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Aktuálně

Ke stížnostem přistupujeme zodpovědně
Dozorčí rada ARK ČR se vždy nestranně sna-

ží vnést jasno do sporu. Přesto, že v první řadě 
řeší spor z pohledu možného porušení stanov 
Asociace, resp. vnitřních směrnic, snaží se ře-
šit případy v co nejširším kontextu. Tak, aby 
se případným pochybením v budoucnu moh-
lo předcházet. Nemůže substituovat soud, ale 
o vyjasnění situace se pokouší vždy. Jako oporu 
ke svým verdiktům a názorům využívá jednak 
letité praxe členů dozorčí rady, jednak si na 
pomoc bere odborné posudky, názory uzná-
vaných institucí, rozhodnutí nejvyšších soudů 
apod.

Nemá to vždy úplně jednoduché. Jako pří-
klad může posloužit kauza, která v posledních 
týdnech víří hladinou českého realitního trhu. 

Komunikace s Úřadem
Již v září loňského roku, byla Asociace oslo-

vena dopisem z úřadu Veřejné ochránkyně 
práv, který se týkal otázky podezření na diskri-
minaci z důvodů státní příslušnosti, resp. z dů-
vodů rasy a etnického původu. 

Odpovídali jsme obratem, protože jsme do 
té doby problém ve smyslu dotazů úřadu ne-
zaznamenali. Za celou existenci totiž Asociace 
neřešila postih za porušení odstavce 2) Etické-
ho kodexu realitního makléře člena Asociace 
realitních kanceláří České republiky, konkrétně 
jeho části, která zní „Realitní makléř .... mezi 
svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, 
náboženských, národnostních, politických či 
jim podobných.“

Ovšem hned vzápětí (jak načasováno…) na 
Asociaci přišla stížnost se žádostí o potrestání 
realitní kancelář z adresy IQ Roma servis, o.s., 
kdy v rámci na video nahrávané provokace se 
stěžovatel snaží prokázat diskriminaci, které se 
údajně dopustily dvě realitní kanceláře.

Asociace kauzu chce řešit
Dozorčí rada ARK ČR obratem - v zájmu ob-

jektivity - žádá (jako doporučující podklad pro 
následné řešení citované stížnosti), stanovisko 
ombudsmana. Chce znát odpovědi „úřadu“ na 
následující dotazy:

 1) Porušila realitní kancelář, resp. realitní 
makléřka svým postupem zákon, pokud re-
spektuje požadavek majitele, který sdělí, že 
nemovitost nepronajme/neprodá osobě či 
osobám z určité, nějak definované skupiny 
obyvatel?

 2) Porušil zákon majitel pronajímané/pro-
dávané nemovitosti, pokud jako jeden ze svých 
požadavků týkajících se vymezení obchodních 

podmínek sdělí zprostředkovateli, že nemovi-
tost nepronajme/neprodá určité osobě či oso-
bám z nějaké definované skupiny obyvatel?

 3) Jak má realitní kancelář, resp. realitní 
makléř postupovat v případě žádosti majitele, 
který v rámci svých požadavků dá na vědomí 
zprostředkovateli, že si nepřeje, aby jeho ne-
movitý majetek byl nabízen té či oné osobě 
nebo osobám z nějak předem definované sku-
piny obyvatel? 

 4) jedná se o porušování práv, pokud vlast-
ník nemovitého majetku resp. pověřený zpro-
středkovatel požaduje od potencionálního ná-
jemce sdělit např. tyto údaje:

 ■ Průměrný měsíční příjem, 
 ■ počet osob, které budou předmět ná-

jmu užívat, 
 ■ jméno manžela (manželky), 
 ■ počet dětí k datu před uzavřením pro-

nájmu, 
 ■ doklad o bezdlužnosti, 
 ■ kontakt na majitele posledního bytu, 

který měl zájemce pronajatý?
Je smutné, že oficiální písemné odpovědi, 

ani názoru na rozjitřenou situaci, se nám do 
dnešního dne od ochránkyně práv nedostalo. 
Přesto se z médií dozvídáme, že se k problema-
tice čile vyjadřuje.

Proč nedostala Asociace odpověď
Není povinností Úřadu odpovědět Asociaci 

na zaslané otázky. Stejně tak, jako povinností 
Asociace není „kauzou“ se zabývat. Ale Aso-
ciace má zájem do případu vnést jasno. Chce, 
aby se všechny oprávněné strany cítily být vy-
slyšeny. Chce umět dát svým členům pokyny, 
které nebudou v rozporu s právy všech stran 
problematiky. Proto se ptáme i „úřadu“. Ten 
však raději volí cestu podpory provokací, cestu 
vyvolávání mnohdy necitlivé diskuse. Tak tako-
vé debaty většinou končí. 

Přestřelky v médiích
Stačí se podívat do médií a dozvíme se 

např.:
na webu „ceská-justice.cz“, že: Ombuds-

manka testovala hranou provokací realitní kan-
celáře, Romka podala žalobu za újmu. Zpráva 
Anny Šabatové pro poslance vychází z její 
vlastní zprávy o činnosti v posledním čtvrtle-
tí roku 2014, která obsahuje zvláštní oddíl „Ne-
zprostředkování nájemného bydlení Romům“ 
„Sociální pracovnice nevládní organizace upo-
zornila, že se při hledání bydlení pro své klienty 
často setkává s tím, že realitní makléři odmí-
tají zprostředkovat nájemní bydlení Romům. 

Vzhledem k tomu, že tvrzení stěžovatelky by 
bylo možné ověřit jen obtížně, byla využita 
deklarovaná spolupráce s Poradnou pro ob-
čanství, občanská a lidská práva a její ředitel 
byl požádán o zprostředkování tzv. situačního 
testování,“ uvádí se ve zprávě.

Materiál dále popisuje průběh ombuds-
manské provokace. „Zaměstnankyně poradny 
provedly tři testovací hovory, během nichž se 
vydávaly za zájemkyně o nájemní bydlení,“ 
píše se ve zprávě doslova. „Ve dvou případech 
se testující pracovnice představily jako Horvá-
tová, v jednom případě se romská pracovnice 
představila vlastním jménem. Makléři se poté 
pracovnic zeptali, zda jsou Romky. Poté co tuto 
otázku pracovnice zodpověděly kladně, jim 
makléři sdělili, že požadovanou prohlídku bytu 
nemohou zprostředkovat, neboť si to majitel 
bytu nepřeje,“ uvádí ve zprávě ochránkyně 
Anna Šabatová.

Závěr, který ombudsmanka Anna Šabatová 
učinila, je jasný: Realitní makléři se dopustili 
přímé diskriminace a majitelé bytů se dopus-
tili navádění. „Dospěla jsem k závěru, že se 
realitní makléři dopustili přímé diskriminace, 
neboť z pohledu antidiskriminačního zákona 
je právně významné objektivní chování posky-
tovatele služeb, nikoliv jeho vnitřní pohnutka. 
V případě, že by tvrzení makléřů ohledně po-
kynu majitelů bytů bylo pravdivé, dopouštěli 
by se majitelé diskriminace ve formě navádě-
ní. V případě, že zveřejněná nabídka proná-
jmu nemovitosti, byť ve vlastnictví soukromé 
osoby, vylučuje příslušníky určitého etnika, 
dopouští se ten, kdo nabídku činí (vlastník či 
zprostředkovatel), přímé diskriminace těchto 
osob v přístupu k bydlení z důvodu etnicity. 
Realitního makléře jako zprostředkovate-
le nikterak nevyviňuje, že jednal na základě 
požadavku vlastníka nemovitosti,“ píše se ve 
zprávě. 

