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Aktuálně

Před téměř dvěma lety, v Realitním ma-
gazínu č. 10/2012, jsem se v článku na téma 
PENB - týkající se tehdy právě schválené 
novely zákona o hospodaření energií (zák. 
406/2000 Sb.) - mimo jiné zamýšlel nad tím, 
jaký smysl má zavádění povinnosti zpracování 
PENB a pozastavoval nad skutečností, jak roz-
dílně v jednotlivých zemích EU je tato celoev-
ropská povinnost v rámci EU pojímána. Např. 
ve Francii jsou údaje z energetického štítku 
uváděny u každého inzerátu na prodej nemovi-
tosti, v Německu byl tehdy PENB zpracováván 
jen v případě, že o to kupující, resp. zájemce 
požádal. Uváděl jsem také, že „Jen těžko se 
smiřuji se skutečností, že například důchodce, 
(který prodává kamenný dům z počátku mi-
nulého století, jehož cena je už tak dost nízká 
a u kterého je předem jasné, že vyhotoví-li se 
na něj audit, bude výsledek na stupnici v čer-
veném poli), bude muset zaplatit zpracování 
posudku za 5-10.000 Kč. Neexistuje přeci jen 
řešení, které nebude říkat, že červená je červe-
ná, když to přece každý ví?“

Nyní svítá naděje, že se právě v tomto ohle-
du chystá zlepšení. Podle připravované novely 
výše uvedeného zákona 406/2000 Sb. o hos-
podaření energií, kterou má Asociace realit-
ních kanceláří České republiky k dispozici, má 
kromě jiných změn nastat i úprava § 7a - Prů-
kaz energetické náročnosti. Navrhované změ-
ny se týkají nejen povinností těch, kteří mají 
dle tohoto zákona nechat PENB zpracovat pří-
slušným specialistou, ale souvisí také s činnosti 
zprostředkovatelů realitních obchodů, tedy re-
alitních kanceláří. V bodě 2 d), resp. 3 c) zmí-
něného § 7a) se povinnost vlastníků budovy, 
společenství vlastníků resp. vlastníků jednotky 
zmírňuje ze současné „zajistit uvedení ukaza-

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
– konečně rozumná novela zákona?

telů energetické náročnosti uvedených v prů-
kazu“  na  „zajistit uvedení klasifikační třídy 
ukazatele energetické náročnosti podle prová-
děcího předpisu“   v informačních a reklamních 
materiálech. 

V dalším nově vloženém textu se uvádí, že 
pokud zprostředkovatel neobdrží od prodávají-
cího grafickou část průkazu (PENB), kde je uve-
dena klasifikační třída ukazatele energetické 
náročnosti, uvede zprostředkovatel v reklam-
ních a informačních materiálech nejhorší klasi-
fikační třídu. To by chránilo zprostředkovatele 
před případnými dopady sankcí a zároveň by 
to umožňovalo přesvědčovat vlastníky o výho-
dě zpracování průkazů pro účely inzerce, po-
kud by měl objekt šanci na zařazení do vyšší 
třídy. 

Tím by byly ukončeny dosud někdy disku-
tované úvahy, zda realitní zprostředkovatelé 
nemohou být eventuálně sankcionováni v pří-
padě, že zveřejní inzerát na prodej nemovitosti 
bez požadovaných informací z PENB, když pro-
dávající tyto údaje realitní kanceláři nepředá 
(ačkoli byl navíc realitním makléřem na tuto 
povinnost upozorněn).

Za nejpodstatnější změnu tohoto návrhu 
novely zákona 406/2000 Sb. považuji nově vlo-
žený bod č. 9 v §  7a, který zní: „Průkaz se neza-
jišťuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo 
ucelené části budovy, pokud se tak obě strany 
písemně dohodnou a jde o budovu, která byla 
vystavěna a poslední větší změna dokončené 
budovy na ní byla provedena před 1. lednem 
1947.“

Osobně bych si představoval za optimální 
pozdější datum než rok 1947, resp. bych hra-
nici stanovil raději počtem let stáří budovy 
(a nikoli určitým datem), což by zohledňovalo 

i další stárnutí budov od okamžiku přijetí této 
novely. Myslím, že většina budov postavených 
po 1.1.1947 do zhruba počátku devadesátých 
let (pokud neprodělaly příslušné přestavby, 
zateplení apod.) stejně budou po zpracování 
PENB spadat do té nejhorší klasifikační třídy 
„G“ v nejlepším případě do té druhé nejhor-
ší, tj. „F“  a pro majitele  těchto nemovitostí  
budou náklady na zpracování PENB vyhozené 
peníze. Informace o energetické náročnosti má 
být uváděno zejména ve prospěch kupujícího 
a ten si může jeho vypracováním koupi podmí-
nit.

I přes tuto mojí výhradu je třeba považovat 
uvedené návrhy novely zákona 406/2000 Sb. 
za přínosné a budeme sledovat legislativní 
„pouť“ tohoto návrhu novely a usilovat, aby 
tyto pozitivní změny pro vlastníky budov, spo-
lečenství vlastníků a vlastníky jednotek byly 
definitivně schváleny alespoň v této podobě. 

Ing. arch. Jan Borůvka
Generální sekretář 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

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. stupně“

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

http://www.arkcr.cz/?c_id=2524
http://www.arkcr.cz/?c_id=2517
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Legislativa - NOZ

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

ních dějin České republiky – tzv. proces rekodifikace. Veškeré změny, které s rekodifikací souvisí, 
se nevyhnutelně dotknou řady oblastí práva a dopadnou nejenom na nově uzavírané smlouvy, ale 
i na smlouvy stávající. V tomto pokračování se budeme věnovat výkladu ustanovení o spotřebiteli 
a podnikateli.

Pro účely ustanovení o ochraně spotřebi-
tele definuje nový občanský zákoník pojem 
spotřebitele již v obecné části NOZ, protože 
se jedná o párový pojem k pojmu podnikatele 
(který je upraven v ustanoveních navazujících 
na tuto definici). Spotřebitelem je dle nového 
občanského zákoníku každý člověk (dle judika-
tury Evropského soudního dvora jím nikdy ne-
může být právnická osoba), který mimo rámec 
své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 
samostatného výkonu svého povolání uzavírá 
smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jed-
ná.

