
as
oc

ia
ce

 re
al

it
ní

ch
 k

an
ce

lá
ří

če
sk

é 
re

pu
bl

ik
y

Realitní magazín

www.arkcr.cz    1 / 2017



realitní magazín ark čr ■ 1/2017
2

Aktuálně

Profesní vzdělávání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tak máme za sebou další rok. Stal se zřejmě 
rekordním rokem v nákupních akcích e-shopů, 
kamenných obchodů a bude patřit i k nejlep-
ším ročníkům v nemovitostních obchodech. 
Zboží se v internetových i kamenných obcho-
dech nabízelo prakticky celý rok v různých 
slevových akcích. Hned po minulých vánocích 
akce zimní slevy, velikonoční a jarní slevy, ná-
sledovaly letní výprodeje a dále podzimní, 
předvánoční a zase vánoční akce se slevami 
od 20 do 50%.  Naproti tomu na nemovitosti 
žádné slevové akce nepřicházely.  Naopak ceny 
rostly a paradoxně s tím i zájem. Nebo to bylo 
naopak? Rostl zájem a tím i ceny? Obchodů 
přibývalo, zboží ubývalo a tak ceny skutečně 
rostly.  Prostě klasický souboj o vyrovnanost 
mezi nabídkou a poptávkou.  Vyváženosti se 
však nedosáhlo. Poptávka byla stále inten-
zivní, ale zboží se nestačilo dodávat na krám. 
Kdo nemusel, tak v touze po hotovosti nepro-
dával, neboť co s hotovostí. Nikdo o ni neměl 
zájem. Na ty, kteří museli prodávat, se slétla 
hejna supů v podobě hladových kupujících či 
zprostředkovatelů. Developeři, vyškolení z mi-
nulé krize, polevili v přípravě nových projektů 
a tak opět začali prodávat nemovitosti pouze 
vyprojektované nikoliv postavené. Prostě záso-
bování trhu vázlo. A protože ani banky nestály 
o hotovost, tak půjčovali všem a na jakoukoliv 
nemovitost. Navíc téměř bezúročně. Prostě si-
tuace, kterou popisují historici ekonomie jako 
nezdravou. Nemovitosti v akci. 

Asi musí zasáhnout ekonomičtí lékaři, bro-
jili odborníci. A trochu i zasáhli. ČNB hypotéč-

Slovo prezidenta ARK ČR

ním bankám zpřísnila pravidla. Jednak lékaři 
naordinovali trochu výhod pro spotřebitele 
a trochu regulací pro banky. Situaci na trhu to 
však podle mého mínění nijak zvlášť neovlivní. 
Nevím, zda existuje taková terapie, která by 
vývoj napravila. Nejsem na to vůbec odborník 
a tak jak sleduji názory odborníků, myslím, že 

nikdo cestu ke zdravějšímu vývoji prostřednic-
tvím léčby trhu nevidí. 

Asi to bude muset dopadnout tak, jako 
s malými dětmi a horkými kamny. Rady, aby 
na horká kamna nesahaly, vyslyší, až když si na 
kamna sáhnou. Obávám se, že s ekonomikou 
a nemovitostním trhem to musí mít podobný 
vývoj. Prostě dokud si přirozenou cestou trhu 
na to pomyslné dno nehrábneme, tak léčba jen 

průběh nemoci prodlouží. Myslím, že historie 
to potvrzuje. Ten pravý ozdravný proces přijde 
jen s krizí. 

O vánočních svátcích jsem si přečetl rady 
odborných koučů, že by se člověk neměl hrou-
tit z toho, že budoucnost, třeba v našem pří-
padě v podobě ekonomické krize, nevidí op-
timisticky. Důležité je, správně se rozhodovat 
v okamžiku, kdy nastává nový úkol a být si jistý, 
že do souboje jdete s emocí vyhrávat. 

Tak až ta krize přijde a my nevíme, kdy to 
bude, tak Vám přeji, abyste do boje s ní šli 

s emocí vyhrávat, protože jde o ozdravný pro-
ces, který přinese nové zboží na krám a roz-
poutá další souboj o vyváženost nabídky a po-
ptávky.

Přeji úspěšný Nový rok 2017!

Ing. Jaroslav Novotný
Prezident ARK ČR

HOME STAGING a fotografování nemovitostí
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. Dozvíte se, jak co nejlépe nafotit nabízenou nemovitost, aby zaujala každého zájemce. Vaše fotografie na-
bízeného bytu nebo rodinného domu musí na první pohled zaujmout v záplavě ostatních inzerátů! Dokážete vytvořit nabídku nemovitosti, která 
vzbudí zájem.

Termín:  28. 3. 2017 (9-16 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/4438/home-staging-a-fotografovani-nemovitosti.htm
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Aktuálně

Profesní vzdělávání

Cílem nově navrhované zákonné úpravy je 
úprava vztahů v oblasti realitního zprostřed-
kování, které nejsou dosud upraveny právními 
předpisy. Hlavním cílem měla být především 
ochrana spotřebitele. Návrh zákona měl být 
zpracován v souladu s Legislativními pravidly 
vlády (LPV). 

Důvodem předložení byl plán le-
gislativních prací vlády na rok 
2016 schválený usnesením vlády ze dne 
14. 12. 2015, č. 1031. Dále tzv. „Priority spotře-
bitelské politiky 2015 -2020“ schválené usnese-
ním vlády ze dne 7. 1. 2015 č. 5 a „Věcný záměr 
zákona o realitním zprostředkování“ schválený 
usnesením vlády ze dne 18. 1. 2016 č. 20. 

První verze paragrafového znění návrhu 
Zákona o realitním zprostředkování spatřila 
světlo světa v dubnu loňského roku. Konkrétně 
v pátek 22. 4. 2016 byla odeslána do mezire-
sortního připomínkového řízení a postoupil tak 

do další fáze legislativního procesu. 
Poslední veřejně známá verze vznikla v létě 

loňského roku po zapracování připomínek 
z připomínkových míst. Ve čtvrtek 6. října 
2016 se v budově Úřadu vlády konalo zase-
dání Legislativní rady vlády ČR. Jedním z bodů 
programu bylo i projednávání návrhu zákona 
o realitním zprostředkování a o změně souvi-
sejících zákonů.  Legislativní rada vlády projed-
návání návrhu zákona, jehož předkladatelem 
je Ministerstvo pro místní rozvoj, však přeru-
šila. A nepochybně k tomu měla řadu důvodů. 
Od té doby až do současné chvíle se do návrhu 
zapracovávají změny na základě připomínek 
z pléna Legislativní rady vlády a připomínek 
obsažených ve zpravodajských zprávách. Až 
tehdy, pokud se to podaří, by měl být návrh 
znovu zařazen na program projednání v Legis-
lativní radě vlády. 