Nebo na webu „novinky.cz“ čteme, že pří-
padu realitní makléřky, která čelí soudnímu 
sporu a stotisícové pokutě poté, co „odmítla“ 
pronajmout byt romské „agentce provokatér-
ce“, se ujal europoslanec Petr Mach. „Jsem 
přesvědčen, že vlastnictví zavazuje. Náš byt je 
náš byt a je naše věc, komu ho pronajmeme. 
Když se někdo rozhodne nepronajmout byt 
Romům, sám si ponese následky tím, že přijde 
o zákazníka,“ uvedl Mach. Podle něj nakonec 
u soudu zvítězí zdravý rozum. „Neumím si 
představit soud, který by rozhodl ve prospěch 
žaloby a uznal majetkovou újmu. Byla-li ta paní 
skutečně nastrčená provokatérka, tak bylo je-
jím cílem někoho nachytat. Oběť je v tomto 
případě paní Nosková,“ řekl Mach. Ombuds-
man podle něj překračuje své pravomoci. 
Mach označil takové testování za „estébácké 
praktiky“.  „Nikde v zákonu o veřejném ochrán-
ci práv není, že má najímat agenty provokatéry 
a vymýšlet umělé kauzy. To, co dělá, je podpo-
rování nesnášenlivosti,“ řekl Mach.

Realitní makléř a diskriminace?
Poskytování zprostředkovatelských služeb veřejnosti je posláním realitních kanceláří. Ne každá 

kancelář se dokáže se svým posláním „popasovat“ dle představ stále náročnějších klientů. Víme, 
že pokud se týká členů Asociace, většina spotřebitelů, klientů realitní kanceláře, je obslouženo 
kvalitně. V případech, kdy se klient necítí spokojen, může svoji nevoli řešit na půdě Asociace. 

Pokračování na str. 3
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V Lidových novinách dokonce i zástupce 
ombudsmanky Stanislav Křeček ke kauze uve-
dl, že v případě Romů nejde o předsudky, ale 
o zkušenost.

„Je diskriminací to, že řidiči-senioři musí od 
určitého věku předkládat policii zvláštní potvr-
zení o zdravotním stavu? Je s nimi bezpochyby 
z důvodu věku zacházeno méně příznivě než 
s jinými osobami. Všichni Romové opravdu ne-
ničí byty, ale stejně tak všichni senioři nezpů-
sobují dopravní nehody,“ argumentuje.

Nepřehlédněte, že na naší registrované 
adrese www.arkcr.cz  byla do provozu uve-
dena nová webová prezentace Asociace re-
alitních kanceláří České republiky. Není na 
nás, abychom zde hodnotili, jak se nám vše 
povedlo. 

Přesto doufáme, že se podařilo uvést do 
provozu moderní prezentaci Asociace a zá-

Nový web ARK ČR
roveň z této adresy vstupní bránu  pouze pro 
členy Asociace na členské stránky, do ARK MLS 
systému nebo do cenových map. 

Z hlavní strany se dostanete také na e-shop 
s produkty pro realitní kanceláře, provozovaný 
ve spolupráci s ARK ČR. Našim členům zde jsou 
poskytovány členské slevy, a proto neopomí-
jejte do nabídky „Realitního marketu“ nahléd-

Pokračování ze str. 2

Realitní makléř a diskriminace?

Podle Křečka se lidé bojí ubytovávat Romy 
za vším prý stojí zkušenosti, které sice nemá 
podpořené statistikou, ale nebránil by se jí. 
„Toto negativní očekávání vycházející z obec-
né zkušenosti mohlo být v konkrétním pří-
padě neodůvodněné, ale zkušenost (nikoliv 
předsudek!) prostě nelze z chování jednot-
livců, ale například ani obcí, vyloučit,“ uvedl 
Křeček v LN.

„Náprava ovšem není v arogantním přehlí-
žení nebo popírání zkušenosti tisíců spoluob-
čanů, ale v nahrazení této zkušenosti zkuše-
ností jinou. O což se musí postarat především 

sami Romové,“ dodal Křeček.

Je vůbec možné vyslovit nějaké resumé?
Zdá se, že si budeme muset počkat, na roz-

hodnutí soudů. A možná, že kauza dojde až do 
Štrasburku. Podle antidiskriminačního zákona 
je diskriminací každé jednání, které porušuje 
rovnost pohlaví, etnika, národnosti, rasy, víry, 
zdravotního postižení, sexuální orientace nebo 
světového názoru mimo jiné v „přístupu ke 
zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou na-
bízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování“.  
Právo na majetek je však jedním ze základních 
lidských práv, chráněným drtivou většinou stá-
tů.

Jan Borůvka

nout.
Veřejnost, ať už laická, tak také odborná, 

na našich stránkách snáze než v minulosti jis-
tě najde vše, co se aktuálního realitního trhu 
týká. 

Za vaše komentáře k nové webové prezen-
taci Asociaci předem děkujeme.

red -
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Nejčastěji se s daňovými problémy u fyzic-
kých osob potkáváme při prodeji nemovitých 
věcí. Často to také souvisí s problematikou ob-
chodního majetku, tzn., zda se prodává věc

 ■ zařazená v obchodním majetku,
 ■ která není, ale byla zařazena v obchod-

ním majetku,
 ■ která nebyla nikdy zařazena v obchod-

ním majetku
Od roku 2014 se navíc setkáváme s problé-

my založenými i novými přístupy občanského 
zákoníku (superficiální zásada). Dovolte, abych 
se podělil o některé poznatky získané při zpra-
cování daňových přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob („DPFO“) klientů.

Malé opakování
Po rekodifikaci soukromého práva od roku 

2014 vycházíme z definice pojmu „majetek“ 
v občanském zákoníku. Podle NOZ § 495 tvoří 
majetek souhrn všeho, co osobě patří.

Podle zákona o DPH (§ 4 odst. 4 písm. c)) 
se obchodním majetkem rozumí souhrn ma-
jetkových hodnot, který slouží nebo je určen 
osobě povinné k dani k uskutečňování ekono-
mických činností. Definice se týká všech osob 
povinných k dani, ať se jedná o fyzické nebo 
právnické osoby, účetní jednotky, osoby ve-
doucí daňovou evidenci, osoby vedoucí evi-
denci příjmů a výdajů z nájmu i fyzické osoby 
vykazující pro účely daně z příjmů výdaje pro-
centem z příjmů.

Oproti tomu zákon o daních z příjmů („zá-
kon“) v § 4 odst. 4 uvádí, že obchodním majet-
kem poplatníka daně z příjmů fyzických osob 
se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku 
poplatníka, o které bylo nebo je účtováno ane-
bo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. 

Zákon nedefinuje den zařazení do obchod-
ního majetku – to bude den, ke kterému se po-
platník sám rozhodl věc považovat za součást 
obchodního majetku a formálně ji uvede v ně-
jakém seznamu. Naopak podle zákona je dnem 
vyřazení určité složky majetku z obchodního 
majetku poplatníka den, kdy poplatník o této 
složce majetku naposledy účtoval nebo ji na-
posledy uváděl v daňové evidenci. 

Definice podle § 4 zákona o daních z příjmů 
se vztahuje pouze na fyzické osoby – poplat-
níky, kteří

a) vedou účetnictví, bez ohledu na to, zda 
pro účely daně z příjmů vycházejí z výsledku 
hospodaření nebo zda uplatňují výdaje pro-
centem z příjmů nebo

b) vedou daňovou evidenci.
Obchodní majetek tedy nemá například fy-

zická osoba, která
a) v rámci samostatné činnosti podle § 7 zá-

kona uplatňuje výdaje procentem z příjmů, ne-

ní-li současně podle zákona o účetnictví po-
vinna vést účetnictví,

b) má pouze příjmy z nájmu podle § 9 zá-
kona.