NOZ opouští pojetí formulované v usta-
novení § 2 dřívějšího obchodního zákoníku, 
vymezující podnikatele jako osobu nadanou 
podnikatelským oprávněním. Podle nové úpra-
vy se sice předpokládá, že podnikatelem je ka-
ždá osoba, která má k podnikání živnostenské 
nebo jiné oprávnění a zároveň také každá oso-
ba zapsaná v obchodním rejstříku, ale toto kri-
térium je podle důvodové zprávy považováno 
pro oblast soukromého práva za sekundární. 
Rozhodující je, jak se určitá osoba v právním 
styku fakticky chová. Úprava nového občan-
ského zákoníku by tedy měla odstranit problé-
my spojené s tím, že osoba postrádající pod-
nikatelské oprávnění nebyla podnikatelem ve 
smyslu obchodního zákoníku a nemohla proto 
podléhat jeho režimu (čímž následně trpěla 
ochrana spotřebitele). Podnikatelem obecně 
je tedy ten, kdo fakticky samostatně vykonává 
na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou čin-
nost živnostenským či obdobným způsobem, 

se záměrem činit tak soustavně za účelem do-
sažení zisku. Osoba je samozřejmě stále pova-
žována za podnikatele pouze ve vztazích, které 
se vážou k této činnosti.

Obchodní firmou je jméno, pod kterým je 
podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. 
Obchodní firma nesmí být zaměnitelná (záro-
veň ochrana práv náleží pouze tomu, kdo ob-
chodní firmu použil poprvé) a nesmí působit 
klamavě. U právnické osoby, která je podni-
katelem, jsou její název i obchodní firma to-
tožné, ale u člověka - podnikatele se již nově 
na tomto požadavku netrvá. Obchodní firma 
tedy nemusí být totožná se jménem podnika-
tele pod tou podmínkou, že veřejnost bude 
schopna rozpoznat z jeho označení, že se jed-
ná o podnikatele – jednotlivce (např. ve for-
mě dodatku). Právo k obchodní firmě se nově 
bude posuzovat jako právo majetkové a niko-
liv jako právo osobní, jak tomu bylo doposud. 
Vzhledem k tomu, že v NOZ již není zakázána 

majetková dispozice s obchodní firmou bez 
současného převodu závodu a vzhledem k zá-
sadě, že je dovoleno vše, co není zakázáno, se 
uvolní majetková dispozice s obchodní firmou 
a bude možné ji převést i samostatně bez zá-
vodu.

Úprava místa podnikání vychází z dosavad-
ní úpravy, ale nově prohlašuje místo podniká-
ní podnikajících fyzických osob za jejich sídlo. 
do budoucna tedy odpadne otrocké rozlišo-
vání sídla podnikající právnické osoby a místa 
podnikání podnikatele, který je osobou fyzic-
kou. Tam, kde zákon (či smlouva) bude mluvit 
o podnikatelích souhrnně, vystačí si s pojmem 
„sídlo“. 

Nový občanský zákoník dále upravuje 
v rámci obecné úpravy podnikatelů také zákaz 
konkurence zástupců podnikatele (na vlast-
ní nebo cizí účet nesmí činit nic, co spadá do 
oboru obchodního závodu), zákaz zneužití do-
minance vůči slabší straně (kvalita odborníka 
ani hospodářské postavení nesmí být zneužity 
k dosažení nerovnováhy) a informační povin-
nost podnikatele (na všech obchodních listi-
nách a v rámci informací zpřístupňovaných 
veřejnosti musí podnikatel vždy uvádět své 
jméno a sídlo, příp. také údaje o zápisu do ob-
chodního rejstříku či jiné evidence).

JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. 
advokát 

www.akrg.cz

Malý NOZ slovník realitního makléře 
Bytové spoluvlastnictví bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může 

vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům s alespoň dvěma byty  (viz § 1158).

Nemovitá věc nový termín NOZ pro dřívější výraz nemovitost

Jednotka jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně 
spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá  (viz § 1159).

Společné části společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Společ-
nými jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo mít na pozemku dům. dále jsou to stavební části 
podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí (viz § 1160).

Podíly na společných 
částech domu

předchozí právní úprava (zákon o vlastnictví bytů 72/1994 Sb.) stanovila jediné kritérium a to poměr podlahové plochy 
bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše všech bytů nebo nebytových prostorů v domě. NOZ umož-
ňuje stanovit i jiná kritéria určení velikosti podílů na společných částech domu, např. povaha a umístění bytu v domě 
(podlaží, strana domu), tedy kritérium hodnoty bytu nebo nebytového prostoru (viz § 1161).
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Zákon o realitním podnikání

Na základě stále se opakujících problémů 
souvisejících s činností realitních zprostředko-
vatelů oslovil v roce 2011 Hospodářský výbor 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 
se žádostí, aby ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí 
vypracovalo „Analýzu současné situace v ob-
lasti podnikání realitních kanceláří a návrh va-
riant řešení“. 

V rámci Ministerstva pro místní rozvoj se 
touto problematikou začal zabývat Odbor ve-
řejných dražeb (OVd), v jehož působnosti je 
oblast zpeněžování majetku. K realitním zpro-
středkovatelům má OVd blízko, a to především 
z toho důvodu, že velká část dražebníků jsou 
zároveň realitními zprostředkovateli a praxe 
v realitách je také jedním z předpokladů pro 
získání koncese dražebníka.

Ze zástupců výše uvedených resortů byla 
v roce 2011 vytvořena pracovní skupina, která 
byla posléze rozšířena ještě o zástupce Minis-
terstva spravedlnosti, Ministerstva práce a so-
ciálních věcí a Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, do jejichž kompetence spadala 
část řešené problematiky. dále byla také oslo-
vena s žádostí o spolupráci profesní sdružení 
aktivně působící v tomto oboru na českém 
trhu. do jednání se tehdy aktivně zapojila tři 
profesní společenstva. (Asociace realitních 
kanceláří České republiky – pozn. redakce). 
V květnu 2012 byla analýza předána k projed-
nání hospodářskému výboru, který ji říjnu té-
hož roku za podpory všech přítomných členů 
odsouhlasil. Rozsáhlý dokument komplexně 
popsal současnou situaci na realitním trhu, 
pojmenoval hlavní problémy a navrhl možné 
varianty řešení. Jednou z nich bylo také zahá-
jení legislativních kroků směřujících k přípravě 
zcela nového „zákona o realitním podnikání“, 
kterou hospodářský výbor podpořil a svým 
194. Usnesením MMR tento úkol zadal.

