačních kritérií 
pro výkon této činnosti,

 ■ zavedení zákonného pojištění odpověd-
nosti za škodu v souvislosti s výkonem profese 
pro realitní zprostředkovatele a

 ■ nastavení pravidel pro přijímání finanč-
ních prostředků realitními zprostředkovateli.

Samotní realitní zprostředkovatelé ozna-
čili za velmi důležité nebo důležité nastavení 
pravidel kvalifikačních kritérií pro výkon této 
činnosti v 83 %; zavedení zákonného pojištění 
odpovědnosti pro realitní zprostředkovatele 
v necelých 63 % a nastavení pravidel pro při-
jímání finančních prostředků realitními zpro-
středkovateli v 82 %. 

Téměř 80 % dotázaných spotřebitelů od-
povědělo, že dle jejich názoru jsou současné 
podmínky pro vstup do realitního podnikání 
nedostatečné a následně jednoznačně ozna-
čili za nejdůležitější kvalifikační předpoklad 
odbornost, jejíž prokázání se podle současně 
platné legislativy od realitních zprostředkova-
telů nepožaduje. 

Více jak 84 % respondentů z řad spotře-
bitelů pak označuje za velmi důležitou nebo 
důležitou skutečnost, zda má realitní zpro-
středkovatel uzavřené pojištění odpovědnosti 
za způsobenou škodu a takřka všichni dotá-
zaní pak kladou důraz na bezpečnou úschovu 
jejich finančních prostředků, za což považují 
buď advokátní, notářskou či bankovní úscho-
vu, případně jakoukoli jinou, avšak takovou, 
kde budou finanční prostředky chráněny před 
zpronevěrou, exekucí nebo insolvencí realitní-
ho zprostředkovatele. Pouze 1 % dotázaných 
považuje úschovu finančních prostředků u sa-
motného realitního zprostředkovatele za bez-
pečné.

Dá se tedy konstatovat, že obě skupiny kla-

dou důraz především na nastavení pravidel 
z hlediska ochrany spotřebitele.

Zajímavé je z tohoto pohledu i celkové hod-
nocení aktuální situace v oboru, kdy téměř 
80 % dotázaných realitních zprostředkovatelů 
ji vnímá jako spíše špatnou nebo velmi špat-
nou, tedy přiznává, že v oboru existují zásadní 
problémy, nebo že současná situace vyžaduje 
podstatnou změnu.

Tomu v zásadě odpovídá i hodnocení sa-
motných spotřebitelů. Bezmála 88 % těchto 
respondentů odpovědělo, že již má osobní 
zkušenost s realitními zprostředkovateli, ale 
více jak polovina z nich označuje své dosavadní 
zkušenosti jako spíše horší nebo velmi špatné.

Jak je z výše uvedeného vidět, legislativní 
úprava této oblasti je více než žádoucí. Dotaz-
níkovou akcí dostalo ministerstvo jednoznač-
nou odezvu odborné i laické veřejnosti, že na-
stavení základních pravidel pro tuto činnost je 
nezbytné a že návrh řešení v rámci připravova-
ného věcného záměru nového zákona je cíleno 
právě tam, kde jsou vnímány ty nejzásadnější 
problémy v oblasti zprostředkování realitních 
služeb.

O vývoji celého procesu při přípravě nové-
ho zákona o realitním podnikání ministerstvo 
informuje veřejnost prostřednictvím svých 
webových stránek. Naleznete zde také již zmi-

ňovanou „Analýzu současné situace v oblasti 
podnikání realitních kanceláří a návrh variant 
řešení“, harmonogram legislativního procesu 
zákona nebo podrobné vyhodnocení dotazní-
ků. Tím však komunikace s veřejností nekončí. 
Věcný záměr zákona bude také veřejně disku-
tován, a to v momentě, kdy budou veškeré díl-
čí okruhy projednány v rámci pracovní skupiny 
a ta odsouhlasí jeho zveřejnění k dalším kon-
zultacím. Zde bude dán prostor veřejnosti k za-
slání dalších podnětů, neboť jsme přesvědčeni, 
že nový zákon by neměl vznikat od úřednické-
ho stolu, ale na základě potřeb praxe.