Kdy to však bude? Kdy spatříme „výsled-

nou“ verzi návrhu? Jak bude znít? Bude spl-
ňovat představy odborné veřejnosti? Tedy 
zejména realitních kanceláří, kterých se bude 
nejvíce dotýkat? První předložená verze zá-
kona v některých bodech realitní kanceláře 
celkem vystrašila, druhá - poslední zveřejněná 
verze - přímo vyděsila. Proto jsme se zpracova-
teli návrhu zákona řešili řadu našich zásadních 
připomínek.

Původně z úst zpracovatele avizované ter-
míny byly již několikrát odloženy. Nám nezbý-
vá než čekat a doufat, že prodloužení termínu 
odevzdání výsledné verze vládě, vnese do 
paragrafové verze nápravu nedostatků původ-
ního návrhu. A takový návrh zákona, že bude 
včas předložen Poslanecké sněmovně. A mne 
napadá parafráze „Lepší pozdě nežli později“, 
nebo lépe „Lepší žádný, než špatný“.

Ing. arch. Jan Borůvka, 
generální sekretář ARK ČR

Bude, či nebude realitní zákon?
Když byla pracovní skupina sestavená ze zástupců jednotlivých ministerstev a odborné veřej-

nosti (Asociace realitních kanceláří České republiky byla členem) seznámena s harmonogramem 
prací, který byl připraven pro představu všech zúčastněných o časové náročnosti celého procesu 
přípravy nového zákona, měli jsme pocit, že lhůty pro splnění jednotlivých kroků jsou přehnané. 
Dnes začínám nabývat tušení, že časový polštář ani tak nebyl dostatečný…

ObchOdNík 
S REAlITAMI (BRNO)

Obsah kurzu odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání 
obchodníka s realitami.
Profesní studium zaměřené na praxi. Pořadateli 
kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR  k provádění profesní 
rekvalifikace prostřednictvím tohoto  kurzu. 
Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti 
autorizovanou osobou  - bližší info viz zde

Místo konání: BRNO, Černá Pole, gen. H. Píky 7, bu-
dova Mendelovy univerzity
Termíny jednotlivých částí:  

6. - 8. 6. 2017  (1.část), 13. - 15. 6. 2017 (2.část) 
20. - 22. 6. 2017 (3.část), 26. - 29. 6. 2017 (4.část)

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

ObchOdNík 
S REAlITAMI (PRAHA)

Obsah kurzu odpovídá kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka 
s realitami.
Profesní studium zaměřené na praxi. Pořadateli kurzu udělena 
akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  k provádění 
profesní rekvalifikace prostřednictvím tohoto  kurzu. 
Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou 
osobou  - bližší info viz zde

Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10,  Strašnická 3165/1b
Termíny jednotlivých částí:  

31. 1. - 2. 2. 2017  (1.část), 14. - 16. 2. 2017 (2.část) 
21. - 23. 2. 2017 (3.část) 7. - 10. 3. 2017 (4.část)

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Termíny jednotlivých částí:  
3. - 5. 5. 2017  (1.část), 10. - 12. 5.2017 (2.část) 

23. – 25. 5. 2017 (3.část), 30. 5. - 2. 6.2017 (4.část)
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4467/obchodnik-s-realitami-praha.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4334/obchodnik-s-realitami-praha.htm
http://www.arkcr.cz/art/4467/obchodnik-s-realitami-praha.htm
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Daně

Profesní vzdělávání

Hned úvodem uveďme: Není třeba se děsit! 
Změny v oblasti daní jsou roztříštěné v něko-
lika zákonech nebo jsou důsledkem změn pa-
rametrů ve zdánlivě nesouvisejících zákonech. 
K 1. 1. 2017 nepřinášejí drastické změny.

Daň z přidané hodnoty
1. Aktuální změny se týkají snížení sazby 

daně z 21 % na 15 % u stravovacích služeb 
a podávání nápojů, kromě podávání alkoholic-
kých nápojů nebo tabákových výrobků – účin-
nost 1. 12. 2016.

2. Naopak byla prezidentem republiky vrá-
cena novela, týkající se přeřazení novin a časo-
pisů do druhé snížené sazby daně 10 % (dosud 
15 %). Předpokládaná účinnost při přehlasová-
ní veta prezidenta je dnem vyhlášení ve Sbírce 
zákonů.

3. Ústavní soud napadl ve svém nálezu po-
stupy finanční správy u kontrolního hlášení, 
konkrétně stanovování obsahu kontrolního 
hlášení pouhými rozhodnutími GFŘ. Na ná-
pravu mají zákonodárci čas do konce roku 
2017, obsah kontrolního hlášení musí být 
předmětem vyhlášení zákonem nebo vyhláš-
kou Ministerstva financí.

Daně z příjmů
1. Osvobození podílů na zisku u daně z pří-

jmů právnických osob se nevztahuje na přípa-
dy, kdy má dceřiná společnost možnost snížit 
o vyplácené podíly na zisku základ daně z pří-
jmů.

2. Příjmy ze zisku vyplácené osobě, která 
není členem obchodní korporace a je nerezi-
dentem ČR, vždy podléhají srážkové dani (saz-
ba 15 % nebo 35 %).

3. Za ostatní příjmy podle § 10 zákona o da-
ních z příjmů se považují příjmy z provozu vý-
roben elektřiny, ke kterému není vyžadována 

licence udělovaná Energetickým regulačním 
úřadem, tj. do 10 kW výkonu. V opačném pří-
padě se jedná o příjmy ze samostatné činnosti. 
Dosud byl limit nad 3 kW.

4. Podle Ústavního soudu je nezákonné 
ustanovení, které aktivně výdělečným poživa-
telům důchodů ukládá zdanit svůj důchod. Už 
za rok 2016 se pravidelně vyplácené důchody 
zdaňovat nebudou. 

5. Nově jsou od 1. 1. 2017 upraveny výhry 
z hazardních her. Jsou jinak stanoveny podmín-
ky pro osvobození. V případě, že se nejedná 
o výhru z hazardní hry osvobozenou od daně 
z příjmů fyzických osob, nezdaňuje již výhru 
provozovatel hazardní hry, ale sám poplatník 
v přiznání.

6. V důsledku změny minimální mzdy 
z 9 900 Kč na 11 000 Kč se mění 

 ■ výše osvobozených pravidelně pobíra-
ných důchodů, 

 ■ podmínky pro výplatu daňového bonusu 
za vyživované děti a 

 ■ sleva za umístění dítěte do dětské sku-
piny.

7. Mění se také limit pro solidární zvýšení 
daně – pro rok 2017 činí 1 355 136 Kč. 

8. Zvyšuje se maximální odpočet za soukro-
mé životní pojištění, penzijní pojištění, penzijní 
připojištění se státním příspěvkem a doplňko-
vé penzijní spoření z 12 000 Kč na 24 000 Kč. 

9. Jinak se bude počítat částka odpočtu 
u penzijního připojištění se státním příspěv-
kem a doplňkového penzijní spoření.