Vývoj legislativních prací byl následně vý-
znamně ovlivněn předčasným ukončením 
mandátu vlády Petra Nečase v polovině roku 
2013 a vznikem přechodné vlády Jiřího Rus-
noka, která se v rámci svého působení zamě-
řila především na naléhavá a aktuální roz-
hodnutí, což 2. srpna 2013 také deklarovala 
ve svém Programovém prohlášení. Hlavním 
legislativním cílem vlády bylo především dota-
žení rekodifikačního procesu v rámci blížící se 
účinnosti nového občanského zákoníku a pro 
zařazení nových úkolů do Legislativního plánu 
prací vlády prakticky nebyl prostor.

Krátce po sestavení nové vlády se MMR 
v březnu 2014 podařilo zařadit „realitní zákon“ 

Východiska pro zahájení 
legislativních prací na novém 
„realitním zákoně“

do Výhledu legislativních prací vlády na léta 
2015 až 2017 s termínem předložení věcného 
záměru zákona o realitním podnikání v 1. čtvrt-
letí roku 2015 a paragrafového znění zákona ve 
2. čtvrtletí roku 2016.

Na základě nově získaného mandátu vznik-
la pracovní skupina pro přípravu realitního 
zákona, která navázala na činnost předchozí 
pracovní skupiny analyzující současnou situaci 
na realitním trhu (členem pracovní skupiny je 
Asociace realitních kanceláří České republiky 
– pozn. red.) Hlavním cílem této pracovní sku-
piny jsou společné konzultace nad možnými 
variantami řešení v rámci analýzy hodnocení 
dopadů regulace (tzv. proces RIA) a nad sa-
motným návrhem věcného řešení. Hlavním cí-
lem věcného záměru zákona je stručně řečeno 
analyzovat a zhodnotit stávající právní úpravu, 
navrhnout věcné řešení a způsob jeho promít-
nutí do právního řádu, zhodnotit předpokláda-
né hospodářské a finanční dopady navrhované 
úpravy na státní rozpočet a na podnikatelské 
prostředí, zhodnotit, zda je navrhované řeše-
ní v souladu s ústavním pořádkem a závazky 
vyplývajícími z členství v EU. Z hlediska funkce 
věcného záměru je třeba jeho obsah omezit 
jen na základní okruhy budoucí právní úpravy, 
řazené podle jejich obecnosti a důležitosti.

Co by měl budoucí zákon obsahovat?
Stav, který by měl být dosažen přijetím na-

vrhované právní úpravy, lze obecně charakteri-
zovat v následujících bodech:

 ■ realitní zprostředkování jasně defino-
váno zákonem (specifikován rozsah čin-
nosti),

 ■ vymezeny kompetence realitní kancelá-
ře a realitního makléře,

 ■ výrazně posíleny požadavky na odbor-
nost realitních zprostředkovatelů,

 ■ existence pravidel pro správu finančních 
prostředků klientů,

 ■ nastaveny základní bezpečností mecha-
nismy směřující k ochraně spotřebitelů,

 ■ posílena kontrola a dohled nad realitní-
mi zprostředkovateli,

 ■ celkově vyšší profesionalita poskytova-
ných služeb, zvýšená prestiž profese, 
vyšší důvěra spotřebitelů.

MMR považuje účast odborné i laické veřej-
nosti na přípravě realitního zákona za velmi dů-
ležitou, protože pouze se zohledněním potřeb 
ze samotné praxe lze připravit kvalitní právní 
předpis. Kromě zapojení profesních organizací 
do pracovní skupiny oslovilo MMR v červenci 
také širokou veřejnost prostřednictvím dotaz-
níkové akce, jejímž cílem bylo zjistit názory 
spotřebitelů i samotných realitních kanceláří 
na poskytování realitních služeb. Z odpovědí 
téměř 2300 respondentů je patrné, že celková 
situace na trhu není spotřebiteli ani realitní-
mi zprostředkovateli vnímána příliš pozitivně 
a existují zde zásadní problémy. 

Obě skupiny respondentů byly ve vzájemné 
shodě především v následujících oblastech:

 ■ potřeba nastavení pravidel kvalifikač-
ních kritérií pro výkon této činnosti,

 ■ zavedení zákonného pojištění odpověd-
nosti pro realitní zprostředkovatele a

 ■ nastavení pravidel pro přijímání finanč-
ních prostředků od klientů.

Spotřebitelé i realitní zprostředkovatelé se 
zároveň jednoznačně vyslovili pro nastavení 
základních pravidel pro výkon činnosti speci-
álním zákonem. Pro tuto možnost hlasovalo 
81% spotřebitelů a 76% realitních zprostřed-
kovatelů. 

Bližší informace o přípravě „realitního záko-
na“ naleznou zájemci na stránkách MMR – od-
kaz na sekci „Realitní zákon“ je přímo z hlavní 
stránky.

Ing. Petr Uhlíř, DiS.
Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor veřejných dražeb

Nový občanský zákoník 
v praxi realitní kanceláře 

Lepší znalost některých ustanovení NOZ, která se vážou k obchodování 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 nemovi-
tostí 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 kanceláře
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/?c_id=2619


realitní magazín ark čr ■ 9/2014
5

daně

V poslední době se objevuje větší množství 
dotazů k problematice daně z nabytí nemo-
vitých věcí. řeší se především předmět daně, 
poplatník, základ daně, místní příslušnost 
správce daně či placení daně. Zopakujme si 
tedy své znalosti.

Předmět daně
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí 

je především úplatné nabytí vlastnického prá-
va k nemovité věci, která je 

a) pozemkem, 
b) stavbou, 
c) částí inženýrské sítě,
d) jednotkou,
e) právem stavby.
dodejme, že se jedná:
1. o vymezení nemovitých věcí podle NOZ,
2. o nemovité věci na území ČR (u práva 

stavby vztahující se k pozemku na území ČR),
3. také o spoluvlastnický podíl na uvede-

ných nemovitých věcech,
4. také o nabytí stavby, která se stane sou-

částí pozemku a která byla samostatnou ne-
movitou věcí, součástí práva stavby nebo neo-
právněně zřízena na tomto pozemku,

5. také o nabytí nemovité věci na základě 
zajišťovacího převodu práva nebo úplatného 
postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím 
převodem práva. 