Mgr. Tereza Zvolská
Odbor veřejných dražeb

Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotazníková akce MMR – zjišťování 
názorů spotřebitelů i samotných realitních 
zprostředkovatelů na poskytování 
zprostředkovatelské realitní činnosti v ČR
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Monitoring

stavitelé: Zvyšování 
energetické účinnosti 
byty zdražit nemusí 

Praha 30. července (ČTK) - Povinné zvyšování 
energetické účinnosti budov se nemusí projevit 
v navýšení cen bytů, jak varují někteří developeři. 
Tvrdí to stavitelé pasivních domů z aliance Šance 
pro budovy s tím, že jsou schopni postavit energe-
ticky kvalitní domy za stejné náklady jako nejhorší 
stavby, které ještě plní současnou normu. Obyva-
telé pak navíc ušetří náklady na provoz.

Aliance sdružující 280 firem zabývajících se 
energeticky úsporným stavebnictvím reagovala 
na vyjádření největších tuzemských developerů, 
podle kterých požadavek Eu na postupné snižo-
vání energetické náročnosti budov zdraží byty až 
15 procent a úspory za energie prý navíc spolknou 
vyšší náklady na provoz technologií.

„Chápu, že někteří developeři nemají s výstav-
bou energeticky kvalitních budov dostatečnou 
zkušenost a pokud by se do ní pustili, je klidně 
možné, že je postaví i o 15 procent dráž a navíc 
se složitými technologiemi náročnými na údrž-
bu. Stavitelé, kteří mají s energeticky úspornou 
výstavbou zkušenosti, jsou ale schopni úspornou 
budovu postavit za de facto stejné ceny jako nej-
horší stavbu, která ještě splní současnou českou 
normu. Je to pod úrovní rozdílu, který je dán třeba 
lokalitou nebo dražšími kachličkami do koupelny,“ 
uvedl ředitel aliance Petr Holub.

Podle developerů byty prodraží především 
technologie, jako je například nucené větrání s re-
kuperací odpadního tepla. „Stavebně a technicky 
jsme se naučili používat jednoduché typizované 
prvky, takže se dá říct, že chytře postavená pasiv-
ní budova je levnější než hloupě postavená ener-
geticky nekvalitní budova. Náklady na energie 
budou však pro naše klienty čtvrtinové a v běž-
ném užívání bytu to jeho majitelé ani nepoznají, 
tedy kromě toho, že mají neustále čerstvý vzduch 
a prostředí bez vlhkosti a mikrobů,“ podotkl Jan 
Řežáb z firmy JRD, která staví pasivní domy.

Část bytů v energeticky úsporném standardu 
staví například Skanska. „Podle nás jde o správnou 
cestu využití již běžně dostupných technologií. 
Běžný uživatel nemůže mít přehled o všech tech-
nických možnostech, které obor v současnosti na-
bízí, a proto zpřísňování legislativních požadavků 
v této oblasti vítáme. Navíc česká vyhláška je na-
stavena tak měkce, že s ní nebudou mít problémy 
ani developeři specializující se na méně kvalitní 
výstavbu,“ podotkl Leoš Vrzalík ze Skansky.

Povinné snižování energetické náročnosti se 
bude nejprve od roku 2016 týkat některých nově 
stavěných veřejných budov, jako jsou například 
úřady, nemocnice či školy. Pro velké bytové domy 
pak tato povinnost nastane od roku 2018, pro 
menší 2019 a pro rodinné domy od roku 2020.

jsa mkv mal

Developeři brojí proti energetickým 
úsporám, prý zdraží byty 

Praha 27. července (ČTK) - Největší čeští developeři se pustili do boje proti povinnému zvy-
šování energetické účinnosti budov. Byty podle nich kvůli tomu zdraží až o 15 procent, úspory 
za energie navíc prý navíc spolknou vyšší náklady na provoz technologií.

Snižování energetické náročnosti se bude nejprve týkat nově stavěných veřejných budov, 
jako jsou například úřady, nemocnice či školy. už od roku 2016 budou muset mít „téměř nu-
lovou“ spotřebu energií veřejné budovy větší než 1500 metrů čtverečních, o dva roky později 
přijdou na řadu také všechny ostatní budovy stejně velké. Od roku 2020 se povinnost „téměř 
nulové“ spotřeby energií týká všech nových budov.

„Požadavek Eu na postupné snižování energetické náročnosti prostřednictvím zavedení 
normy vyžadující stavbu pasivních a energeticky úsporných budov je dalším příkladem toho, 
že unijní úředníci rozhodují o něčem, čemu vůbec nerozumí a jsou pod tlakem lobbistů,“ ne-
bere si servítky generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol Evžen Korec.