10. Zvyšuje se osvobozený příjem zaměst-
nance z titulu příspěvků zaměstnavatele na 
jeho na penzijní připojištění se státním pří-
spěvkem, na doplňkové penzijní spoření, na 
penzijní pojištění a na soukromé životní pojiš-
tění hrazených zaměstnavatelem na 50 000 Kč 
za zdaňovací období.

11. Od 
1. 12. 2016 je účin-
ný zákon č. 321/2016 Sb., 
kterým se mění 
některé zákony 
v souvislosti s pro-
kazováním původu 
majetku. Správce 
daně má povinnost 
vyzvat poplatníka 
k prokázání vzniku 
a původu příjmů 
a dalších skutečností souvisejících s nárůs-
tem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydá-
ním, má-li důvodné pochybnosti, že pocházejí 
z nezdaněných příjmů. Následně může správce 
daně doměřit daň, pokud přesáhne 2 mil. Kč. 
K tomu přidá podle okolností případu penále 
50 % nebo 100 %. Dále může správce daně 
vyzvat k podání prohlášení o majetku, pokud 
nedošlo k prokázání příjmů a pokud souhrnná 
hodnota majetku, který je poplatník v pro-
hlášení o majetku povinen uvést, přesáhne 
10 mil. Kč.

12. U OSVČ se zvyšuje minimální měsíční 
platba zálohy na pojistné všeobecného zdra-
votního pojištění na 1 906 Kč.

13. U OSVČ se také zvyšuje minimální mě-
síční platba zálohy na pojistné na sociální za-
bezpečení u hlavní činnosti na 2 061 Kč a u ve-
dlejší činnosti na 825 Kč.

14. Upravují se rozhodné ceny pohonných 
hmot pro účely vyúčtování pracovních cest za-
městnanců a OSVČ (Natural 95 – 29,50 Kč, Na-
tural 98 – 32,50 Kč, nafta – 28,60 Kč), zvyšuje 
se stravné při tuzemských pracovních cestách 
až o 5 Kč a zvyšuje se sazba základní náhrady za 
1 km jízdy u osobních aut na 3,90 Kč.

Detailní popis uvedených změn, další změ-
ny a zejména očekávané nejbližší změny, které 
jsou nyní v legislativním procesu, budou před-
mětem semináře dne 24. 1. 2017 v sídle Aso-
ciace.

Ing. Petr kout
daňový poradce

Změny v daních v kostce

Daňové aktuality pro rok 2017
Tradiční lednový seminář pro všechny zájemce o daňovou problematiku.

Termín:  24. 1. 2017 (10 -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/art/4278/danove-aktuality-pro-rok-2017.htm
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Legislativa

Profesní vzdělávání

v tomto kontextu za 
osobní údaje a ban-
ky se tedy snaží je co 
nejlépe chránit. Po-
kud dojde k úspěš-
né tokenizaci, tak 
jedním z důsledků 
je, že jsou splněny 
i jinak velmi přísné 
podmínky týkající 
se přenosu dat mimo prostor Evropské unie do 
třetích zemí.

Spousta manažerů má obavy z umisťování 
citlivých dat na cloudová úložiště, proto je nut-
né, aby tato data prošla tokenizací ještě před-
tím, než k nahrání těchto dat na cloud v praxi 
dojde. Bohužel ani tato metoda, bez ohledu na 
řádky výše, není všespásná a není vhodná na 
zpracování některých typů nestrukturovaných 
údajů, tam opět přichází ke slovu standard-
ní šifrování a další starší metody jak uchránit 
soukromé údaje před nepovolanými osobami. 
Závěrem lze říci, že i přes obavy mnohých lidí 
z budoucnosti v duchu románu 1984 se zdá, že 
v budoucnu bude téma soukromí a jeho ochra-
ny stále důležitým aspektem každodenního 
života.

Mgr. Jan Metelka, 
advokátní koncipient

Příspěvek byl původně uveřejněn na
www.epravo.cz

[1] General Data Protection Regulation.
[2] Dostupné na www, k dispozici >>> zde
[3] 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Očekává se výrazné zvýšení standardu 
u ochrany osobních údajů, které však nebu-
de v České republice až tak markantní, neboť 
již nyní jsou požadavky stanovené v českých 
předpisech striktnější než v mnohých jiných 
členských státech. Pokuty, které pak nově 
hrozí společnostem porušujícím pravidla týka-
jící se ochrany osobních údajů, jsou poměrně 
přísné. Hovoříme zde až o 4% celosvětové-
ho ročního obratu té dané společnosti či až 
20 000 000 eur, přesnou výši v daném přípa-
dě pak určí národní autorita v oblasti ochrany 
soukromí, tedy v České republice Úřad pro 
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Bude nutné 
si dávat větší pozor na definici osobních údajů, 
neboť stále platí, že se jedná o cokoliv, co může 
danou osobu identifikovat, ale podrobněji jsou 
v předmětném nařízení rozepsány různé vari-
anty. Autoři nového předpisu doslova uvádějí, 
že je doporučeno, aby k zachování určité úrov-
ně soukromí častěji docházelo k šifrování a po-
užívání pseudonymů, aby se snížila šance, že 
bude skrze tato data identifikována konkrétní 
fyzická osoba.

Jedna z možností jak elegantně a bez 

dalšího naplnit podmínky velké části nové-
ho předpisu je tzv. tokenizace. Je to proces, 
kde jsou citlivá osobní data, jako je napří-
klad číslo kreditní karty a další údaje, na-
hrazena náhodně generovaným tokenem, 
což je prostý číselný řetězec a to ještě před 
tím, než jsou tato osobní data zpracovává-
na nebo uložena třetími subjekty, jako jsou 
banky, koncoví obchodníci nebo provozova-
telé cloudových úložišť. Originální identifi-
kovatelné údaje jsou uloženy u speciálního 
subjektu a tento je jediný schopen „spáro-
vat“ token a původní data, tím se výrazně 
zvyšuje bezpečnost a ochrana proti zlodě-
jům dat. Tokenizace je proto mnohem lepší 
než šifrování, neboť ani matematicky zde 
neexistuje navenek žádný vztah mezi to-
kenem a původními daty, tedy ani pomocí 
metod jako je hrubá síla či slovníkové útoky 
není možné token rozluštit.

Tokenizace není žádnou novinkou, již ji 
například ve Spojených státech používá přes 
40% bank a poskytovatelů finančních služeb, 
protože údaje jako číslo sociálního pojištění, 
datum narození a daňové údaje se považují 

Ochrana osobních údajů 
skrze tokenizaci

Nová evropská úprava ochrany údajů GDPR1 ve formě nařízení2 Evropského parlamentu 
a Rady3 a dalších pomocných dokumentů, byla konečně po čtyřech dlouhých letech debat při-
jata v květnu 2016 a nahradila již poměrně zastaralou směrnici 95/46/EC z roku 1995. V oblasti 
ochrany soukromí a osobních údajů jde technický vývoj vpřed mílovými kroky a právo zde bylo 
poněkud pozadu. Bohužel nová úprava se stane účinnou až v květnu 2018, tedy dva roky po svém 
přijetí. Dobrou zprávou zůstává, že díky své formě nebude potřebovat samostatné přijetí každým 
členským státem Evropské unie.