V případě zrušení a vypořádání spoluvlast-
nictví k více nemovitým věcem, jejichž spo-
luvlastníci jsou totožní, je předmětem daně 
pouze úplatné nabytí vlastnického práva k po-
dílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, 
v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému 
rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů 
spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech 
po vypořádání a před vypořádáním (v jakém 
získává poplatník více oproti stavu před pře-
vodem). 

Předmět daně zahrnuje také součást a pří-
slušenství nemovité věci, včetně nejčastější si-
tuace, kdy pozemek zahrnuje jako svoji součást 
stavbu. 

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí 
není mj. nabytí vlastnického práva k nemovité 
věci v důsledku provádění pozemkových úprav 
a v souvislosti s přeměnami obchodních kor-
porací.

Změnily se i některé podmínky u osvobo-
zení od daně. Na rozdíl od daně z převodu 
nemovitostí už nejsou osvobozeny například 
vklady nemovitých věcí do základního kapitálu 
obchodních korporací.

Poplatník
Jako základní pravidlo platí, že poplatníkem 

je u kupní a směnné smlouvy převodce (pro-
dávající). V ostatních případech je poplatní-
kem nabyvatel vlastnického práva k nemovité 

věci (vklady do základního kapitálu, vydržení, 
výkon rozhodnutí apod.)

V případě kupní a směnné smlouvy se mo-
hou převodce a nabyvatel ve smlouvě dohod-
nout, že poplatníkem je nabyvatel. Aby bylo 
zřejmé, že všechny daňové povinnosti přísluší 
nabyvateli, je třeba se skutečně dohodnout na 
tom, kdo je poplatníkem. Nestačí se dohod-
nout na tom, kdo daň uhradí! Poplatník musí:

a) podat daňové přiznání,
b) doplnit k přiznání příslušné přílohy,
c) uhradit daň,
d) komunikovat se správcem daně (výzva 

k odstranění pochybností, daňová kontrola 
atd.).

Podrobněji se k této otázce vyjádřilo i GFř. 
To požaduje, pokud se tak smluvní strany do-
hodnou, aby v písemné smlouvě bylo výslov-
ně uvedeno, že se smluvní strany dohodly, že 
poplatníkem je nabyvatel. Zdá se, že v tomto 
duchu posuzují smlouvy i některé katastrální 
úřady. 

Pokud je poplatníkem převodce, stále platí, 
že za daň ručí nabyvatel, je ručitelem.

Základ daně
Základem daně je tzv. nabývací hodnota 

snížená o uznatelný výdaj. Uznatelným výda-
jem je odměna a náklady prokazatelně zapla-
cené poplatníkem za znalecký posudek určující 
zjištěnou cenu, je-li stanovenou přílohou při-
znání. 

Nabývací hodnotou je 
a) sjednaná cena (úplata),
b) srovnávací daňová hodnota (75 % směr-

né hodnoty podle vyhlášky MF ČR nebo zjiště-
né ceny - podle volby poplatníka),

c) zjištěná cena (podle zákona o oceňování 
majetku) nebo

d) zvláštní cena (vydražení, vklad apod.).
Zákon podrobně stanoví podmínky, kdy se 

která cena použije. Například:
1. U kupní smlouvy je základem daně vyš-

ší z cen ad a) a ad b). Při použití vyhlášky MF 
ČR se k přiznání nepřikládá znalecký posudek, 
protože není třeba pro stanovení nabývací 
hodnoty.

2. Zvláštní cena je cena dosažená vydraže-

ním nebo předražkem při výkonu rozhodnutí 
prodejem nemovité věci podle občanského 
soudního řádu, exekuci prodejem nemovité 
věci podle exekučního řádu nebo při prodeji 
nemovité věci ve veřejné dražbě. 

3. Zvláštní cena se použije v případě vkladu 
nemovité věci do družstva; je to cena nemovi-
té věci určená znalcem při ocenění nepeněži-
tého vkladu. 

4. Sjednaná cena je výlučně nabývací hod-
notou, jde-li o nabytí vlastnického práva k ne-
movité věci z majetku nebo do majetku územ-
ního samosprávného celku.

Při použití směrné hodnoty mívají poplat-
níci problémy s vyplňováním údajů v daňovém 
přiznání, resp. s jejich získáváním (zateplení 
budovy s prodávanou jednotkou, možnosti 
parkování, ohrožení povodněmi a záplavami 
apod.). 

Místní příslušnost správce daně
Místní příslušnost správce daně z nabytí 

nemovitých věcí je dána územní působností 
správce daně podle místa, kde se nachází ne-
movitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického 
práva, nebo kde se nachází pozemek zatížený 
právem stavby. Je-li předmětem daně z naby-
tí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva 
k nemovité věci, která se nachází v územní pů-
sobnosti více správců daně, je místně přísluš-
ným správcem daně místně příslušný správce 
daně z příjmů poplatníka.

Placení daně
U kupní nebo směnné smlouvy se v přizná-

ní vyčísluje záloha na daň (nikoliv daň) ve výši 
4 % ze sjednané ceny zaokrouhlená na koruny 
nahoru, která je splatná v poslední den lhů-
ty pro podání přiznání. daň následně vyměří 
správce daně a uhrazená záloha se započte na 
úhradu splatné daně. V ostatních případech 
se platí rovnou daň. Správným účtem je účet 
s předčíslím 7691!

Ing. Petr Kout
daňový poradce

Daň z nabytí nemovitých věcí

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

http://www.arkcr.cz/?c_id=2588
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Aktuálně z českého trhu nemovitostí

Tisková zpráva
Praha, 29. července 2014 

Výstavba a nabídka 
průmyslových prostor

Konečné údaje, které shromáždilo In-
dustrial Research Forum ukazují, že se trh 
moderních skladových a výrobních prostor 
v ČR během druhého čtvrtletí rozrostl celkem 
o 103 000 m2. Tato úroveň nové výstavby je 
o 55% vyšší ve srovnání s předchozím čtvrtle-
tím a zároveň odpovídá 70% navýšení v mezi-
ročním srovnání. dohromady s průmyslovými 
nemovitostmi dokončenými v prvním čtvrt-
letí bylo v České republice během prvních 
šesti měsíců tohoto roku postaveno celkem 
169 000 m2, což představuje meziroční navý-
šení o 57%. Celková nabídka moderních prů-
myslových prostor v ČR určených k pronájmu 
tak byla navýšena na současné 4 637 200 m2.