Je-li věc (hmotná movitá nebo nemovi-
tá i nehmotná), která je součástí společného 
jmění manželů, využívána pro činnost, ze kte-
ré plyne příjem ze samostatné činnosti, jedním 
z manželů nebo oběma manžely, vkládá věc do 
obchodního majetku vždy pouze jeden z man-
želů. Nic však nebrání tomu, aby si výdaje 
související s používáním věcí manželé rozdělili 
mezi sebe v poměru, v jakém ji používají pro 
svoji samostatnou činnost. Příjmy z prodeje 
věci zdaňuje ten z manželů, který měl věc za-
hrnutou v obchodním majetku.

Věc, například nemovitá, však může být 
i v podílovém spoluvlastnictví manželů. Každý 
z manželů má například ideální polovinu po-
zemku.

Příklad 1
Manželé Veselí si pořídili do společného 

jmění manželů pozemek s nebytovým domem. 
Ten využívají výlučně pro své podnikání – man-
želka pro kadeřnictví, manžel pro finanční po-
radenství. Pozemek s budovou zařadil do svého 
obchodního majetku podle vzájemné dohody 
pan Veselý. Výdaje spojené s provozem budovy, 
daň z nemovitých věcí a odpisy budovy si man-
želé rozdělují v poměru, v jakém věc využívají. 
Příslušný poměr výdajů pro každého z manželů 
určují podle používané podlahové plochy míst-
ností budovy.

Příklad 2
Manželé Smutní si pořídili pozemek s ne-

bytovým domem. Každý z nich vlastní ideální 
polovinu. Majetek využívají výlučně pro své 
podnikání – manželka pro finanční poraden-
ství, manžel pro kadeřnictví. Oba manželé se 
rozhodli, že vloží pozemek s budovou do svého 
obchodního majetku – každý svou ideální polo-
vinu. Výdaje spojené s provozem budovy, daň 
z nemovitých věcí a odpisy budovy si manželé 
mohou uplatnit každý ve výši 50 % celkových 
výdajů.

Osvobození příjmů při 
prodeji nemovité věci

Pro posouzení podmínek pro osvobození 
příjmů od DPFO je důležité správné zhodno-
cení, jaký majetek z pohledu NOZ poplatník 
prodává. Prodává se stavba jako samostatná 
nemovitá věc? Prodává se holý pozemek? Pro-
dává se pozemek se stavbou? 

Nechme stranou prodej jednotky nebo ro-

dinného domu, ve kterých měl poplatník byd-
liště bezprostředně před prodejem (§ 4 odst. 
1 písm. a) zákona). Testujme dobu 5 let od na-
bytí nemovité věci nebo dobu 5 let od vyřaze-
ní nemovité věci z obchodního majetku podle 
§ 4 odst. 1 písm. b) zákona.

Problém je v tom, že dnes prodává poplat-
ník pozemek, jehož součástí může být stavba 
ve vlastnictví vlastníka pozemku, i když před 
rokem 2014 měl poplatník dvě nemovité věci 
– pozemek a stavbu.

Jestliže k 1. 1. 2014 vlastnicky srostl poze-
mek se stavbou na jeho povrchu (vlastnil-l po-

Prodej nemovitostí fyzickou osobou 
– daňové problémy z praxe

Pokračování na str. 5
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Profesní vzdělávání

platník před 1. 1. 2014 jak pozemek, tak stav-
bu), prodává se pozemek za jednu kupní cenu 
a testuje se doba vlastnictví pozemku. 

Příklad 3
Poplatník pan Šťastný koupil v roce 2000 po-

zemek. V roce 2012 na něm postavil chatu spo-
jenou se zemí pevnými základy. Pozemek ani 
chata nebyly nikdy vloženy v obchodním ma-
jetku. V roce 2014 pan Šťastný pozemek s cha-
tou prodal. Příjmy z prodeje pozemku i s chatou 
jsou osvobozeny od DPFO, protože pan Šťastný 
pozemek vlastnil déle než 5 let. Doba vlastnic-
tví chaty není podstatná, chata je součástí po-
zemku.

Příklad 4
Paní Nešťastná koupila v roce 2000 chalupu 

na pozemku jiného vlastníka. V roce 2012 na-
byla pozemek, na němž chalupa stojí, směnou 

Prodej nemovitostí fyzickou osobou 
– daňové problémy z praxe

Pokračování ze str. 4 za jiný pozemek. Pozemek ani chalupa nebyly 
nikdy vloženy v obchodním majetku. V roce 
2014 paní Nešťastná pozemek s chalupou pro-
dala. Příjmy z prodeje pozemku, včetně chalupy 
nejsou osvobozeny od DPFO, protože paní Ne-
šťastná pozemek vlastní méně než 5 let. Doba 
vlastnictví chalupy na běh lhůty nemá vliv.

A co uděláme s následující situací? 
Příklad 5
Pan Krátký a jeho manželka paní Krátká 

vlastní od roku 2005, kdy byli teprve snouben-
ci, každý ideální polovinu pozemku. Na tomto 
pozemku postavili v roce 2010 rodinný dům. 
Ten již byl součástí společného jmění manželů. 
V domě bydleli do roku 2013, pak se přestěho-
vali do zděděné vily. Nikdy nebyl ani pozemek 
ani rodinný dům zařazen v obchodním majetku 
ani jednoho z manželů. V roce 2014 pozemek 
s rodinným domem prodali. Jak postupovat 
správně z pohledu daně z nabytí nemovité věci 

a daně z příjmů fyzických osob?
Z pohledu NOZ manželé prodali pozemek 

v ideálním spoluvlastnictví. Součástí pozemku 
je i rodinný dům. V kupní smlouvě skutečně 
byla uvedena pouze jedna částka kupní ceny za 
pozemek i stavbu na něm. Částka byla pouká-
zána na jeden účet manželů Krátkých. Částka 
odpovídající celkové výši daně z nabytí nemovi-
tých věcí, kterou platili prodávající, byla pouká-
zána na samostatný účet u advokáta. Pozemek 
s rodinným domem byl oceněn podle zákona 
o oceňování majetku znalcem.

Daň z nabytí nemovitých věcí měl přiznat 
a platit každý z manželů zvlášť jako podílový 
spoluvlastník. Každý tedy měl přiznat polovinu 
kupní ceny a srovnat ji s polovinou hodnoty ne-
movité věci ze znaleckého ocenění.

Daň z příjmů fyzických osob z prodeje této 
nemovité věci platit ani jeden z nich nebude, 
protože vlastní pozemek déle než pět let.

Situace v příkladu 5 byla v praxi ještě složi-
tější. Ale o tom až příště.

Ing. Petr Kout
Daňový poradce

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

Termín:  20. 4. 2015 (9-16 hod.) 
Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b

Seminář vede: Tomáš Kučera, realitní makléř a marketingový 
poradce

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Web 21. století  
(pro realitní kanceláře 

i makléře) 
JAK zařídit, aby se na vás klienti obraceli sami?  
JAK se prezentovat na internetu, abyste byli žádaná kancelář či mak-
léř?

Termín:  6. 5. 2015 (9-16 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b 

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: 15. - 17. 6. 2015  (9-16 hod.)  
Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b, Praha 10

Přednáší: ing. M. Láník, Z. Procházka, JUDr. T. Pacner
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/2578/jak-ziskavat-zakazky-na-vyhradni-spolupraci.htm
http://www.arkcr.cz/art/2905/web-21-stoleti-pro-realitni-kancelare-i-maklere.htm
http://www.arkcr.cz/art/2875/vykon-spravy-nemovitosti.htm
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Věcněprávní perspektiva stavby na cizím pozemku
Článek srovnává právní úpravu práva stavby a věcných břemen dle nového občanského záko-

níku1 pro účely zřízení stavby na cizím pozemku, a to především z pohledu stavebních investorů.