Podle něj kvůli tomu z trhu zmizí nejlevnější byty. „Zavedením této unijní normy dojde 
k navýšení jejich ceny zhruba o 15 procent,“ tvrdí Korec.

Podobný odhad má i generální ředitel společnosti Trigema Marcel Soural. „Domníváme 
se, že výstavba bude dražší o 10 až 15 procent, ale provozní náklady stejně neklesnou. Co 
případně ušetřím za energie, to utratím navíc za provoz a servis náročnějších technologií,“ 
poznamenal Soural, podle nějž stát trhu nařizuje, aby zrušil všechny levné byty.

„Levné byty nebudou, protože budou muset mít drahou technologii. My nemůžeme dělat 
nic jiného, než stavět úsporné byty bez ohledu na to, zda je lidé chtějí a zda na ně budou mít 
peníze,“ prohlásil šéf Trigemy s tím, že nařízení bude stejný průšvih, jako podpora fotovoltaic-
kých elektráren.

Developeři zpochybňují hlavně avizované úspory související s nižší spotřebou energií. „Bu-
deme klientům tvrdit, že papírově ušetří. Ale v reálu jim to garantovat nebudeme moct. uživa-
telská schopnost tyto technologie správně používat není příliš vysoká. Bude těžké lidi naučit, 
že například při využití rekuperace (automatické výměny vzduchu - pozn. ČTK) nesmí větrat,“ 
upozornil Soural.

Podle Korce je logické, že lidi větrají i přes zákazy v domech s rekuperací a řízeným větrá-
ním. „Někteří lidé doma kouří, nebo mají v ložnici vydýchaný vzduch, v kuchyni je pára či těžký 
vzduch po vaření a chtějí jej okamžitě vyvětrat,“ poznamenal Korec z Ekospolu.

Obchodní ředitel Central Group Jiří Vajner oponuje, že ceny bytů by rostly i bez tohoto 
nařízení. „Můžeme očekávat, že současně s růstem nákladů na ostatní zboží budou stoupat 
i ceny bydlení. Naše populace sice mírně, ale roste, proto lze očekávat, že poptávka po novém 
bydlení nebude ustávat. Naopak vzroste zájem právě o ‚zdravé bydlení‘, kde se použití nových 
technologií pro zvýšení kvality životního prostředí, jako je větrání s rekuperací, bude stávat 
běžným,“ odhaduje další vývoj Vajner.

Nízkoenergetické byty s řízenou rekuperací tvoří v současnosti naprosté minimum z celko-
vého množství bytů - zhruba tři procenta. Náklady této investice se podle různých propočtů 
údajně vrátí za 20 až 25 let. Nejsou do toho však započítány výdaje na opravy, údržbu a servis.

Filip sušanka mal

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

Jak na více zakázek a smluv
určeno všem realitním makléřům, kteří se chtějí inspirovat v praxi ověřenými postupy 

v realitní činnosti 
Termín:  24. 9. 2014 (9 – 12 a 13 – 16 hod.) 

Místo konání:  praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 
seminář vede: Mgr. Ivana Cikánková, praxe v realitách od r. 1998 

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/?c_id=2539
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V tomto článku se zabýváme otázkou, zda je v důsledku změny právní úpravy bytového práva, 
představovanou zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem (dále jen „nový občanský záko-
ník“) možné a přípustné, aby jedno společenství vlastníků jednotek bylo založeno a působilo ve 
více domech.

lze společenství vlastníků jednotek 
založit pro více domů?

Pro shrnutí připomínáme, že tato situace 
nemohla za účinnost předchozí právní úpravy, 
představované zákonem č. 72/1994 Sb. zákonu 
o vlastnictví bytů (dále jen „zákon o vlastnictví 
bytů“) nastat. Podle předchozí právní úpravy 
proto společenství vlastníků jednotek mohlo 
působit vždy toliko v jediném domě. Důvodů 
pro tento závěr bylo několik.