Jak již Industrial Research Forum uvedlo 
před několika týdny, na území ČR se nachází 
dalších 160 000 m2 moderních průmyslových 
nemovitostí ve výstavbě, z čehož 15% je budo-
váno spekulativně.

Největším průmyslovým objektem, který 
byl zatím v tomto roce postaven, je vývojové 
centrum pro společnost FEI, jež postavila de-
veloperská společnost CTP v Brně (33 000 m2). 
Vzhledem k budovám, které jsou nyní ve vý-
stavbě, je velmi pravděpodobné, že tato výrob-
ní hala zůstane i největší průmyslovou stavbou 
celého roku 2014. Velikostí by ji mohlo předčit 
pouze distribuční centrum společnost VF Cor-
poration (39 000 m2), které vyrůstá v areálu 
PointPark Prague d8 a to pouze v případě, že 
by bylo postaveno před plánovaným termínem 
dokončení.

Převážná část celkové nabídky průmy-
slových prostor v ČR se nachází v Praze 
(1,81 milionů m2), následuje Jihomoravský 
kraj (773 000 m2) a Plzeňský kraj (647 000 m2).

Realizovaná poptávka

Na základě údajů Industrial Research Fora 
dosáhla hrubá realizovaná poptávka v ČR, kte-
rá zahrnuje také renegociace, ve druhém čtvrt-
letí úrovně 241 000 m2. Při porovnání s po-
ptávkou registrovanou v předchozím kvartále 
se jedná o 8% pokles a ve srovnání se stejným 
obdobím v loňském roce je poptávka v uplynu-
lém čtvrtletí nižší o 7%.

Téměř polovinu z celkové poptávky reali-
zované ve druhém čtvrtletí tvořily renegoci-
ace starších nájemních smluv. V konkrétních 
číslech představovaly renegociace 49% hrubé 
poptávky (tj. 117 000 m2), a 64% všech rene-
gociací bylo podepsáno s poskytovateli logis-
tických služeb.

Čistá poptávka čítala ve druhém čtvrtletí 
roku 2014 celkem 124 000 m2, což znamená 
pokles o 4% oproti minulému kvartálu a me-
ziroční pokles o 21%. Hlavním tahounem nové 
poptávky byly ve druhém čtvrtletí distribuční 
společnosti (70%), především působící v sekto-
ru e-commerce.

Celková nájemní aktivita (tj. hrubá realizo-
vaná poptávka) za prvních šest měsíců roku 
2014 činila 502 000 m2, z toho čistá poptávka 
představovala 50%.

Nejvýznamnější transakce
Největší nájemní transakcí uzavřenou ve 

druhém čtvrtletí roku 2014, a zároveň největ-
ší transakcí prvního pololetí, je předproná-
jem společnosti VF Corporation na prostory 
stavěné na míru v areálu Pointpark Prague 
d8 (39 000 m2). druhou největší transak-
cí a největší renegociací první poloviny roku 
2014 je prodloužení nájmu společnosti Trost 
Auto Service Technik (24 000 m2) na prostory 
v rámci Panattoni Pilsen Parku West v Nýřa-
nech, která byla uzavřena již v prvním kvartále 
tohoto roku.

Ve druhém čtvrtletí byly podepsány ještě 

dvě další významné renegociace – společnost 
dHL prodloužila nájemní smlouvu v CTParku 
Nový Jičín (20 000 m2) a Sony dAdC v Prologis 
Parku Pilsen-Štěnovice (18 000 m2).

Neobsazenost
Míra neobsazenosti v České republice 

se od prvního čtvrtletí zvýšila jen nepatrně 
o 0.13 b.p. a zůstala tak víceméně na stabilní 
úrovni 8.1 %. Toto odpovídá celkovému obje-
mu 374 000 m2 moderních skladových pro-
stor, které jsou připraveny k okamžitému nas-
těhování. Neobsazenost průmyslových prostor 
v Praze se téměř srovnala s celorepublikovým 
průměrem a na konci druhého čtvrtletí dosáh-
la úrovně 8.0 %.

Nejvyšší podíl neobsazených prostor 
(39 %) je v Praze, což není překvapení vzhle-
dem k tomu, že právě zde se nachází největší 
nabídka postavených průmyslových prostor 
v ČR. dalšími regiony s vysokým objemem vol-
ných průmyslových prostor jsou Jihomoravský 
kraj (57 000 m2) a Plzeňsko (44 000 m2).

Definice:
Celková výměra a nová nabídka:
Moderní skladové a výrobní prostory třídy 

A stavěné a vlastněné developerem nebo in-
vestorem za účelem pronájmu třetím stranám. 
Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým 
uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmí-
něné prostory dokončené v daném období.

Realizovaná poptávka:
Realizovaná poptávka je celková plocha 

před/pronajatá za určité období. K realizování 
poptávky dochází v momentě, kdy je podepsá-
na smlouva o pronájmu nebo smlouva o bu-
doucím pronájmu. Započítávány jsou pouze 
dlouhodobější pronájmy (delší než jeden rok). 
Hrubá realizovaná poptávka zahrnuje i rene-
gociace a prodloužení smluv. Čistá realizovaná 
poptávka oproti tomu počítá nově uzavřené 
smlouvy a rozšíření stávajících prostor v rámci 
existujících smluv, podnájmy či předpronájmy.

Míra neobsazenosti:
Podíl fyzicky volných prostor v dokončených 

budovách z celkové výměry skladových a prů-
myslových prostor bez kancelářských vestavků 
a zázemí.

Industrial Research Forum - údaje 
o trhu se skladovými a výrobními 
nemovitostmi ve 2. čtvrtletí 2014 

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

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

http://www.arkcr.cz/?c_id=2578
http://www.arkcr.cz/?c_id=2622
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Legislativa

Nový občanský zákoník je již několik měsíců právní realitou, kterou musíme všichni akcepto-
vat. Stejně jako v případě jiných rekodifikačních předpisů i nový občanský zákoník s sebou přinesl 
změny, které nejsou v laické veřejnosti prozatím známé, což ve svém důsledku může vést k ne-
příjemným potížím. Jednou z takových změn jsou důsledky pro vydání potvrzení o splnění dluhu 
(kvitanci).