VýKON SPRáVy NEMOVITOSTí - PRAHA
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí.

Termín:   17. - 19.1.2017  (9-16 hod.)
Místo konání: PRAHA, sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2016:119:FULL
http://www.arkcr.cz/art/4307/vykon-spravy-nemovitosti-praha.htm
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Ostrava 18. listopadu (ČTK) - Ceny bytů v Os-
travě se letos zvedly zhruba o 15 procent. Mů-
žou za to hlavně nízké hypotéky dostupné pro 
více lidí, shodli se realitní makléři, jež oslovila 
ČTK. O byty, a to prakticky všech velikostí a ve 
všech částech města je podle nich nyní veliký 
zájem. Jde přitom o starší byty, novostavby 
v Ostravě prakticky nejsou.

Realitní a zpravodajský server Realitymora-
va.cz, který nabídkové eny nemovitostí sledu-
je, uvádí, že tento měsíc se v Ostravě prodáva-
ly byty průměrně za 1,17 milionu korun. Před 
rokem to bylo 1,02 milionu korun. Za byty se 
v Ostravě platí zhruba polovina oproti celore-
publikovému průměru 2,27 milionu.

Za byt 2+1 se podle serveru v Ostravě platí 
průměrně 987.000 korun, před rokem to bylo 
852.000 korun. V závislosti na adrese a dalších 
ukazatelích se ale podle makléřů ceny stej-
ných bytů mohou lišit o statisíce. „Záleží na lo-
kalitě, na stavu bytu, jaké jsou tam náklady na 
bydlení, je tam opravdu spousta faktorů. Roz-
díly v cenách můžou být obrovské, i milion ko-
run,“ řekl Zdeněk Rolák z firmy Comfort reality.

Nežádanějšími oblastmi v Ostravě jsou 
centrum a Poruba, mezi nejméně žádané pa-
tří sídliště Dubina na jihu města. Zatímco na 
Dubině mohou nejlevnější byty 2+1 stát kolem 
450.000 - 500.000 korun, v Porubě bude jejich 
cena začínat na 800.000, uvedl Rolák.

Makléř Michal Ambroz z Realitní kancelá-

Z monitoringu ČTK o aktuálních 
cenách bytů v jednotlivých krajích
(dokončení z prosincového čísla RM)

Brno 18. listopadu (ČTK) - Ceny bytů v Jiho-
moravském kraji v Brně stále rostou. V listo-
padu podle statistik serveru Realitymorava.cz 
vzrostla nabídková cena bytu kategorie 2 plus 
1 na průměrných 2,847 milionu korun, což zna-
mená dvojnásobek oproti celorepublikovému 
průměru.

Jedna z nejprodávanějších bytových kate-
gorií 2 plus 1 na přelomu loňského a letošního 
roku stagnovala kolem hranice 2,7 milionu ko-
run. Po roce stojí stejná kategorie v Brně zhru-
ba o 150.000 korun více.

Dvoupokojové byty jsou stále nejžádaněj-
ší. Velké množství vysokoškolských studentů 
vytváří vysokou poptávku po takzvaném star-
tovacím bydlení a právě dvoupokojové men-

Ceny bytů v Ostravě během roku 
vzrostly asi o 15 procent

ře Beruška řekl, že zdražení bytů se projevilo 
i na Dubině. Kromě dostupných hypoték a cel-
kového zlepšení trhu hraje roli zřejmě i to, že 
převážně družstevní byty, co na Dubině jsou, 
družstva řadu let nechtěla převádět do osobní-
ho vlastnictví. To se nyní změnilo.

„Byty, které se tam daly koupit dejme tomu 
za 400.000 - 500.000 korun, tak se prodávají 
dneska mezi 500.000 - 600.000, podle stavu 
a podle toho, jaký by byl případný doplatek za 
revitalizace a převod do osobního vlastnictví,“ 
řekl makléř.

Také podle ředitele ostravské pobočky Rea-
litní kanceláře Evropa Josefa Šimončíka se teď 
ve městě daří prodávat všechny byty, které ma-
jitelé úplně nepředražili. „Vždycky je ale větší 
úspěšnost prodeje menších bytů, 1+1 a gar-
sonek. Ostrava je tak velká a tak specifická, že 
rozdíly v cenách jsou opravdu obrovské. Hodně 
záleží na lokalitě, zda je byt po rekonstrukci, 
důležité je i to, jestli je v osobním vlastnictví,“ 
řekl Šimončík.

Vlastimil Vyplel sd

Ceny bytů v Brně stále rostou, až 
na dvojnásobek průměru

ší byty jsou pro mladé lidi, kteří spolu začínají 
žít, ideální.

„U dvoupokojových bytů se tak nejčastě-
ji protínají dvě základní skupiny kupujících - 
investoři, kteří do nového bytu ukládají vol-
né peníze, a zájemci o vlastní nové bydlení. 
Špatná situace s dvacet let starým územním 
plánem způsobila, že je dnes v Brně nedo-
statek nových bytů v nabídce a nejvíce je 
to cítit právě u těchto menších bytů,“ uvedl 
analytik společnosti Trikaya František Šud-
řich.

Podle něj je nyní v nabídce brněnských de-
veloperů pouze na 120 volných bytů 2+kk. „To 
by se mohlo zdát jako dostatečné množství. 
Ale například jenom v městské části Brno-Sla-

tina jich je z tohoto množství více než padesát. 
V jiných lokalitách je výběr daleko menší,“ uve-
dl Šudřich.

Za poslední dva roky brněnské dvoupoko-
jové byty v novostavbách zdražily celkem 
o 14,8 procenta ze 48.000 Kč za m2 na součas-
ných 55.000 Kč za m2. Podle Šudřicha lze oče-
kávat, že ceny o něco klesnou, protože je nyní 
drží nad běžnou hladinou velmi nízký poměr 
nabídky oproti poptávce.

Hlad po bytech v Brně potvrzuje i napl-
něnost některých developerských projektů. 
Svého kupce má například všech 80 bytů br-
něnského projektu Ponavia rezidence v Krá-
lově Poli. Zájem o byty byl nečekaně vysoký, 
všechny byly prodány už měsíc před kolaudací. 
První majitelé se budou stěhovat do bytové-
ho domu, který vznikl v místech chátrajícího 
brownfieldu, už po Novém roce.

vrn hj
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Ústí nad Labem 18. listopadu (ČTK) - V Ústec-
kém kraji nabídkové ceny bytů v poslední době 
mírně rostou. Trh se začal měnit v roce 2014, do 
té doby průměrná cena za metr čtvereční větši-
nou klesala. Nejdražší jsou byty na Litoměřicku 
a Teplicku, nejlevnější v Mostě. Celkově jsou 
kupní ceny za nemovitosti v Ústeckém kraji, kde 
je nejvyšší nezaměstnanost v regionu, výrazně 
pod republikovým průměrem. 