Především z ustanovení § 1 odst. 1 zákona 
o vlastnictví bytů výslovně plynulo, že účelem 
citovaného zákona je úprava spoluvlastnictví 
budovy, a to za situace, kdy spoluvlastník bu-
dovy je vlastníkem bytu či nebo nebytového 
prostoru a zároveň podílovým spoluvlastní-
kem společných částí budovy. Tuto okolnost 
rozvedl Ústavní soud ve svém nálezu č. PL. ÚS 
51/2000 ze dne 13.3.2001. Z nálezu se podává, 
že existencí a činností společenství vlastníků 
jednotek dochází k omezení vlastnického práva 
vlastníků jednotek a de facto ke zvláštní úpravě 
výkonu spoluvlastnického práva ke společným 
částem budovy prostřednictvím jiné osoby, 
a k usnadnění hospodaření a správy budovy, 
které by se jinak řídilo obecnými pravidly o spo-
luvlastnictví. 

Za jedno ze zásadních rozhodnutí upravu-
jících povahu společenství vlastníků jednotek 
a jeho vazby na dům lze považovat nález Ústav-
ního soudu ČR ze dne 8.3.2005, sp. zn. I. ÚS 
646/04. V tomto nálezu soud vyslovil, že:

„Množina spoluvlastníků budovy, jako vlast-
níků jednotek, tvoří společenství vlastníků jed-
notek.“

Z tohoto nálezu je tedy zřejmé, že společen-
ství vlastníků jednotek je neoddělitelné právě 
od jednoho konkrétního domu a vlastníků jed-
notek, které se v něm nacházejí. 

Ostatně i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 
ze dne 20.4.2001, sp. zn. 7 Cmo 956/2000 po-
užívá slovní spojení „dům, v němž společenství 
vzniklo“. Je tedy dovozeno, že společenství 
vlastníků jednotek existuje v domě.

Dále je třeba poukázat na skutečnost, že 
za účinnosti zákona o vlastnictví bytů vznika-
lo společenství vlastníků jednotek ze zákona 
nezávisle na vůli vlastníků jednotek. Podle 
ustanovení § 9 odst. 3 zákona o vlastnictví 
bytů bylo výslovně stanoveno, že společen-
ství vzniká v domě, a to za situace, že v domě 
se nachází nejméně pět jednotek, z nichž nej-
méně tři jsou ve vlastnictví tří různých vlast-
níků. Okamžik vzniku společenství vlastníků 
jednotek byl vázán na objektivní skutečnost, 
a to doručení listiny s vyznačenou doložkou 
o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí, 
případně jiné listiny s obdobným obsahem, 
poslednímu z těchto vlastníků. Vlastníci jed-
notek v bytovém domě tak nemohli vznik 
společenství vlastníků jednotek vyloučit ani 
jeho vznik odložit. 

Podle ustanovení § 9 odst. 5 a 6 zákona 
o vlastnictví bytů přitom členství ve společen-
ství vlastníků jednotek bylo vázáno na vlast-
nictví jednotky, a to vlastnictví v konkrétním 
domě, a lze tak ve zkratce říci, že toto vlast-
nictví a členství vznikalo a zanikalo současně. 

S ohledem na kogentní povahu zákona 
o vlastnictví bytů (přičemž tato povaha byla 
shledána například v rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR ze dne 18.12.2001, sp. zn. 30 Cdo 
893/2001) nebylo přitom možné se od výše 
popsaných pravidel odchýlit, neboť zákon 
o vlastnictví bytů tuto odchylku neumožňoval. 
Nebylo tak možné, aby se někteří vlastníci jed-
notek rozhodli, že nebudou členy společenství 
vlastníků jednotek, a že si založí „své“ spole-
čenství nebo vstoupí do společenství existující-
ho v jiném domě. S ohledem na výše zmíněný 
účel zákona o vlastnictví bytů by toto znemož-
nilo účinnou správu a hospodaření s domem. 

Jak rovněž plyne  z jazykového výkladu 
ustanovení § 9 odst. 3 zákona o vlastnictví 
bytů, společenství vznikalo v domě, nikoli do-
mech. Obdobně lze odkázat i na ustanovení 
§ 13 a 15 zákona o vlastnictví bytů, které upra-
vují otázky hlasování a úhradu nákladů spoje-
ných se správou domu toliko ve vztahu k jedi-
nému domu.

Lze tak uzavřít, že dle právní úpravy, platné 
do 31.12.2013, mohlo společenství vlastníků 
jednotek existovat právě a pouze pro jediný 
dům. 

Pro posouzení, je-li takový závěr platný i za 
současné právní úpravy, je třeba zhodnotit, 
zda ohledně otázky vymezené v úvodu tohoto 
článku došlo k nějaké změně.