Potvrzení o zaplacení dluhu, 
aneb dávejte pozor, co potvrzujete

Musím jako věřitel vydávat 
dlužníkovi kvitanci?

Podle § 1949 nového občanského zákoní-
ku, pokud věřitel přijímá plnění, pak na žádost 
dlužníka mu vydá kvitanci (potvrzení o zaplace-
ní), ve které vyznačí jméno dlužníka a věřitele, 
předmět plnění a místo a čas splnění dluhu. 
dlužník může své plnění odepřít, nevydá-li mu 
věřitel zároveň kvitanci. Věřitel má tedy povin-
nost kvitanci vydat.

Na co bych si měl při vydání 
kvitance dávat pozor?

Pokud věřitel nebude při vydání kvitance 
obezřetný, co se týče jejího obsahu, může dojít 
k nepříjemnému zhoršení postavení věřitele 
vůči dlužníkovi. Nový občanský zákoník totiž 
stanoví nové vyvratitelné právní domněnky 
související s vydáním kvitance.

Jistina, příslušenství a smluvní pokuta
První vyvratitelná právní domněnka 

podle § 1949 odst. 1 nového občanského 
zákoníku spočívá v tom, že pokud je kvitan-
ce vydána na jistinu, má se za to, že bylo 
vyrovnáno také příslušenství pohledávky. 
V takovém případě se tedy předpokládá, že 
došlo také k uhrazení veškerých úroků, úro-
ků z prodlení a nákladů spojených s uplat-
něním pohledávky. Výše uvedené se netýká 
smluvní pokuty, která není příslušenstvím 
pohledávky. 

Opakované plnění
druhá vyvratitelná domněnka vyplývá z 

§ 1950 nového občanského zákoníku a vzta-
huje se na opakované plnění z téhož důvodu, 
kterým je například placení nájemného, ceny 
za služby dodávek energií, apod. Pokud dlužník 
bude mít od věřitele kvitanci na později splat-
né plnění z téhož důvodu, má se za to, že splnil 
také to, co bylo splatné dříve.

V praxi tato domněnka znamená, že pokud 
věřitel bude poskytovat dlužníkovi opakova-
ně služby (například dodávat mu elektřinu), 
dlužník nezaplatí věřiteli za služby poskytnu-
té v lednu, únoru, ale zaplatí za měsíc březen 
a věřitel dlužníkovi vystaví kvitanci na zapla-
cení dluhu za měsíc březen, pak se má za to, 
že dlužník zaplatil nejen za služby poskytnuté 
v březnu, ale také v měsících lednu a únoru.

A jak tyto domněnky vyvrátit?
Pokud dojde ke sporu mezi dlužníkem a vě-

řitelem, bude to právě věřitel, kdo bude mu-
set vyvrátit tyto domněnky, tedy prokázat, že 
dlužník příslušenství jistiny, respektive dříve 
splatné plnění nesplnil. Je pochopitelné, že 
výše uvedené bude velmi náročné a v někte-
rých případech se věřitel ocitne v důkazní nou-
zi, protože nebude mít důkazy o tom, že k ně-
čemu nedošlo, tj. že věřitel od dlužníka plnění 
neobdržel.

Pozor také na prominutí dluhu
V souvislosti s kvitancemi je nutné mít 

na paměti také úpravu 
prominutí dluhu. Podle 
ustanovení § 1995 odst. 
2 nového občanského zá-
koníku, pokud dojde k vy-
dání kvitance dlužníkovi, 
aniž by dlužník dluh splnil, 
pak dochází k prominutí 
dluhu. S ohledem na text 
výše uvedeného ustano-
vení se jeví, že k promi-
nutí dluhu dochází automaticky ze zákona (tedy 
nejedná se o vyvratitelnou domněnku). Nicmé-
ně, existují názory, se kterými se autor ztotož-
ňuje, že se i v tomto případě jedná o vyvratitel-
nou právní domněnku, zejména s ohledem na 
další část dotčeného ustanovení, která zakládá 
vyvratitelnou právní domněnku prominutí dlu-
hu všem spoludlužníkům, je-li kvitance vydána 
pouze jednomu ze spoludlužníků. 

Závěrečné doporučení
Je zřejmé, že při vydávání jakýchkoliv kvi-

tancí bude důležitá opatrnost a opravdu nebu-
de platit přísloví „méně je někdy více“. Naopak 
doporučujeme v kvitanci uvádět co nejvíce 
informací ohledně splněného dluhu a zbýva-
jících dluhů, které dlužníkem nebyly uhraze-
ny, zejména uvést výslovně jaký dluh dluž-
ník splnil, zda věřitel má za dlužníkem ještě 
pohledávku na zaplacení příslušenství jistiny 
dluhu a/nebo dříve splatných dluhů za posky-
tování opakovaného plnění. Tímto postupem 
by mělo dojít k eliminaci výše uvedených do-
mněnek, které mohou věřiteli způsobit nejed-
nu vrásku na čele.

Mgr. Marek Bednář, 
advokátní koncipient

Glatzová & Co., s.r.o., www.glatzova.com

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 připravit 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

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

http://www.arkcr.cz/?c_id=2579
http://www.arkcr.cz/?c_id=2620
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V rámci doprovodného programu veletrhu 
FOR ARCH proběhne např. 9. ročník odborné 
konference Dřevěné stavění = zdravější bydle-
ní ukáže přínosy, včetně těch zdravotních, byd-
lení v dřevostavbách a soustředit se bude také 
např. na akustiku a energetiku dřevostaveb, 
certifikace pomocí dokumentu národní kvality 
AdMd či na kvalitu vnitřního prostřední dře-
věných budov. Seminář Nová zelená úsporám 
aneb zpracovat odborný posudek je lehčí, 
než si myslíte pro návštěvníky připravilo Infor-
mační centrum ČKAIT. Problematice bytových 
domů, jejich zateplení a dalším možnostem, 

jak snížit náklady na vytápění a provoz, se 
bude věnovat Poradenské centrum Dům plný 
úspor. Současnému trendu centralizovanému 
ovládání elektroniky, spotřebičů či vytápění se 
bude věnovat konference Inteligentní digitální 
domácnost. Přestaví se zde systémy a aplikace, 
díky nimž lze např. dálkově regulovat vytápění 
a klimatizaci, zjišťovat stav zásob v ledničce, 
rozsvěcet a zhasínat osvětlení či řídit hospoda-
ření s energií.