Oživení přičítají odborníci celkovému hos-
podářskému růstu, poklesu nezaměstnanosti 
i rekordně nízkým hypotečním úvěrům. Ve sta-
vebnictví se to projevilo i zvýšením počtu bytů, 
které se začaly stavět. Za první až třetí čtvrtletí 

České Budějovice 18. listopadu (ČTK) - Za 
první tři čtvrtletí tohoto roku byla v Jihočes-
kém kraji zahájena stavba 1373 bytů, což je 
o 25 procent více než za stejné období roku 
2015. Jejich ceny rostou a poptávka je kvůli 
nízkým úrokovým sazbám veliká. Realitní mak-
léři byty nově prodávají v elektronických auk-
cích, během kterých cena bytu vzroste i o de-
sítky procent, zjistila ČTK.

Podle realitních makléřů stouply 
ceny bytů v Jihočeském kraji ve srovnání 
s loňskem v průměru o deset až 15 procent, 
developeři proto oprášili své projekty z let 
2007 a 2008 a více staví.

„Dokončeno bylo o sedm procent 
více bytů než loni,“ řekl Michal Kolísek z Krajské 
správy Českého statistického úřadu v Českých 
Budějovicích. Většinou se staví rodinné domy.

Podle ředitele českobudějovické realit-

Liberec 18. listopadu (ČTK) - Byty v Liberec-
kém kraji výrazně zdražují. Na Liberecku a Se-
milsku už dokonce průměrné ceny bytů pře-
konaly ceny, za něž se prodávaly v roce 
2008 před realitní krizí. Vyplývá to ze statis-
tik realitního a zpravodajského serveru reali-
tycechy.cz, který trh nabídkových cen sleduje. 
Za poslední dva roky vzrostly nabídkové ceny 
bytů na Liberecku o třetinu, na sousedním Jab-
lonecku o více než polovinu. Nahoru je žene 
rostoucí poptávka, malá výstavba i levné hypo-
téky, zjistila ČTK.

„Leze to nahoru až nesmyslně, zdá se, že se 
blížíme na vrchol, ale je to otázka,“ řekl dnes 
ČTK liberecký hypoteční makléř Luboš Tvrz-
ník, který se na trhu s realitami pohybuje přes 
20 let. Prodává se podle něj velmi rychle, a to 

V Ústeckém kraji ceny bytů mírně 
rostou, dál jsou nejnižší v ĆR

byl podle ČSÚ v Ústeckém kraji meziroční růst 
o 33 procent.

Ceny bytů stoupaly v Ústeckém kraji zhru-
ba do ekonomické krize v roce 2008. Nyní se 
vracejí na tuto úroveň. Před vypuknutím hos-
podářské krize se třeba v Chomutově družstev-
ní byt se třemi pokoji a kuchyní prodával za 
450.000 korun, nyní je k mání za 350.000 ko-
run, ale i za cenu výrazně vyšší. Cenové roz-
pětí i v jednotlivých městech Ústeckého kraje 
je velké kvůli sociálně vyloučeným lokalitám. 
Rozdíly v závislosti na adrese se v posledních 
letech prohloubily.

V ústecké čtvrti Mojžíř lze koupit družstev-

ní byt 3+1 za zhruba 250.000 korun, ve čtvrti 
Klíše za takovou cenu zájemci nenajdou ani 
garsonku, velikostí obdobné byty stojí na Klíši 
okolo milionu korun.

Nadále platí, že v kraji jsou nejdražší ceny ne-
movitostí v okrese Litoměřice, který je nejblíž 
Praze a je z něj dobré dopravní spojení po dálni-
ci D8 do hlavního města. Byt 3+1 na předměstí 
Litoměřic vyjde na dva miliony korun. Rostly 
také ceny bytů v lázeňských Teplicích.

Naopak díky velmi nízké ceně skupovali 
v minulých letech obchodníci bytové domy 
třeba ve Šluknovském výběžku či v Litvínově. 
Města a obce v Ústeckém kraji se v poslední 
době snaží bránit vzniku dalších sociálně vy-
loučených lokalit a některé objekty vykupují 
od soukromníků zpět.

fir sd

ní kanceláře firmy Re-Max AB Normal Mirosla-
va Hodiny je to ale pořád málo a momentálně 
se realitním kancelářím v kraji nedaří uspokojit 
poptávku po bytech. „Důvodem je výhodnost 
hypoték, kdy spousta lidí bere koupi bytu jako 
výhodnou investici a ten dále pronajímá,“ uve-
dl Hodina.

Realitní makléři kvůli velkému zájmu 
o byty zavedli nový systém jejich prodeje - po-
mocí elektronické aukce. „Průměrnou hodno-
tu neznáme, ale leckdy se cena bytu vyšplhá 
i o desítky procent,“ uvádí Hodina.

Podle statistiků představuje počet bytů, 
které se začaly stavět, 7,1 procenta celo-
republikové výstavby. Meziročně se jedná 
o třetí nejvyšší nárůst mezi kraji v Česku 
(o 33,8 procent, respektive o 347 bytů více). 
Ve většině krajů byl obdobný vývoj jako v Ji-
hočeském kraj, výjimkou je Praha, kde se 

začalo stavět o 60,2 procenta bytů méně, 
což ovlivnilo i celorepublikový meziroční 
propad zahájené bytové výstavby o 1,1 pro-
centa.

Na celkovém počtu zahájených staveb v Ji-
hočeském kraji se podílel zejména okres České 
Budějovice (29,9 procent).

V prvním až třetím čtvrtletí 2016 bylo 
v Jihočeském kraji dokončeno 932 bytů, což 
představuje 5,1 procent všech letos dokon-
čených bytů v zemi. Jedná se o šestý nejvyšší 
počet dokončených bytů mezi kraji v Česku. 
Meziročně bylo v Jihočeském kraji dokončeno 
o 7,1 procent, tedy o 62 bytů více než ve stej-
ném období předešlého roku.

Téměř 47 procent ze všech dokonče-
ných bytů v Jihočeském kraji zaznamenali 
v okrese České Budějovice. Meziročně se zvý-
šil počet dokončených bytů ve všech okresech 
kraje, pouze na Táborsku bylo dokončeno 
o 32,1 procent méně bytů.

ppe sd

V Jihočeském kraji se více staví, ceny bytů rostou

i byty družstevní, na něž nelze získat hypotéku. 
Důvodem vysokých cen je podle něj malá na-
bídka. „Není moc z čeho vybírat, nové byty se 
v Liberci téměř nestaví,“ poznamenal. Byt si 
také může dovolit mnohem víc lidí než dřív, 
stačí 15 procent z ceny a na zbytek si vzít hypo-
téku. Úroky se teď podle Tvrzníka běžně pohy-
bují kolem 1,69 procenta.