V tomto ohledu upozorňujeme na změ-
nu účelu společenství vlastníků jednotek. 
Oproti předchozí úpravě není tímto účelem 
přímá správa domu a pozemku, na němž se 
dům nachází, nýbrž, v souladu s ustanovením 
§ 1194 odst. 1. nového občanského zákoníku, 
zajišťování této správy. Toto by mohlo na první 
pohled poukazovat na oddělení výše popsané-
ho těsného sepětí společenství vlastníků jed-
notek s konkrétním domem. 

Další velice podstatnou změnou je změna 
režimu vzniku, trvání a zániku společenství 
vlastníků jednotek. Oproti předchozí právní 
úpravě, je podle nového občanského zákoníku 
nastolen režim standardní pro jiné právnické 
osoby, tedy časová osa od založení, přes vznik 
zápisem do veřejného rejstříku, další fungová-
ní, až ke zrušení a výmazu společenství vlastní-
ků jednotek.

Zejména úprava založení společenství vlast-
níků jednotek podle ustanovení § 1198 a násl. 
nového občanského zákoníku by na první po-
hled mohla vést k závěru, že pokud by spole-
čenství vlastníků jednotek mělo být založeno 
schválením stanov, a občanský zákoník neuvá-
dí, kdo by tyto stanovy měl schvalovat, mohlo 
by být možné, aby takto stanovy schválili a je-
diné společenství vlastníků jednotek takto za-
ložili vlastníci jednotek ve dvou nebo dokonce 
více domech s tím, že toto jediné společenství 
by plnilo své zákonné úkoly pro všechny tyto 
domy.

I přes přijetí nové právní úpravy, zejména 
ohledně vzniku společenství vlastníků jedno-
tek, však vyslovujeme názor, že nadále platí, 
že společenství vlastníků jednotek může vznik-
nout pouze pro jediný dům, a že jej tedy nemo-
hou tvořit vlastníci jednotek ve více domech, 
což níže rozvádíme.

Na podporu takového tvrzení v prvé řadě 
poukazujeme na skutečnost, že sám zákono-
dárce v důvodové zprávě k novému občanské-
mu zákoníku uvádí k § 1185 (ve schváleném 
znění nového občanského zákoníku se jedná 
o ustanovení § 1194) zásadní informaci, že 
návrh úpravy společenství vlastníků jednotek 
vychází kromě jiného ze současné právní úpra-
vy. Významné je rovněž konstatování důvodo-
vé zprávy, že „Společenství vlastníků je pojato 
jako právnická osoba, jejíž účel je vymezen 
správou domu a pozemku“. 

Zákonodárce se však výslovně otázce, zda 
jedno společenství vlastníků jednotek může 
působit ve více domech, výslovně nevěnuje 
a je třeba si tak pomoci výkladem.

Jde-li o jazykový výklad veškerých ustanove-
ní nového občanského zákoníku v příslušném 

Pokračování na str. 9
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lze společenství vlastníků jednotek 
založit pro více domů?

pododdílu, upravujícího správu domu a po-
zemku, tedy ustanovení § 1189 a násl. nového 
občanského zákoníku, hovoří nový občanský 
zákoník výlučně o „domu“ v jednotném čísle. 
Takto zejména ustanovení § 1199 upravuje 
podmínku „méně než pět jednotek v domě“, 
ustanovení § 1200 odst. 2 písm. a) požaduje ve 
stanovách vymezit „označení domu, pro který 
společenství vlastníků vzniklo“ a v neposlední 
řadě ustanovení § 1215 odst. 1 váže okamžik 
zrušení společenství vlastníků jednotek na 
„den zániku vlastnického práva ke všem jed-
notkám v domě“.

Pro závěr, že společenství vlastníků jedno-
tek může být spojeno jen s jediným domem, 
svědčí i ustanovení § 1194 odst. 2 nového ob-
čanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení je 
členství ve společenství neoddělitelně spojeno 
s vlastnictvím jednotky. Máme přitom za to, 
že takové spojení vyplývá z účelu společenství 
vlastníků jednotek, jak je formulovaly již za 
předchozí právní úpravy výše popsaná soudní 
rozhodnutí. 