Seminář Technická zařízení v moderních 
obytných budovách se zaměří na energetic-
ky úsporné chlazení, využívání obnovitelných 

zdrojů energie, tepelných čerpadel a dalších 
technologií pro ekonomicky příznivý provoz 
domů. Novinkám z oblasti LED světelných 
zdrojů se bude věnovat seminář společnosti 
Tesla Lightening. 

Letošní veletrh FOR THERM připravuje spo-
lu s Cechem kamnářů České republiky atraktiv-
ní ukázku stavby kamen. Po celou dobu konání 
veletrhu v Hale č. 7 budou moci návštěvníci 
sledovat, jak zruční mladí učni kamnáři staví 
pravá kachlová kamna. 

Zájemci o návštěvu veletrhu FOR ARCH mo-
hou využít ZLEVNěNé elektronické vstupenky, 
která je k dispozici ke stažení na webu veletrhu 
(http://www.forarch.cz/2014/cz/vstupenka.
asp). Zde najdou také aktuální informace o do-
provodném programu a další zajímavosti. 

Partneři doprovodného programu: Beton 
Brož, CEGRA, ERA21

Setkání s odborníky napříč 
stavebními obory nabídne 
doprovodný program FOR ARChu

hlavním tématem letošního ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCh je re-
konstrukce a revitalizace. Na tuto problematiku zaměřili organizátoři také doprovodný pro-
gram, který zájemcům z řad široké veřejnosti nabídne příležitosti k setkání s předními odborní-
ky ze všech oborů spojených se stavebnictvím. Soubor stavebních veletrhů proběhne ve dnech 
16. až 20. září 2014 v prostorách PVA EXPO PRAhA a jeho součástí budou kromě FOR ARChu 
veletrhy FOR ThERM, FOR WOOD, BAZéNy, SAUNy & SPA a FOR WASTE & WATER. 
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Rozhovor

Můžete nám v krátkosti představit společ-
nost GRAND PRINC MEDIA?

Vydavatelství GP Media se na reklamním 
a tiskovém trhu pohybuje již od roku 2001, vy-
dává nejen bezplatné časopisy se zaměřením 
na reality jako Grand REALITY a Grand dEVE-
LOPER, ale cílí i na odvětví bydlení, motorismu, 
zdravého a životního stylu a v neposlední řadě 
na hobby a zahradu s placeným titulem Recep-
ty prima nápadů. díky získaným zkušenostem 
a zejména vlastní unikátní distribuční síti do-
káže nabídnout optimální řešení šité na míru 
potřebám každého klienta.

Z realitního prostředí máte jistě spoustu 
zkušeností, jak vnímáte současnou situaci na 
trhu?

Nejspíš narážíte na aktuální stav prode-
jů v segmentu realit, ale ráda bych toto mí-
nění trochu upřesnila. Oproti letům 2005 až 
2008, kdy byl realitní boom, se opravdu prodá-
vá méně nemovitostí, a proto musíme v této 
době našim klientům nabídnout jak stabilitu 
a jistotu, kterou očekávají, tak i něco navíc, co 
jim přinese výhodu oproti konkurenci. 

Mluvíte o stabilitě a výhodách, co si pod tím 
máme představit?

V našem případě jako stabilitu vnímám na-
příklad vysoký tištěný náklad zajištěný systé-
mem čárových kódů na našich časopisech, díky 
němuž máme my i klient nad celým distribuo-
vaným nákladem i samotnými závozy maximál-
ní přehled, a můžeme tak našim zákazníkům 
garantovat efektivní účinnost nabízené služby 
s nulovou remitendou.

Jako výhodu třeba možnost exportovat 
a inzerovat své nabídky na GRANdREALITY.cz 
zdarma, což je služba, za kterou u konkurence 
musíte v mnoha případech platit. V oblasti de-
veloperských projektů vycházíme vstříc našim 
klientům luxusním magazínem Grand develo-
per, který vychází dvakrát ročně.

Když mluvíte o developerských 
projektech, mají podle Vás šanci uspět 

v tak široké nabídce starších bytů? 

Jistě, jen v minulém roce se zvýšil objem 
nákupu nových bytů oproti roku 2012 o 10 % 
a potěšitelné je, že developeři zaznamenali 
i trend zvyšující se poptávky po větších bytech 
typu tři až čtyři plus kuchyňský kout.

 V čem je podle Vás hlavní plus 
v nabídce developerských projektů?

Těch výhod je jistě celá řada, náročnější 
klientelu ale jistě uspokojí např. lokace poblíž 

lesoparků, skvělá občanská vybavenost většiny 
projektů, dobrá dostupnost do centra, energe-
tická úspornost, či možnost vlastních parkova-
cích stání.

 Dalo by se říct, že si vybere 
opravdu každý?

Současná nabídka je opravdu tak pestrá, 
že mohu jen souhlasit. Navíc v kombinaci se 
stále rekordně nízkými úrokovými sazbami je 
aktuální doba pro nákup nemovitosti více než 
přející.

Co lze tedy doporučit zájemců 
o nové bydlení?

dnes v zásadě stačí jen vědět, co od nového 
bydlení očekáváte, pak si vzít k ruce např. naše 
aktuální vydání Grand developer nebo Grand 
Reality, popř. navštívit stránky grandreality.cz 
a vybrat si z široké nabídky renomovaných de-
veloperů a realitních kanceláří. 

Připravujete pro své klienty a jejich 
zákazníky nějaké novinky?

Ano, chceme developerům a realitním kan-
celářím zpřístupnit nové možnosti prezentace 
vlastních nabídek bez nutnosti neúměrného 
zatížení jejich rozpočtů. Míra investic do re-
klamy zejména menších realitních kanceláří je 
přímo úměrná účinnosti jejich nabídek, a tady 
vidím naši šanci. Chceme nabízet tradiční prin-
tovou inzerci v ověřené kvalitě v kombinaci 
s podporou nabídek na webu GRANdREALITY.
cz. Podpora přes Facebook a iOS Aplikaci je sa-
mozřejmostí. 