Stavba na cizím pozemku
Občanský zákoník opětovně zavedl princip 

superficies solo cedit, neboli povrch ustupuje 
půdě do českého právního řádu.2Dle tohoto 
principu obecně platí, že stavba zřízená na 
pozemku se stává automaticky jeho součástí 
a vlastník pozemku se zároveň stává vlastní-
kem nově vzniklé stavby.

Z různých důvodů však může být žá-
doucí, aby vlastnictví pozemku a stav-
by na něm postavené nebylo spojeno 
v rukou jediného subjektu. Typicky 
např. v případě dočasné stavby, při je-
jíž realizaci nebude finančně rentabilní 
pořizovat pozemek pouze proto, aby mohlo 
dojít ke zřízení stavby. Situace, kdy se stavba 
postavená na pozemku nestane součástí to-
hoto pozemku, a vlastnictví pozemku a stavby 
je tak rozděleno mezi dva různé subjekty, se 
označuje jako tzv. stavba na cizím pozemku.

V důsledku superficiální zásady je proble-
matické oddělit vlastnictví stavby a pozemku. 
Občanský zákoník proto zavedl úpravu práva 
stavby,3 jež představuje nástroj přímo využitel-
ný právě pro realizaci stavby na cizím pozem-
ku. Přestože s tím občanský zákoník výslovně 
nepočítá, zůstala v právním řádu zachována 
věcná břemena, která jsou pro stavbu na cizím 
pozemku stále užívána (v podobě povinnosti 
strpět stavbu na pozemku). Proto se v článku 
dále zaměříme na srovnání práva stavby a věc-
ných břemen z pohledu jejich využitelnosti pro 
zřízení stavby na cizím pozemku.

Zásadní společné a rozdílné prvky 
práva stavby a věcných břemen

Právo stavby je samostatnou nemovitou věcí. 
To ve svém důsledku znamená, že s právem stav-
by je možné nakládat stejně, jako s jakoukoliv ji-
nou věcí, lze jej tedy samostatně převést, vydržet 
nebo zdědit. Právo stavby jako nemovitou věc 
lze nepochybně i zatížit, např. zástavním právem. 
V praxi však zastavení práva stavby prozatím není 
příliš využíváno. Věcná břemena (v podobě tzv. 
služebností) oproti tomu samostatnou věcí ne-
jsou. Služebnosti proto není možné samostatně 
převádět, zastavovat či dědit. 

Právo stavby tedy poskytuje investorovi 
značnou výhodu, když mu umožňuje s ním ja-
kýmkoliv způsobem nakládat. Například v situ-
aci, kdy se investor rozhodne původně zamýš-
lenou stavbu nerealizovat, může právo stavby 
jednoduše převést na jiného investora. Právo 
stavby může také sloužit jako např. zástava 
bankovního úvěru pro účely realizace staveb-
ního projektu.

1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník)“.

2 Viz § 506 občanského zákoníku.
3 Viz § 1240 občanského zákoníku.

Právo stavby i služebnosti budou pro účely 
stavebních projektů zřizovány především na zá-
kladě smluv. Pro tyto smlouvy platí, že musí mít 
písemnou formu a ke vzniku práva stavby i slu-
žebností se vyžaduje jejich zápis do katastru ne-
movitostí. Jeden z rozdílů mezi oběma instituty 
ovšem spočívá v tom, že právo stavby lze zřídit 

na dobu maximálně 99 let, zatímco slu-
žebnosti (in rem, tzn. ve prospěch kon-
krétního pozemku) mohou být zřízeny 
na neurčito. Na základě této skutečnosti 
může investor upřednostnit jeden z in-
stitutů podle povahy jeho stavebního 
projektu – u staveb, jejichž životnost je 

předem plánována, může být výhodnější využití 
časově omezeného práva stavby a naopak.

Při zániku práva stavby i při zániku služeb-
nosti musí dojít k vypořádání poměrů mezi 
vlastníkem stavby a vlastníkem pozemku. Ob-
čanský zákoník stanoví podmínky pro vypořá-
dání práva stavby s tím, že primárně by mělo 
dojít k nahrazení části ceny stavby, případně 
může být mechanismus vypořádání upraven 
smluvně. Vypořádání poměrů při zániku slu-
žebnosti ovšem občanský zákoník neupravuje 
vůbec. V případě, že by při zániku služebnosti 
nedošlo ke smluvnímu vypořádání mezi stra-
nami, mohla by být stavba zřízena na základě 
služebnosti považována za tzv. neoprávněnou 
stavbu se všemi z toho plynoucími důsledky – 
nutnost nahradit hodnotu stavby, povinnost 
stavbu odstranit atd.

Případná absence smluvní úpravy vypořá-
dání představuje značnou komplikaci také pro 
právní nástupce obou stran. Aby se tedy obě 
strany (a jejich právní nástupci) vyhnuli případ-
ným rizikům uvedeným výše, lze jen doporučit, 
aby smlouvy o zřízení práva stavby či služeb-
nosti upravovaly mechanismus vzájemného 
vypořádání poměrů a teprve na základě smluv 
obsahujících tyto mechanismy docházelo ke 
vkladům práva stavby či služebností do katast-
ru nemovitostí.

Daňové otázky
Jelikož je právo stavby věcí nemovitou, 

podléhá zdanění jeho zřízení i převod. Může 
se jednat o úplatné zřízení, kdy vznik práva 
stavby bude vázán na zaplacení určité částky 
nebo o bezúplatné zřízení, kdy právo stavby 
vznikne bez protiplnění; nebo o úplatný pře-
vod – typicky koupě/prodej nebo o bezúplatný 
převod – darování práva stavby. Při úplatném 
zřízení nebo převodu podléhá právo stavby 
dani z nabytí nemovitých věcí se sazbou 4 % 
z ceny práva stavby4. Při bezúplatném zřízení 
nebo převodu právo stavby podléhá dani z pří-

4 K ocenění práva stavby se využije výnosová 
metoda dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňo-
vací vyhláška.

jmu se sazbou 15 % z ceny práva stavby pro 
fyzické osoby a 19 % z ceny práva stavby pro 
právnické osoby. 

Jak bylo uvedeno výše, služebnosti samo-
statně převádět nelze, proto zdanění podlé-
há pouze jejich zřízení. V případě úplatného 
i bezúplatného zřízení tak půjde o daň z příjmu 
se sazbou 15 % z ceny služebnosti pro fyzické 
a 19 % z ceny služebnosti pro právnické osoby, 
přičemž k ocenění služebnosti se využije výno-
sová metoda dle zákona o oceňování majetku.5

Ač to na první pohled nemusí být zřejmé, při 
bezúplatném zřízení či převodu podléhá právo 
stavby vyšší daňové sazbě než při úplatném zří-
zení či převodu. Pro investora tedy bude důleži-
té zvážit daňové implikace i přesto, že bezplatné 
zřízení/převod práva stavby se na první pohled 
může jevit jako ekonomicky výhodnější. 