Byty na Liberecku se teď prodávají v průmě-
ru za 1,823 milionu korun, překvapivě ještě víc 
zaplatí za byt klienti na Semilsku, kde je prů-
měrná cena 2,421 milionu korun. Důvodem 
jsou rekreační byty, které se staví hlavně v oblí-
bených krkonošských střediscích, jako jsou Ha-
rrachov, Rokytnice nad Jizerou nebo Vítkovice. 
Nový dvoupokojový byt v těchto střediscích se 
aktuálně prodává za více než dva miliony ko-

run, ale také například za 4,7 milionu. Nejlev-
nější jsou v Libereckém kraji tradičně byty na 
Českolipsku, průměrná cena se pohybuje jen 
kolem 845.860 korun.

V Liberci lze podle realitních kanceláří ak-
tuálně pětapadesátimetrový byt 2+kk po-
řídit zhruba za 1,5 milionu korun. Ceny no-
vých bytů jsou vyšší, staví se hlavně větší byty, 
jejichž cena začíná zhruba na třech milionech 
korun. Nových bytů je však v krajském měs-
tě i v celém kraji málo. Bytová výstavba patří 
k nejnižším v zemi, potvrzují to i údaje z Čes-
kého statistického úřadu (ČSÚ). V Libereckém 
kraji dokončili v minulých pěti letech stavbaři 
4294 nových bytů, z toho 1781 na Liberecku. 
Téměř tři čtvrtiny nových bytů jsou ale v ro-
dinných domech. Nových bytů v bytových do-
mech nebo jejich přístavbách a nástavbách 
bylo v letech 2011 až 2015 v kraji zkolaudová-
no jen 717, z toho 371 na Liberecku.

ivc hj

Ceny bytů v libereckém kraji rostou, 
překonaly ceny před krizí
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Pardubice 18. listopadu (ČTK) - 
Ceny bytů v Pardubicích podle realitních ma-
kléřů poslední dva roky rostou a momentál-
ně nejspíš dosahují svého maxima. Poptávka 
po bytech v krajském městě trvá, lidé je kupují 
v panelových i cihlových domech, zjistila v an-
ketě ČTK.

„Ceny bytů rostou mírně dva roky, teď na-
braly větší kurz, protože se očekává, že poros-
tou úrokové sazby,“ řekla Lenka Kolenovićová 
ze společnosti Century 21 Reality.

Poptávka po bytech klesala po hospodářské 
krizi a lidé koupi bytů odkládali. Dvouletý zájem 
po bytech i růst jejich cen potvrzuje i developer 
Milan Kušta. „Dost lidí také kupuje byty jako in-
vestici, mají něco hmatatelného s jistým výno-
sem a rozumnou likviditou,“ řekl Kušta.

U starších bytů se cena za metr čtvereč-
ní pohybuje kolem 30.000 korun, čím menší 
výměra bytu, tím je jeho výsledná cena vyš-
ší. U nově postavených bytů zaplatí kupci za 

Zlín 18. listopadu (ČTK) - Ceny bytů ve 
Zlínském kraji rostou, zájem o ně však trvá. 
Lidé v krajském Zlíně za byty zaplatí výraz-
ně víc, než je republikový průměr, v jiných 
částech regionu jsou ceny nižší, vyplývá 
z informací serveru realitymorava.cz, který 
nabídkové ceny realit sleduje. Byt o velikos-
ti 2+1 stojí nyní na Zlínsku průměrně přes 
1,8 milionu korun, na začátku roku to bylo 
přes 1,6 milionu korun. Republikový průměr 
u bytu této velikosti nyní činí přes 1,3 milio-
ny korun, v lednu to bylo 1,2 milionu korun, 
zjistila ČTK.

Lidé mají o koupi bytu zájem navzdory zvy-
šujícím se cenám, také díky výhodným sazbám 
hypoték. „V současné době poptávka velmi 
silně převažuje nabídku. Pokud se v nabídce 
objeví byt v reálné cenové hladině, tak prodej 
zrealizujeme průměrně do měsíce. Nabídka 
je ale bohužel spíš nedostatečná, což je také 
jedním z důvodů, proč ceny rostou,“ řekla ČTK 
Eliška Zvonková z Agentury Zvonek CZ. Agentu-
ra staví byty ve Zlíně i Uherském Hradišti.

„Byty v těchto projektech jsou vyprodané 
na dva roky dopředu. Ve Zlíně aktuálně připra-
vujeme spuštění prodeje další etapy s dokon-
čením na přelomu roku 2018/2019,“ uvedla 
Zvonková.

Velký zájem je podle jejích slov o men-
ší byty s cenou do milionu. „Těch je však v ak-
tuální nabídce naprosté minimum. Dále klienti 

Ceny bytů ve Zlínském kraji rostou, 
zájem o ně je však velký

poptávají především byty 3+1 či 4+1 s balko-
nem a cenou kolem dvou až 2,5 milionu korun, 
a to jak v původním stavu, tak po rekonstruk-
ci,“ doplnila Zvonková.

Ceny bytů v poslední době na Zlínsku 
postupně rostou, například v létě v roce 
2013 stál byt 2+1 asi 1,3 milionu korun. Na 
Vsetínsku nyní byt této velikosti stojí téměř 
1,4 milionu, na začátku roku jen přes milion 
korun.

Na Kroměřížsku vyjde byt 2+1 na necelý 
milion korun, v lednu to bylo asi 940.000 ko-
run. Nejlevnější byty jsou na Mostecku, kde 
nyní stojí byt 2+1 průměrně 380.000 korun, 
naopak nejdražší jsou v Praze 1, a to 6,8 mi-
lionu korun.

Ve Zlínském kraji byla loni podle údajů 
Českého statistického úřadu zahájena stavba 
1043 bytů, dokončeno jich bylo 934. Letos za 
pololetí bytová výstavba rostla, počet dokon-
čených bytů meziročně vzrostl o pětinu, zahá-
jených téměř o desetinu. Bytů přibylo zejména 
na Zlínsku a Vsetínsku.

jmk sd

metr čtvereční zhruba o 10.000 korun víc než 
ve starší zástavbě. „V Pardubicích je mnohem 
větší nabídka bytů v panelových domech. Roz-
díl v cenách mezi panelem a cihlou není velký,“ 
řekla makléřka Alice Šmejkalová ze společnosti 
Oza.

Rozdílnost ceny bytů určuje jejich stav a lo-
kalita. Lidé jsou podle makléřů ochotní zapla-
tit za kvalitně zrekonstruovaný byt, méně pak 
rozlišují, zda jde o panelovou nebo cihlovou 
zástavbu.