Dalším podstatným argumentem je, že 
nový občanský zákoník jednoduše možnost 
vzniku společenství vlastníků jednotek pro více 
domů neumožňuje. V tomto ohledu je třeba 
zabývat se otázkou, zda lze předmětná ustano-
vení nového občanského zákoníku považovat 
za kogentní nebo dispozitivní. Z komentářové 
literatury lze poukázat na názor, že zásadní zá-
konné vymezení správy domu, pod níž přitom 
s ohledem na systematiku nového občanské-
ho zákoníku patří i otázky úpravy společenství 
vlastníků jednotek, nelze modifikovat (Spá-
čil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva 
(§ 976 a- 1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2013, str. 750). Z důvodů uvedených 
dále máme za to, že se s tímto názorem lze zto-
tožnit. Za zásadní otázku přitom považujeme 
rovněž otázku, pro kolik domů může být spole-
čenství vlastníků jednotek založeno.

Pokud by měl být přijat názor, že pravidla 
nového občanského zákoníku týkající se spole-
čenství vlastníků jednotek jsou až na výslovné 
výjimky (například ustanovení § 1195 odst. 
2 nového občanského zákoníku) dispozitivní, 
vedlo by to mnohdy k absurdním výkladům. 
Důvody této absurdnosti by měly svůj původ 
v tom, že nový občanský zákoník jednotlivé si-
tuace neupravuje a tudíž ani nenutí členy spo-
lečenství vlastníků jednotek přijmout výslovné 
ujednání, například ve stanovách. Pokusíme se 
poukázat na několik příkladů. 

Například, s ohledem na pochopitelnou 
absenci omezení by tak mohla nastat situace, 
že společenství vlastníků jednotek by tak vy-
tvořili vlastníci bytů například z Chebu a Os-
travy – zákon totiž nestanoví žádné pravidlo 
blízkosti či sousedství domů. Domníváme se, 

že z praktického hlediska by byla činnost ta-
kového společenství paralyzována. Mohla by 
nastat situace, kdy by oba domy stály proti 
sobě a každý vlastník jednotky by hájil přede-
vším své zájmy.

V neposlední řadě, podle ustanovení 
§ 1215 odst. 1 nového občanského zákoníku by 
takové společenství vlastníků jednotek (při ab-
senci jiných pravidel, k jejichž přijetí by vlastní-
ky jednotek opět nic nenutilo) zaniklo v přípa-
dě, že by v jednom z domů zaniklo vlastnické 
právo ke všem jednotkám. Za této situace by 
se však druhý dům ocitl v situaci, kdy by v něm 
společenství vůbec neexistovalo a muselo by 
být založeno opětovně. 

S ohledem na výše uvedené se proto přiklá-
níme k závěru, že společenství vlastníků jedno-
tek může podle nového občanského zákoníku 
vzniknout pouze pro jediný dům. 

Kromě odkazů na konkrétní ustanovení 
právní úpravy, zákonodárcem deklarovanou 
snahu o kontinuitu stávajících východisek pro 
úpravu a fungování společenství vlastníků 
jednotek, můžeme poukázat i na účel právní 
úpravy.

V této souvislosti je možno vyjít ze základ-
ního předpokladu, že právo reguluje společen-
ské vztahy, které jsou natolik důležité, že jejich 
fungování nelze ponechat na normách mimo-
právních, tedy že právní úprava musí vycházet 
ze společenské potřeby.

Plně se ztotožňujeme s názory, přijatými 
v soudních rozhodnutích a popsanými výše, 
že účelem existence společenství vlastníků 
jednotek a tím i právní úpravy této existence 
a fungování je zajištění ochrany majetku osob 
a umožnění, aby tento majetek mohl být řádně 
spravován. Pokud bychom připustili, že spole-
čenství vlastníků jednotek by působilo ve více 
domech, mělo by to důsledek, že by vlastníci 
jednotek rozhodovali nejen o svém majet-
ku, ale i o majetku jiných osob. Máme za to, 
že tato společenská potřeba není dána, a ani 
zákonodárce nemá a nikdy neměl zájem jí po-
skytovat ochranu. Mohlo by být dokonce uva-
žováno, zda by taková úprava nebyla v rozporu 
s čl. 11 Listiny základních práv a svobod.

Připomínáme závěrem, že možnost spolu-
práce mezi společenstvími vlastníků jednotek 
je novým občanským zákoníkem předjímána 
v ustanovení § 1197. Jestliže je účel společen-
ství vlastníků jednotek nově zajištění správy 
domu, nikoli přímo výkon této správy, lze po-
stupovat například cestou smluv mezi dvěma 
společenstvími, kdy jedno, disponující lepší-
mi znalostmi a zdroji, by se „staralo“ o druhé 
a správu domu tak pro ně zajišťovalo. Jednalo 
by se o smluvní závazkový vztah se všemi dů-
sledky včetně odpovědnostních, proti čemuž 
nelze mít výhrady.