Dalším rozhodovacím kritériem může být 
také určení osoby poplatníka jednotlivých daní. 
V případě úplatného převodu práva stavby 
bude poplatníkem daně prodávající, pokud se 
smluvní strany nedohodnou na tom, že daň za-
platí nabyvatel práva stavby (tedy kupující). Při 
úplatném zřízení nebo bezúplatném zřízení či 
převodu práva stavby bude poplatníkem daně 
ze zákona pouze nabyvatel (investor). Ohledně 
služebností platí, že v případě úplatného zřízení 
bude poplatníkem daně vlastník pozemku, kte-
rý bude služebnost zatěžovat. U bezúplatného 
zřízení služebnosti bude naopak poplatníkem 
investor jakožto oprávněný ze služebnosti (či 
vlastník oprávněného pozemku). 

Právo stavby může být navíc předmětem 
daňových odpisů, a to v rámci odepisování 
stavby, která byla na základě práva stavby zří-
zena. K nákladům na pořízení stavby se připo-
čte hodnota práva stavby a daňově odepiso-
vána bude výsledná částka. Služebnosti oproti 
tomu daňově odepisovat nelze, lze je pouze za-
počítat jako daňový náklad na pořízení stavby.

Závěr
Právo stavby bude typicky využitelné pro 

stavební projekty v situaci, kdy dochází ke zři-
zování dočasných staveb na pozemcích, které 
nejsou ve vlastnictví stavebního investora. Ne-
spornou výhodou je samostatná převoditelnost 
a zastavitelnost práva stavby. Velkou výhodou 
pro stavební projekty je také nižší sazba daně 
při úplatném zřízení nebo převodu práva stav-
by a možnost právo stavby daňově odepisovat. 
Věcná břemena ve formě služebností budou na-
opak využívána v případě, kdy je pro stavebníka 
rozhodující jejich neomezené trvání.

Mgr. Tomáš Slabý,  
advokát

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
http://www.randalegal.com

Příspěvek byl původně uveřejněn na 
www.epravo.cz

5 Zákon č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů.
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Nový občanský zákoník

19. část
Dnešní část je věnována dokončení problematiky dědického práva z předchozího čísla Realit-

ního magazínu (přechod dluhů a dále nové instituty, jako je např. výhrada soupisu pozůstalosti 
a správce pozůstalosti). Druhá část tohoto příspěvku je zaměřena na obecnou úpravu právnických 
osob (PO), konkrétně založení právnické osoby, názvu a sídla PO.

Dědické právo
Nový občanský zákoník přináší silnější 

ochranu věřitelů a přísnější pojetí povinnos-
ti dědiců hradit dluhy zůstavitele. Základní 
koncepce předchozí úpravy dědického práva, 
podle které dědic musel uhradit dluhy po zů-
staviteli jen do výše hodnoty nabytého dědic-
tví, nově již neplatí.  Omezení výše přechodu 
dluhů zůstavitele na dědice platí jen v případě, 
že si dědic vyhradí tzv. soupis pozůstalosti.

Výhrada soupisu pozůstalosti je v českém 
právu zcela novým institutem. Účelem soupi-
su pozůstalosti je zjistit pozůstalostní jmění 
a určit čistou hodnotu majetku v době smrti 
zůstavitele. Nová úprava směřuje k odstranění 
dosavadního stavu, kdy dědicové, pokud nepři-
znají veškerý majetek zůstavitele, mohou bez 
hrozby sankce zkracovat práva věřitelů. Podle 
nové úpravy, pokud se věřiteli podaří prokázat, 
že dědic v soupisu pozůstalosti, určitou věc za-
tajil, hrozí dědici, že bude odpovídat za zůstavi-
telovy dluhy v plné výši, nikoli jen do výše hod-
noty nabytého dědictví. Jestliže dědic uplatní 
výhradu soupisu a žádnou věc zůstavitele ne-
zatají, hradí dluhy zůstavitele jen do výše ceny 
nabytého dědictví.  Pokud výhradu neuplatní, 
hradí zůstavitelovy dluhy v celém rozsahu, tedy 
i ty které převyšují hodnotu nabytého dědictví. 
Výhradu vlastnictví nemá cenu uplatňovat, 
pokud si je dědic naprosto jistý, že zůstavitel 
po sobě zanechal více aktiv než pasiv. Osoba, 
která uplatní výhradu vlastnictví, totiž nese ná-
klady například na znalecké posudky.

Nejbližší příbuzní zemřelého, například 
manžel, potomci nebo předkové, jsou po před-
volání soudem poučeni o možnosti uplatnit 
výhradu soupisu a o důsledcích jejího neuplat-
nění a vyžaduje se jejich výslovné vyjádření. 
U těchto osob lze předpokládat  otřes po smr-
ti blízké osoby a proto, je takto zákonodárce 
chrání. Ostatní osoby chráněny nejsou a mu-
sejí uplatnit výhradu soupisu samostatně do 
jednoho měsíce od vyrozumění soudem.

V době mezi smrtí zůstavitele a potvrzením 
soudu dědicům o nabytí dědictví, je potřeba 
majetek nebožtíka spravovat. Zvlášť pokud 
má větší hodnotu, je potřeba provádět s ním 
pravidelné dispozice (např. jej pronajímat). 
Proto nový občanský zákoník umožňuje, aby 
zůstavitel povolal pro případ své smrti správce 
pozůstalosti, který bude vykonávat její prostou 
správu. Zákon dovoluje provádět i širší dispozi-
ce s majetkem v průběhu dědického řízení, ale 
pouze při splnění přísných zákonných podmí-

nek a oznámí-li to strany bez odkladu soudu.
Velice praktickou možností pro věřitele je 

možnost požádat soud o tzv. odloučení pozů-
stalosti. Pokud věřitel před soudem osvědčí 
obavu z toho, že dědic je předlužený, může být 
pozůstalost odloučena od jmění dědice a tím 
vlastně dojde k jakémusi zajištění věřitelovy 
pohledávky. Nevýhodou je, že věřitel ztrácí 
právo uspokojit se z dalšího dědicova majet-
ku i v případě, že dědic nepožádal o výhradu 
soupisu.

 Právnické osoby
Zákonodárce se snaží v novém občanském 

zákoníku shrnout základní a obecně použitelná 
pravidla o právnických osobách, zejména z dů-
vodu neúnosnosti stávajícího stavu, kdy usta-
novení o právnických osobách byla roztříštěna 
napříč celým právním řádem. Tato ustanove-
ní zároveň dopadají i na obchodní korporace 
upravené zvláštním zákonem č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zá-
kon o obchodních korporacích).

 Nový občanský zákoník zachovává stávající 
pojetí, podle něhož může být subjektem práva 
jenom ten organizovaný útvar, který za práv-
nickou osobu prohlásí zákon. Vzhledem k tomu 
že je zároveň zachováno i stupňovité vznikání 
i zanikání PO, vymezené na jedné straně za-
ložením a vznikem (zápis PO do obchodního 
rejstříku), na straně druhé zrušením a zánikem 
(výmazem PO z obchodního rejstříku), je tak 
stanoveno, že právní subjektivitu má právnic-
ká osoba od svého vzniku až do svého zániku 
(tedy od zápisu do výmazu PO z obchodního 
rejstříku). Nově se však v obecných ustanove-
ních nového občanského zákoníku stanovuje 
povinnost vést spolehlivé záznamy o majet-
kových poměrech i pro právnické osoby, které 
nemají povinnost vést účetnictví.