Statistika webu realitycechy.cz ukazuje, že 
dvoupokojové byty v Pardubicích zdražily od 
června do listopadu o více než 160.000 korun 
a stojí ke dvěma milionům korun.

Makléři odhadují, že v závěru roku se po-
ptávka po bytech spíš zastaví. V předvánočním 
období se tradičně prodává méně bytů. Záro-
veň už banky zohledňují doporučení ČNB, aby 
neposkytovaly 100 procent hodnoty zajiště-
né nemovitosti. Maximální limit centrální ban-

Ceny bytů v Pardubicích dva roky rostou, poptávka trvá ka stanovila na 95 procent, od dubna příštího 
roku to bude 90 procent.

„Část hypotéky bude možné splatit bez 
sankcí, a to 20 procent ročně. Banky budou 
chtít někde promítnout své zisky, nejspíš do 
úroků hypotečních úvěrů,“ řekla Kolenovićová.

Developer Kušta se domnívá, že 
ceny bytů klesat nebudou, protože stále ros-
te cena stavebních prací, i když stavební firmy 
drží své marže velmi nízko. Pro řadu lidí po 
zpřísnění bankovních podmínek bude hypoté-
ka hůře dostupná, dodal.

Developerské firmy stále vnímají Pardubice 
jako vhodné místo pro své investice. U Vinice 
se budou stavět další bytové domy, v Husově 
ulici plánuje developer výstavbu stovky bytů, 
Na Spravedlnosti v prostoru bývalé mototech-
ny stavební úřad povolil stavbu 250 bytů.

„Stavební firmy dokončily i menší projekty 
v prolukách mezi domy nebo přestavěly starší 
domy a zvýšily počet bytových jednotek,“ řekl 
vedoucí stavebního úřadu pardubického ma-
gistrátu Jiří Vopršal.

lucie Jelínková kš
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Praha 25. prosince (ČTK) - Developerský trh 
v ČR se začíná kultivovat. Developeři se u vět-
šiny projektů chovají již odpovědně, na vlastní 
náklady v nich často postaví například obchod, 
školku či park. Zvyšuje se také kvalita nových 
bytů. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel Asoci-
ace developerů Tomáš Kadeřábek. Podle něho 
se tak vnímání developerů veřejností zlepšuje.

„Většina developerů se začala chovat spole-
čensky odpovědně. Když ví, že na daném místě 
chybí kus parku, horolezecká stěna, obchod 
nebo školka, tak je tam vybuduje. A zvyšuje tím 
hodnotu produktu, který tam staví. Velká část 
developerské komunity to takhle vnímá. Když 
přichází do nějakého území, je slušné zaplatit 
nějakou vstupenku. To už se běžně uznává,“ 
řekl Kadeřábek. Připustil ale, že stále existují 
i výjimky, nicméně developeři už se nezdráhají 
dát do projektu víc peněz než dříve. „Podle mě 
se trh v tomhle hodně kultivuje, má se za to, 
že takové chování je normální. Spíš ten, kdo to 
nedělá, je trochu mimo,“ doplnil.

Podle něj už přestává platit obecně zakoře-
něný názor, že developer je „zločinec“, sektor 
se vydal na druhou stranu. „Je potřeba si uvě-
domit, že naprostá většina pozemní výstavby 
v zemi je aktivitou privátních stavitelů. Ti jdou 
do rizika se svými penězi. A stát na tom stojí, 
protože bez toho by neměl nic. Jistě, ať nastaví 
ostrá pravidla a hlídá je. Ale stavět je správné, 
bez toho nepřežijeme,“ řekl dále Kadeřábek.

Pokud jde o kvalitu nově postavených bytů, 
podle něj se v poslední době zvyšuje s tím, jak 
se zlepšují materiály nebo standardy. „Když 
se podíváme na dokončený byt a srovnáme 
ho s tím před pěti lety, rozdíl je jednoznačně 
vidět,“ myslí si. Ovšem jiná věc je celková es-
tetika některých projektů. Podle Kadeřábka 

Developerský trh se začíná kultivovat, říká šéf asociace

to souvisí s celkovou estetickou úrovní v zemi. 
Nemyslí si ale, že by developeři tlačili na archi-
tekty, aby projektovali levné stavby. „Možná 
mě někteří developeři nebudou mít rádi, ale 
nezažíváme období s mimořádně estetickou 
invencí,“ doplnil.

Kadeřábek se rovněž zmínil o logistických 
centrech, která veřejnost často kritizuje za to, 
že hyzdí vzhled krajiny a zabírají ornou půdu. 
„Sklad bude vždycky vypadat jako sklad, kos-
tel z toho nikdy nebude. Ale když společnost 
vyžaduje, aby se stavěly sklady, tak se pros-
tě stavějí. Když si dneska něco objednáte 
v e-shopu a dostanete to za tři hodiny ke 
dveřím, tak to zboží nemůže přijet z Německa 

nebo Malajsie,“ uvedl. Obce si podle něj musí 
dobře vyhodnotit, jestli chtějí přicházet o or-
nou půdu. Ornice z místa, kde vzniknou skla-
dy, se dá převézt na jiné místo, což se podle 
Kadeřábka běžně děje. Ovšem její kvalita se 
přesunem zhorší. 

Asociace developerů oslavila v polovině 
listopadu rok fungování. Počet členů za tu 
dobu stoupl ze zakládajících 13 na současných 
23. „To považujeme za úspěch. Portfolio se vy-
vinulo tak, že jádro tvoří rezidenční develope-
ři. Ale jednak jsme přerostli daleko přes Prahu 
a členy se navíc stali i developeři, kteří se zabý-
vají logistickými, kancelářskými i obchodními 
centry. Zdá se, že jsme se stali bodem, na který 
se někteří obracejí s žádostmi o vyjádření a ná-
zory,“ dodal Kadeřábek.

ciz mha

Praha 8. prosince (ČTK) Ústavně-právní 
výbor horní komory to podle dnes zveřejně-
ného usnesení doporučil schválit beze změn 
v rámci novely občanského zákoníku. Sená-
toři o předloze, která má také uzákonit úro-
ky u dlužného výživného na děti, rozhodnou 
příští týden.

Zastánci obnovy předkupního práva na 
podíl spolumajitele nemovitosti zdůrazňují, 
že existovalo 50 let a vlastnické podíly by se 

měly scelovat. Odpůrci zejména z řad pravice 
poukazovali na problém nedosažitelných spo-
luvlastníků. Nová úprava má být účinná od 
ledna 2018.

Novela má také prodloužit lhůtu pro vykli-
zení bytu zvláštního určení spolubydlícím po 
úmrtí nájemce, a to ze tří na šest měsíců. Po-
kud s nájemcem v bytě žila nejméně rok jiná 
postižená osoba, nebo člověk starší 70 let, ná-
jem by na ně automaticky přešel.