V neposlední řadě odkazujeme i na ko-
mentářovou literaturu. V publikaci Kabelková, 

E., Shödelbauerová, P. Bytové spoluvlastnic-
tví v novém občanském zákoníku, 1. vydání 
2013, s. 203 – 210 je vysloven názor, že jedním 
ze znaků společenství vlastníků jednotek je, že 
toto společenství vzniká vždy pro jeden dům. 
Jak je patrné z předchozího textu našeho člán-
ku, s tímto názorem se ztotožňujeme.

Závěr
uzavíráme tedy, že dle našeho názoru není 

možné ani po 1.1.2014 založit společenství 
vlastníků jednotek pro více domů. Důvodem 
pro tento závěr je především vymezení úče-
lu společenství vlastníků jednotek, kterým 
je zajištění správy konkrétního domu, a dále 
skutečnost, že nový občanský zákoník situace, 
kdy by jedno společenství působilo ve dvou 
domech, neupravuje a neumožňuje, a není ani 
na takovou situaci přizpůsoben. 

Pokud by v budoucnu měl být vznik jedno-
ho společenství vlastníků jednotek umožněn 
pro více domů, měla by být taková změna být 
doprovázena zásadní koncepční změnou na-
zírání na účel společenství vlastníků jednotek 
a současně změnou právní úpravy.

Mgr. Gabriela Hájková,  advokátka
JUDr. petr Kučera, ph.D.,  advokát

www.ppsadvokati.cz
Příspěvek byl uveřejněn na www.epravo.cz.

Základy 
realitního 
byznysu

Seminář je určen všem začínajícím 
realitním makléřům nebo makléřům 
s kratší praxí v realitách. 
Úspěšní absolventi získají osvědčení 
„Certifikovaný realitní makléř 1. stup-
ně“

Termín:  14. - 15. 10. 2014  (9-16 hod.) 
Místo konání:  praha, sídlo ARK ČR, 

Praha 10, Strašnická 3165/1b 
Seminář vedou: Mgr. Ivana Cikánková 

a PhDr. Martin Cipro

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Pokračování ze str. 8

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/?c_id=2517
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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.
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Strašnická 3165/1b, 102 00 Praha 10,
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Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

Ing. Petr Koranda, CSc.
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Pavel Borůvka
MK ČR E 17369

Rozšiřuje ARK ČR. Neprodejné.

Od 1. 7. 2014 je účinný 
nový jednací řád 
katastrálních úřadů 

– na webových stránkách Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního

http://www.cuzk.cz/O-resortu/Statuty-a
-organizacni-rady-uradu-v-resortu/Statut,-
Vzorovy-organizacni-rad-a-Jednaci-rad-kata/
Jednaci-rad.aspx

Zajímavé články:
 ■ právní rádce č. 7

Součásti věci  - stanovisko Komise pro apli-
kaci nové civilní legislativy při ministerstvu 
spravedlnosti (KANCL) – 4. díl komentovaných 
stanovisek 

Rozhovor s prof. JuDr. Irenou Pelikánovou, 
soudkyní  Tribunálu Eu nejen o novém občan-
ském zákoníku (Přijmout BGB by bylo pořád 
snadnější než vylepšovat rekodifikaci)

Víte jak získat 
konkurenční 

výhodu? 
Prokázáním vašich znalostí u nezávislého 
certifikačního orgánu s akreditací udě-
lovat osvědčení „Certifikovaný realitní 
makléř“
Bližší informace zde
nebo  na sekretariátu ARK ČR: 
tel. 272 76 29 53, 608 446 656; 
nebo přímo u Certifikačního ústavu 
Vysoké školy ekonomické v Praze viz: 
http://cu.vse.cz/ 
a Ústavu soudního inženýrství 
Vysokého učení technického v Brně viz: 
www.vutbr.cz/usi/certifikacni-organ

Malý NOZ slovník realitního makléře
Absolutní a realitní neplatnost právního jednání

NOZ stanovuje zásadu, že na právní jednání (dříve právní úkon) je třeba hledět jako na spíše platné než jako neplatné. NOZ tak výrazně snižuje 
sankcionování vad právního jednání neplatností jak tomu bylo v obdobní před účinností NOZ.