Pro ty, kdo si hledají nové bydlení na webu 
grandreality.cz připravujeme skvělou službu 
„rádce“, díky čemuž se pro ně stane nákup 
vlastního bydlení nákupem bez rizika.

Rozhovor s Marcelou 
Strohmaierovou 

Marcela Strohmaierová pracuje ve společnosti GRANd PRINC MEdIA, a.s více jak 10 let a je 
manažerkou titulů s realitní tématikou. Redakce RM se zajímala o její názory na současnou situaci 
na trhu nemovitostí.

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: 6. 11. 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=2510
http://www.arkcr.cz/?c_id=2544
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Informace

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

Informace ve zkratce

Realitní magazín ARK ČR
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9/2014
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Informační centrum ARK, spol. s r. o.,
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tel: 272 762 953, mob: 608 446 656,
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Redakční rada:
Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

Ing. Petr Koranda, CSc.
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Pavel Borůvka
MK ČR E 17369
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Zajímavé články:
 ■ Právní rádce č. 8/2014

Převzetí majetku – neúměrné riziko i historic-
ký přežitek
Nová úprava převzetí majetku by neměla ne-
chat klidným nikoho, kdo nabývá od převodce 
(téměř) veškerý majetek, například jedinou 
nemovitost, a třeba i za férovou cenu. Ze 
zákona tím přistupuje ke všem souvisejícím 
dluhům, o nichž má vědět. Pohled do zahra-
ničí přitom dokládá, že úprava je historicky 
překonaná.

O členství v ARK ČR požádala realitní kancelář:
AB dOMUS s.r.o., sídlo: Praha 10, Nad Primaskou 1179/27, PSČ 100 00, IČ: 27611736 
jednatel a společník: Ing. Jana Studená, Mgr. Irena Vránová

Hlavním tématem mezinárodního sta-
vebního veletrhu FOR ARCH je rekonstrukce 
a revitalizace. Na tuto problematiku zaměřili 
organizátoři také doprovodný program, který 
nabídne příležitosti k setkání s předními od-
borníky ze všech oborů spojených se staveb-
nictvím a příbuznými obory. Pozvání přijali zá-
stupci Ministerstva pro místní rozvoj, dopravy 
i zemědělství, chybět nebudou ani zástupci 
měst a obcí či profesních organizací působí-
cích ve stavebnictví. Pro profesionály jsou 
připraveny specializované konference, semi-

Na konferencích a přednáškách veletrhu FOR 
ARCh vystoupí ministři i zástupci měst 

náře a přednášky, např. Konference ředitelů 
projektových společností působících v ČR, 
seminář věnovaný BIM projektování, seminář 
Role městského architekta při rozvoji města 
či Matchmaking FOR ARCH neboli obchod-
ní jednání mezi českými a německými pod-
nikateli ve stavebnictví. Soubor stavebních 
veletrhů proběhne ve dnech 16. až 20. září 
2014 v prostorách PVA ExPO PRAHA a jeho 
součástí budou kromě FOR ARCHu veletrhy 
FOR THERM, FOR WOOd, BAZéNY, SAUNY & 
SPA a FOR WASTE & WATER.

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

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

Katastr nemovitostí ve vazbě 
na nový občanský zákoník 

Určeno všem realitním makléřům a ostatním zájemcům o novou právní úpravu při ob-
chodování 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

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

http://www.arkcr.cz/?c_id=2533
http://www.arkcr.cz/?c_id=2539
http://www.arkcr.cz/?c_id=2585


Více info na:
www.budmakler.cz

Studoval jsem před lety vysokou 
školu a neměl tehdy jasnou 
představu o své budoucí práci. 
Chtěl jsem zkusit něco, kde 
o svém úspěchu či neúspěchu 
rozhoduji sám a i proto 
jsem zkusil práci v Evropě. 
Nakonec zde pracuji osmým 
rokem a reality mne zcela pohltily. 
Vydělám si slušné peníze, pracuju 
v teamu motivovaných lidí a neustále 
se posouvám vpřed.

Je to velmi příjemné - člověk 
neustále poznává nové lidi a i po 
několika letech v oboru mě vždy 

něco překvapí. To je výzva 
k tomu, aby člověk na 
sobě neustále pracoval. 

Časem jsem si vybudoval 
portfolio spokojených klientů, 
ze kterých se generují moje zakázky 
a zajistím tak fi nančně sebe a rodinu. 
Příjemné je i to, že často se z mých 
zákazníků stávají dobří přátelé.

S Evropu byla moje životní změna 
snazší. Začnete pracovat za 
nadstandardní provizi, se zázemím 
jedné z největších realitních 

kanceláří v ČR a ověřeným 
know-how. Navíc se průběžně 
vzděláváte ve fi remní akademii, 
která neustále zlepšuje vaše 

dovednosti a schopnosti. Jestli 
toužíte udělat v životě změnu, zkuste 
rozhodně práci u nás.

Jak se stát úspěšným
a slušně vydělávat jako makléř?

Lukáš Bůva
ředitel pobočky Praha 1

Přemýšlíte o změně práce? Chcete dosáhnout spokojeného života, 
vydělávat dobré peníze a udávat rytmus své práci? Inspirujte se 

příběhem našeho makléře a zkuste to jinak…

prace@rkevropa.czZměňte svou práci už dnes! 734 282 882



nebojte se spolupracovat 
s realitní kanceláří!

Vybírejte mezi členy 
Asociace realitních kanceláří  

České republiky  
na www.arkcr.cz

Asociace realitních kanceláří  České republiky je největší profesní sdružení 
odborníků působících na trhu s nemovitostmi v České republice.

Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Stanovy ARK ČR a Etický 
kodex realitního makléře – člena ARK ČR, je povinně pojištěn na rizika 
vyplývající z realitní činnosti. Povinně se vzdělává a jednou za 5 let musí 
podstoupit ověření svých znalostí k obnovení certifikace. 

Případnou nespokojenost se službami člena ARK ČR může každý klient 
vyjádřit formou stížnosti, kterou řeší Dozorčí rada ARK ČR.

ZnAČKA KvAlity