Název právnické osoby musí být dle NOZ 
nezaměnitelný a zároveň nesmí být klamavý. 
Na rozdíl od současné úpravy, kdy v názvu PO 

může být uvedeno pouze jméno společníka 
nebo člena právnické osoby, bude nově možné 
uvést v názvu jméno jakéhokoli člověka, kte-
rý bude mít k právnické osobě určitý zvláštní 
vztah. Pokud je člověk naživu, vyžaduje se vždy 
jeho souhlas, a pokud je po smrti, vyžaduje se 
souhlas manžela, potomka nebo případně ja-
kéhokoli předka. Nově bude také možné pro-
pojení několika právnických osob stejným pří-
značným prvkem v jejich názvu i bez toho, aby 
příslušely k témuž koncernu (což je podmínkou 
současného obchodního zákoníku). I v tomto 
případě se však musí dodržet pravidlo, že ná-
zvy PO musejí být dostatečně rozlišitelné a zá-
roveň musí mít tyto právnické osoby nějaký 
vzájemný vztah (např. stejného zakladatele). 
Vyžaduje se samozřejmě také souhlas PO, jejíž 
prvek z názvu chce jiná právnická osoba použít. 
Právnická osoba, která byla dotčena zpochyb-
něním svého práva k názvu nebo která utrpěla 
újmu pro neoprávněný zásah do práva k názvu 
či mu taková újma hrozí, se může domáhat, 

aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno 
nebo aby byl odstraněn jeho následek.

 Pojetí právní úpravy sídla PO zachovává 
princip, podle kterého má hlavní význam síd-
lo zapsané do veřejného rejstříku (formální 
sídlo), ale zároveň se také poskytuje ochrana 
osobám, které se dovolávají skutečného sídla 
právnické osoby. Rovněž se zachovává dosa-
vadní pojetí, že sídlo právnické osoby může 
být i v bytě, přičemž se opouští dosavadní pod-
mínka, že tomu tak nesmí být, pokud to odpo-
ruje povaze právnické osoby nebo rozsahu její 
činnosti. Sídlo právnické osoby bude moci být 
v bytě vždy, pokud nebude narušovat klid a po-
řádek v domě

 NOZ také detailně rozpracovává přemístění 
sídla právnické osoby z ČR do zahraničí. Nově 
bude vznikat právnické osobě informační po-
vinnost zveřejnit takový záměr s uvedením no-
vého sídla alespoň tři měsíce před předpoklá-
daným přemístěním. Věřitelé právnické osoby 
budou mít poté právo domáhat se dostatečné-
ho zajištění svých pohledávek do dvou měsíců 
od zveřejnění, pokud by došlo ke zhoršení je-
jich dobytnosti. V případě, že nedojde k doho-
dě, rozhodne o rozsahu zajištění soud, a pokud 
soudem nařízené zajištění PO neposkytne, ručí 
za nezajištěné dluhy statutární orgán.

 JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. 
advokát 

www.akrg.cz
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Praha 1. dubna (ČTK) - Dnes se otevře 
program Nová zelená úsporám (NZÚ), který 
nabízí dotace na energetické úspory a za-
teplení pro rodinné domy po celé republice. 
Poprvé po pěti letech bude zpřístupněn také 
pro pražské bytové domy. Žádosti začne Státní 
fond životního prostředí přijímat elektronic-
ky od 15. května. Letos by měl být program 
jednodušší a otevřenější širšímu okruhu díky 
změnám svých podmínek. Vyčerpat se může 
zhruba 1,1 miliardy korun, z toho 600 milionů 
by mělo jít na rodinné domy a půl miliardy na 
„bytovky“.

I letos zůstane desetiprocentní zvýhodnění 
pro obyvatele Moravskoslezského a Ústeckého 

CBRE: Nejvíc investic 
v regionu letos půjde 
do kanceláří

Praha 30. března (ČTK) - Kancelářské budo-
vy budou letos nejvyhledávanějším typem ne-
movitostí ve střední Evropě. Až polovina oče-
kávaných investic bude směřovat do nich, 
tvrdí realitní poradenská společnost CBRE. 
V Česku by měl ale dominovat segment malo-
obchodu a logistiky.

Do komerčních nemovitostí se loni ve střed-
ní Evropě podle CBRE investovalo osm miliard 
eur (219,4 miliardy korun), více než 85 procent 
z toho směřovalo do Polska nebo České repub-
liky. „Český podíl na objemu investic do střed-
ní Evropy roste od roku 2012 a v současnosti 
dosahuje zhruba dvou třetin objemu Polska,“ 
upřesnila společnost CBRE.

„Česká republika je již tradičně vnímána 
jako investiční alternativa k Polsku. Vzhledem 
ke skutečnosti, že dochází ke snížení výno-
sů z prémiových investic v Polsku, začíná být 
poměr ceny a rizika v České republice zajíma-
vější,“ poznamenal Associate Director Capital 
Markets společnosti CBRE Tomáš Jandík.

Objem investic v České republice navíc pod-
le CBRE letos i nadále poroste. Klíčový dopad 
na tento trend bude podle společnosti mít pro-
dej Palladia, který je největším prodejem jed-
notlivé budovy v historii střední Evropy. Spo-
lečnost Hannover Leasing prodala většinový 
podíl v tomto pražském nákupním centru ně-
mecké firmě Union Investment za rekordních 
570 milionů eur (15,6 miliardy Kč).

„Zájem o Českou republiku zůstává mezi 
investory vysoký, zvláště v segmentu maloob-
chodu a logistiky, a existuje i významná nena-
sycená poptávka po prémiových kancelářských 
aktivech,“ doplnil Jandík.

fis mha

Praha 18. března (ČTK) - Investice do prů-
myslových a logistických nemovitostí loni 
v Evropě vzrostly meziročně o 28 procent na 
21,1 miliardy eur (576,5 miliardy korun). Roč-
ní rekord padl i v Česku, kde se loni do tohoto 
typu nemovitostí investovalo 750 milionů eur 
(20,5 miliardy korun), uvedla realitníporaden-
ská společnost JLL.

Pomyslný žebříček zemí vedou Velká Britá-
nie a Německo, kde objem investic do průmy-
slových nemovitostí dosáhl 8,2 a 3,6 miliardy 
eur (224 a 98 miliard korun). „To znamenalo 
prolomení dosavadních rekordů ročních inves-
tičních objemů. Nové roční rekordy zazname-
nala také Česká republika, Polsko či Švýcarsko,“ 

Začíná Nová zelená úsporám, pro rodinné domy i pražské „bytovky“

kraje kvůli ekologické zátěži.
U rodinných domů si mohou lidé zažádat 

o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty byto-
vé půjde i o miliony. Díky některým novinkám 
by měl být program přístupnější především 
majitelům rodinných domů, mohou například 
nově dostat příspěvek i na menší energetické 
úpravy, například výměnu oken, dveří a dílčí 
zateplení. Podmínkou je snížení spotřeby ener-
gie minimálně o 20 procent.

Další novinkou je, že žadatelé nebudou 
muset používat předepsané seznamy výrobků 
a firem. Ministerstvo životního prostředí také 
slibuje, že se zkrátí lhůty pro vyřizování žádos-
tí na fondu. Maximálně tři týdny bude trvat 

schválení žádosti, tři týdny bude mít fond na 
kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace 
a tři týdny na vyplacení dotace. Nově budou 
lidé moct také požádat o dotaci také na výmě-
nu elektrického topení za tepelné čerpadlo 
a provést úsporná opatření i v rodinných do-
mech nad 350 metrů čtverečních.

Výše dotace může u rodinných domů vzrůst 
až na 50 procent nákladů, u bytových domů až 
20 procent z výdajů. Rodinné domy mohou do-
stat maximálně pět milionů korun, „bytovky“ 
desetimilionovou dotaci. Další letošní změnou 
je zavedení tzv. paušálů na metr čtvereční, což 
by mělo zjednodušit výpočet výše dotace.

mrz mha

uvedla JLL.
O čtvrtinu loni narostly transakce s velkými 

portfolii, jejich objem dosáhl deset miliard eur 
(273 miliard korun). Téměř polovina z takto 
zobchodovanýchnemovitostí se přitom nachá-
zí ve Velké Británii či Německu.