NOZ preferuje relativní neplatnost před neplatností absolutní.  Absolutně neplatné právní jednání  definuje § 588 NOZ takto:  
Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje 
veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

Relativně neplatné právní jednání je platné do doby, než se strana jeho neplatnosti nedovolá. Promlčecí doba je tříletá.  § 586 NOZ  vymezuje 
relativní neplatnost takto:

(1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.
(2) Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné.

Jak získávat zakázky 
na výhradní spolupráci  

Rady pro realitní makléře jak být úspěšnější při získávání výhradních zakázek.
Termín:  9. 10. 2014 (9-16 hod.) 

Místo konání:  BRNO, budova Mendelovy univerzity, gen. Píky, Brno – Černá pole 
seminář vede: Tomáš Kučera, realitní makléř a marketingový poradce

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Nájem bytu a nebytových 
prostor po 1. 1. 2014

Pro všechny realitní makléře a správce nemovitostí a pro všechny ostatní zájemce 
Cíl semináře: seznámit účastníky se  zásadními změnami  dané novým Občanským záko-
níkem  v oblasti nájmu bytů a nebytových prostor (resp. dle nové terminologie prostor 
sloužících k bydlení a prostor sloužících k podnikání). 

Termín: 18. 9. 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 specia-
lizací na nájemní vztahy

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.cuzk.cz/O-resortu/Statuty-a-organizacni-rady-uradu-v-resortu/Statut,-Vzorovy-organizacni-rad-a-Jednaci-rad-kata/Jednaci-rad.aspx
http://www.cuzk.cz/O-resortu/Statuty-a-organizacni-rady-uradu-v-resortu/Statut,-Vzorovy-organizacni-rad-a-Jednaci-rad-kata/Jednaci-rad.aspx
http://www.cuzk.cz/O-resortu/Statuty-a-organizacni-rady-uradu-v-resortu/Statut,-Vzorovy-organizacni-rad-a-Jednaci-rad-kata/Jednaci-rad.aspx
http://www.cuzk.cz/O-resortu/Statuty-a-organizacni-rady-uradu-v-resortu/Statut,-Vzorovy-organizacni-rad-a-Jednaci-rad-kata/Jednaci-rad.aspx
http://www.arkcr.cz/?c_id=2152
http://www.arkcr.cz/?c_id=2578
http://www.arkcr.cz/?c_id=2533
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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

Nový občanský 
zákoník v praxi 

realitní kanceláře 
Lepší znalost některých ustanovení NOZ, která se vážou k obcho-
dování s nemovitostmi vám mimo jiné umožní být zajímavými 
realitními odborníky pro vaše klienty. Víte např. co jsou to tzv. 
„vedlejší ujednání při kupní smlouvě“ a jaká úskalí při koupi 
a prodeji nemovitostí mohou představovat?

Termín:  4. 9. 2014 (9,00 - 16,00 hod.) 
Místo konání:  praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 

3165/1b 
seminář vede:  JuDr. Tomáš Pacner, spolumajitel realitní kan-

celáře
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Katastr nemovitostí 
ve vazbě na nový 
občanský zákoník 

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

Termín:  25. 9. 2014 (9 - 16 hod.)
Místo konání:  sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

seminář vede: Mgr. Lenka Vrzalová, Český úřad zeměměřický 
a katastrální

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Využití Facebooku, 
Twitteru, Googlu 
aj. v praxi realitní 

kanceláře
Makléři a kanceláře, které chtějí jít s dobou, by takový kurz ne-
měli vynechat, protože pokud s tím nezačnou oni, je možné, že 
s tím začne či už začala jejich konkurence.

Termín:  17. 9. 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

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Jak lépe komunikovat 
s klienty

Základem úspěšného prodeje je porozumění klientovi a přesvěd-
čivá komunikace s ním. Cílem semináře je seznámit účastníky 
s principy a technikami efektivního jednání realitního makléře 
s klienty včetně praktického nácviku komunikace.

Termín: 20. 8. 2014 (9 - 16 hod.) 
Místo konání: praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 
seminář vede: Mgr. Barbara Hansen Čechová, psycholog, perso-

nální poradce a lektor se zaměřením na komunikaci. 
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/?c_id=2619
http://www.arkcr.cz/?c_id=2585
http://www.arkcr.cz/?c_id=2510
http://www.arkcr.cz/?c_id=2544
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