„Rok 2014 byl z pohledu investic do logis-
tických a průmyslových nemovitostí v Evropě 
skutečně výjimečný. Také region střední a vý-
chodní Evropy zaznamenal rekordní zájem in-
vestorů o tento segment, což jen dokazuje, že 
se z tohoto regionu stal jeden z hlavních ev-
ropských realitních trhů,“ uvedl Dušan Šťastník 
z JLL.

fis mol

Investice do průmyslových nemovitostí 
byly loni v Evropě rekordní
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Praha 17. března (ČTK) - Developeři letos plánují pustit na pražských 
trh nejvíce nových kanceláří od krize, až 200.000 metrů čtverečních. 
Kvůli tomu očekávají, že nájemné klesne. Vyplývá to z nejnovější Studie 
developerských společností Q1/2015 zpracované společnostmi CEEC 
Research a KPMG Česká republika, jejíž závěry má ČTK k dispozici. Loni 
bylo v hlavním městě v 16 budovách dokončeno 149.000 metrů čtve-
rečních administrativních ploch, což bylo nejvíce od předkrizového roku 
2009.

„Trh kancelářských prostor se v Praze potýká s přílivem nově dokon-
čovaných projektů. Na druhé straně, kancelářské nemovitosti v dobré 
lokalitě jsou preferovanou formou investice mezinárodních skupin 
a fondů. Přebytek volných peněz na trhu a související nízké úrokové saz-
by posilují poptávku a ve výsledku určují situaci na trhu,“ uvedl Pavel 
Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti 
KPMG v ČR.

Na další výrazný nárůst nových kancelářských ploch zejména v Praze 
upozorňuje i ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek. „Na 
trhu se tak dále vyhrotí boj o zákazníka, zejména mezi vlastníky nových 
a moderních budov s pronajímateli starších kanceláři, což vytvoří další 
tlak na pokles cen u méně kvalitních ploch nebo kanceláří v horších lo-
kalitách,“ odhaduje další vývoj Vacek.

Přebytek volných kancelářských ploch potvrzují i developeři. „V tom-
to a příštím roce bude kancelářský trh nejvíce ovlivněn velkým přílivem 
nových nemovitostína trh, respektive procesem jejich pronájmu. I HB 
Reavis bude tento a příští rok předávat nové kancelářské plochy svým 
nájemcům. Nájemní podmínky jsou ale v důsledku velké nabídky v sou-
časné době často předmětem dlouhých jednání,“ podotkla ředitelka HB 
Reavis Group CZ Olga Humlová.

Developeři očekávání, že příliv nových kanceláří stlačí nájemné 
o něco níže. „Pokles nominálního nájemného byl znát již v roce 2014. Le-
tošní rok nebude jednodušší. Pronajímatelé se samozřejmě snaží držet 
si určitou úroveň nominálního nájemného, ale na úkor vyšších pobídek,“ 
uvedla Alexandra Tomášková ze společnosti Skanska Property Czech Re-
public.

Podobný názor má i hlavní analytik PPF Reali Estate Jan Skříček. „Jeli-
kož v roce 2014 přibylo v Praze okolo 150 tisíc metrů čtverečních nových 
kancelářských ploch, k nimž by se mělo v roce 2015 přidat dalších téměř 
200 tisíc metrů čtverečních, lze očekávat velmi silný tlak na výši nájem-
ného,“ odhaduje Skříček.

Ředitel developmentu CPI Property Group Igor Klajmon místo pokle-
su nájemného očekává zvýšený tlak nájemců na kvalitu prostor. „Co bylo 
ještě nedávno nadstandardem, stává se postupně zcela běžným. Kvalitní 
kancelářské projekty a na skvělém místě si své nájemce vždy najdou,“ 

tvrdí Klajmon.
Nájemné na konci roku zůstalo v porovnání s předchozími čtvrtletí-

mi stabilní. Za prvotřídní kanceláře v centru Prahy platí firmy průměrně 
měsíčně 18,50 až 19,50 eura za metr čtvereční (515 až 543 korun), což 
je meziročně o jedno euro méně. Na okrajích města zůstává měsíční ná-
jemné za moderní kanceláře dlouhodobě na 13 až 14,5 eura za metr 
čtvereční (362 až 404 korun.

Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze přesáhla 
na konci roku 2014 tři miliony metrů čtverečních. Budovy třídy A před-
stavují 68 procent této celkové plochy, zbytek zaujímají kanceláře tří-
dy B. Neobsazenost pražských kanceláří proti třetímu čtvrtletí vzrost-
la o 1,2 procentního bodu. Bez nájemce bylo na konci loňského roku 
463.300 metrů čtverečních kancelářských ploch. Podle Prague Research 
Forum se letos plánuje dokončení 183.000 metrů kancelářských prostor.

fis mol mal

Developeři letos uvedou na pražský trh nejvíce kanceláří od krize

Boží Dar (Karlovarsko), Loučná pod Klínovcem (Chomutovsko) 
27. března (ČTK) - Pod Klínovcem začne letos druhá etapa stavby 
apartmánů Klínovec Hills. V ní se má postavit 26 bytů o velikosti 1+kk až 
po 4+kk. Další investice podobného typu v katastru Loučné pod Klínov-
cem zatím čekají na nový územní plán obce. Zástavbu smíšeného typu 
chystají i na Božím Daru, zjistila ČTK.

„V současné době je projekt Klínovec Hills jediným takovým projek-
tem na katastru obce. Na konci roku ale budeme mít snad schválený 
nový územní plán, který počítá i s možností podobných investic, které 
jsou pro obec prospěšné,“ řekla dnes ČTK starostka Loučné Jana Mülle-
rová.

Na Božím Daru zase obec spolu se soukromým vlastníkem připravuje 
podmínky pro novou zástavbu, v níž by mohly vzniknout jak rekreač-
ní objekty, rodinné domy a nebo menší penziony. Podle místostarosty 
Jaroslava Formáčka by ještě letos mohly být připraveny inženýrské sítě 

Na Klínovci se začnou stavět další apartmány, je o ně zájem
a komunikace.

Podle Martina Němečka, předsedy představenstva Realitní společ-
nosti České spořitelny (RSČS), která apartmány Klínovec Hills prodává, 
zájem o tento typ takzvaného druhého bydlení v rekreačních oblastech 
roste.

„Toto bydlení lze využít jednak pro vlastní dovolenou či delší pobyty, 
ale zároveň je dobrou investicí. Majitelé jej mohou po zbytek roku, kdy 
ho sami nevyužívají, výhodně pronajímat,“ uvedl Němeček.

Projekt Klínovec Hills se staví po etapách. V první, zkolaudované 
v roce 2012, vzniklo 20 bytů, které jsou už vyprodané. Se stavbou druhé 
etapy se má začít v červenci, přičemž zájemci si mohou byty už nyní 
zamluvit. Kromě bytů vzniknou v samostatném čtyřpodlažním domě 
i dva komerční prostory. Ceny samotných apartmánů začínají přibližně 
na 1,5 milionu korun včetně DPH.

pnp jpt
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Praha 27. března (ČTK) - Průmysloví deve-
lopeři plánují letos postavit ještě více průmys-
lových hal a logistických parků než loni. Podle 
aktuální Studie developerských společností 
Q1/2015 zpracované společnostmi CEEC Re-
search a KPMG Česká republika se v Česku le-
tos postaví o 7,6 procenta těchto budov více. 
V roce 2014 firmy dokončily 354.100 metrů 
čtverečních ploch, což bylo nejvíce od předkri-
zového roku 2009.

Stejně, tedy o 7,6 procenta, by měla růst 
i poptávka firem po nových plochách. „Průmy-
slový development je úzce spojen s očekáva-
ným ekonomickým vývojem v ČR a okolních 
zemích. Průmyslové podniky předpokládají 
zlepšení ekonomického vývoje, a proto plá-

nují, nebo již zvyšují, své současné kapacity 
a využívané výrobní i logistické plochy. To je 
samozřejmě dobrou zprávou pro průmyslové 
developery, kteří tím mají zajištěn růst počtu 
pronajatých ploch, které chtějí dále navyšo-
vat,“ prohlásil ředitel analytické společnosti 
CEEC Research Jiří Vacek.

Pavel Kliment, partner odpovědný za služ-
by pro realitní a stavební společnosti v KPMG 
v České republice upozornil, že zájem zohled-
ňuje výnosnost tohoto typunemovitosti i po-
tenciál pro budoucí růst. „Tento růst přichází 
především v důsledku expanze existujících ná-
jemců,“ tvrdí Kliment.

Česká republika podle průmyslových de-
veloperů těží hlavně ze své výhodné polo-

hy. Budoucí vývoj sektoru však bude podle 
komerční ředitelky Panattoni Europe Kláry 
Fritsch záležet hlavně na vývoji české, respek-
tive evropské ekonomiky. „Poptávku po prů-
myslových nemovitostech u nás na jedné 
straně táhne automobilový průmysl a na něj 
navázaná logistika, na straně druhé pak re-
tail a e-commerce. Čili poptávka po nemovi-
tostech bude záviset na ochotě spotřebitelů 
utrácet; roli může sehrát i geopolitická situa-
ce,“ podotkla Fritsch.

Celková plocha výrobních a skladových 
prostor v České republice vzrostla na konci 
loňského roku na 4,884 milionu metrů čtvereč-
ních. Sdružení realitních poradenských firem 
Industrial Research Forum (IRF) očekává, že už 
v první polovině letošního roku dojde k překro-
čení hranice pěti milionů metrů čtverečních 
průmyslových ploch.

fis mal

Developeři letos chtějí dokončit 
více hal a skladů než loni

Veletrhy o bydlení na výstavišti 
v Praze Letňanech

Velkým úspěchem skončil soubor veletrhů o bydlení, který v prvních jarních dnech 
(19. - 22.3.2015) hostil areál PVA EXPO PRAHA. Celkem 585 vystavovatelů představi-
lo trendy a novinky z oblasti bydlení a všeho, co s ním souvisí. Areálem za prodloužený ví-
kend prošlo více než 34 000 návštěvníků, což je v porovnání s rokem předchozím o 7 % více. 
ARK ČR jako již tradičně  - v rámci výstavy Bydlení, nové projekty – měla výstavní stánek, kde ná-
vštěvníkům veletrhu poskytovala konzultace zejména z oblasti realitních transakcí.

- red -

Malý slovník NOZ 
Zástavní právo

Předmětem zástavního práva (zástavou) 
může být jakákoli hodnota, která je předmě-
tem právního obchodu. (Z důvodové zprávy k 
§ 1.310)

1) Zástavou může být každá věc, s níž lze 
obchodovat.

2) Zástavní právo lze zřídit i k věci, k níž zá-
stavnímu dlužníku vznikne vlastnické právo te-
prve v budoucnu. Je-li taková věc zapsána ve 
veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, za-

píše se k ní zástavní právo, pokud s tím vlastník 
věci souhlasí.  (§ 1.310)

Ustanovení § 1.309 vymezuje podstatu 
zástavního práva. Je-li zástavní právo zřízeno, 
je věřitel oprávněn uspokojit zajištěnou po-
hledávku ze zástavy, jestliže ji osobní dlužník 
v době dospělosti nevyrovná. V zástavním 
právu se rozlišují zástavní věřitel, dále osobní 
dlužník jako dlužník, jehož dluh je zástavou za-
jištěn, vedle něho zástavce jako osoba, která 
uzavírá se zástavním věřitelem zástavní smlou-
vu, a konečně zástavní dlužník jako vlastník 

zástavy. Zástavce i zástavní dlužník jsou zpravi-
dla stejná osoba a velmi často je se zástavcem 
a zástavním dlužníkem i dlužník osobní.  (Z dů-
vodové zprávy k § 1.309)

1) Při zajištění dluhu zástavním právem 
vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník 
dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpe-
něžení zástavby do ujednané výše, a není-li 
tato ujednána, do výše pohledávky s příslušen-
stvím ke dni zpeněžení zástavy. 

2) Ujednání zakazující zřídit zástavní právo 
má účinky vůči třetí osobě, jen je-li tento zákaz 
zapsán do rejstříku zástav podle jiného právní-
ho předpisu nebo do veřejného seznamu, ane-
bo byl-li jí znám. (§ 1.309)
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Profesní vzdělávání

VIDEOprohlídky pro 
makléře - BRNO

Již brzy bude videoprohlídka naprostá samozřejmost. Začněte 
s tím dřív, než většina makléřů a bude to vaše konkurenční 

výhoda.
Podívejte se na krátkou upoutávku zde.  

Termín:  24. 6. 2015 (9 - 16 hod.) 
Místo konání:  sídlo ARKČR,  
Praha 10, Strašnická 3165/1, 

Kurz vede: Tomáš Kučera, realitní makléř a marketingový 
poradce

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

English & Communication Skills  
for Real Estate

Intenzívní a interaktivní kurz zaměřený na specializovanou terminologii při obchodování s nemovitostmi a na komunikační dovednosti při 
jednání s anglicky hovořícími klienty.

Termín:  29. - 30. 6. 2015  (9-16 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Kariéra 
v nemovitostech

Kariéra má obrovský vliv na celý náš život. Budování kariéry je 
dlouhý a složitý proces. Cílem našeho dvoudenního semináře je 
nabídnout vyzkoušený a prověřený recept, jak vybudovat úspěš-
nou kariéru ve sféře nemovitostí.
Kariéru stabilní s dlouhodobou perspektivou růstu.

Termín:  27. - 28.5.2015 (9,30 -16 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b 

Seminář vede: Artem Egorov Pozo-Sandoval, 
majitel realitní kanceláře CHIRŠ

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=imYnq9JAQqE
http://www.arkcr.cz/art/2832/videoprohlidky-pro-maklere.htm
http://www.arkcr.cz/art/2620/english-communication-skills-for-real-estate.htm
http://www.arkcr.cz/art/2885/kariera-v-nemovitostech.htm


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

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

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

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

RUBRIKY ČASOPISU
  Přehled aktuálních develop. projektů
  Trendy – informace o vývoji v oblasti 
realitního a developerského trhu

  Financování bydlení
  Developerské novinky u nás i ve 
světě

  Rozhovor s osobností

VYCHÁZÍ 8. 6. A 19.10. 2015

V NÁKLADU 50 000 VÝTISKŮ ZDARMA

Kontakt na inzerci

777 612 594

Petra
EBERTOVÁ
p.ebertova@gpmedia.cz

777 745 645

Marcela
STROHMAIEROVÁ
m.str@gpmedia.cz

775 852 544

Petra
SEIFERTOVÁ
p.seifertova@gpmedia.cz

DISTRIBUCE
Na distribučních místech s vysokou koncentrací ekonomicky 
aktivních osob, např. v business centrech, bankách, hotelech atd. 
Cílená adresná distribuce: 

   příloha časopisu ForGolf + 2000 předplatitelů a VIP adres,
   notáři, advokátní kanceláře, velvyslanectví, TOP hotely 
PRAHA, cca 50 TOP distribučních míst sítě GPM. 