Vláda chce novelou zavést veřejnou evi-
denci svěřenských fondů rejstříkovými soudy, 
snížit maximální kauci na nájemní byt ze šes-
tinásobku na trojnásobek nájemného a pro-
dloužit ze tří na pět let lhůtu, v níž musí soud 
přezkoumat důvody pro omezení svéprávnos-
ti.

Novela má také znovu povolit, aby si lidé 
nad 15 let, kteří dosud neskončili povinnou 
školní docházku, mohli sjednat práci. Dále se 
například zruší povinnost společenství vlast-
níků jednotek mít v názvu společenství také 
slovo „vlastníků“. Novinky mají platit vesměs 
po dvou měsících ode dne, kdy novela vyjde 
ve Sbírce zákonů.

Senát asi umožní návrat předkupního 
práva u realit do zákoníku
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Upozornění: Informační centrum ARK spol. s r. o. 
využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž ob-
sah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíře-
ní, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho 
části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez 
předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
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AKTUáLNí INFORMACE O VŠECH 
KURZECH A O TERMíNECH ZKOUŠEK 

ODBORNé ZPůSOBILOSTI NAJDETE NA 
WEBOVýCH STRáNKáCH ARK ČR ZDE.

NevybralI JsTe sI z Naší Nabídky 
KURZů?  

PřIPRAVíME VáM fIREMNí KURZ DlE 
vašehO zadáNí.  

kONTakTuJTe Nás Na 
KURZy@ARKCR.CZ NEBO NA  

Tel.: 272 76 29 53 NebO 608 446 656

Novými řádnými členy ARK ČR jsou:
Slezská realitní agentura Český Těšín, s.r.o. 
AG bydleni.cz, s.r.o., Stříbro

Novými individuálními členy ARK ČR jsou:
Jana Solarová, Praha
Ladislav Kurák, DiS, Týnec nad Labem

Ze Sbírky zákonů
K 1. lednu vstupuje v účinnost řada novelizovaných vyhlášek a zákonů, 
proto je dnes přehled obsáhlejší

 ■ 465/2016 Sb. Účinnost od: 14. ledna 2017  
VYHLáŠKA ze dne 22. prosince 2016, kterou se mění vyhláška 
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zaří-
zení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 
vyhlášky č. 343/2009 Sb.

 ■ 458/2016 Sb.Účinnost od: 14 ledna 2017
ZáKON ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korpo-
racích

 ■ 459/2016 Sb. Účinnost od: 1. ledna 2017
ZáKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání auto-
rizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů 

 ■ 460/2016 Sb. Účinnost od:  28. února 2017 s výjimkou 
ZáKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a další související zákony

 ■ 461/2016 Sb. Účinnost od:  1. února 2017 
ZáKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a další související zákony

 ■ 462/2016 Sb. Účinnost od: 1. ledna 2017  

ZáKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 ■ 452/2016 Sb. Účinnost od:  1. března 2017 s výjimkou
ZáKON ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., 
o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zá-
kon

 ■ 454/2016 Sb. Účinnost od: 1. ledna 2017  
ZáKON ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 ■ 443/2016 Sb. Účinnost od:  1. ledna 2017 
VYHLáŠKA ze dne 19. prosince 2016, kterou se mění vyhláška 
č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

 ■ 440/2016 Sb. Účinnost od:  1. ledna 2017  
VYHLáŠKA ze dne 20. prosince 2016 o změně sazby základní náhrady za 
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení prů-
měrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 

 ■ 441/2016 Sb. Účinnost od:  1. dubna 2017 
VYHLáŠKA ze dne 20. prosince 2016, kterou se mění vyhláška Minis-
terstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudní-
ho exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku 
a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekuto-
rem, ve znění pozdějších předpisů

 ■ 435/2016 Sb. Účinnost od: 1. ledna 2017
VYHLáŠKA ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění vyhláška 
č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování infor-
mačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
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SyStém 
Spolupráce 

a vzájemného Sdílení 
zakázek mezi realitními 

kancelářemi – členy aRk čR

Výhody pro realitní kanceláře zapojené 
do systému a pro jejich klienty

 ■ usnadňuje spolupráci mezi realitními 
kancelářemi

 ■ urychluje nalezení kupujících o nabízené 
nemovitosti

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

zakázky
 ■ MLS – Multiple Listing Service – v řadě zemí 

fungující a osvědčený systém

Praha 15. prosince (ČTK) - Prodejní ceny 
bytů v Praze a krajských městech v letoš-
ním třetím čtvrtletí vzrostly mezičtvrtletně 
o 2,7 procenta na 46.200 korun za metr čtve-
reční. Od začátku roku 2015 se zvýšily o 21 pro-
cent. Ve sledovaném čtvrtletí byly nejdražší 
byty v Praze s průměrnou cenou 61.500 korun, 
naopak v Ústí nad Labem to bylo 10.700 korun. 
Celkem se prodalo přes 6000 bytů za 17,7 mi-
liardy korun. Vyplývá to z analýzy poradenské 
společnosti Deloitte a portálu CenovaMapa.
org, kterou má ČTK k dispozici. Portál zpraco-
vává informace o prodejních cenách z kupních 
smluv evidovaných v katastru nemovitostí.

„Ačkoliv se čtvrtletní tempo růstu cen ne-
movitostí proti druhému čtvrtletí mírně sníži-
lo, jeho dynamika je stále vysoká a díky vývoji 
cen nabídek nemůžeme v nejbližších měsících 
očekávat rychlou změnu tohoto trendu,“ uvedl 
jednatel portálu CenovaMapa.org Milan Ro-
ček. Ve druhém čtvrtletí se ceny zvýšily mezi-
kvartálně o 6,1 procenta.

Nejdražší byly byty v developerských pro-
jektech, kde v průměru vyšel metr čtvereční na 
58.100 korun, naopak nejlevnější byly v pane-
lových domech s průměrnou cenou 35.900 Kč. 
„Ovšem zatímco u panelových domů vzrostly 
o 5,6 procenta, u těch nových pouze o 0,9 pro-
centa,“ doplnil ředitel oddělení nemovitostí 
Deloitte Miroslav Linhart.

V mezičtvrtletním srovnání nejvíce 
stouply prodejní ceny v Českých Budějovicích 
(o 13,5 procenta), Hradci Králové (o 13,4 pro-
centa) a Jihlavě (o 10,8 procenta). Ceny se 
zvýšily v osmi krajských městech ze čtrnácti. 
Naopak nejvíce klesly v Karlových Varech, a to 
o 6,4 procenta.

Po Praze byly nejdražší byty v Brně 
(46.800 korun za metr čtvereční), Hradci Králo-
vé (37.100 Kč) a Středočeském kraji (35.500 Kč), 
za který jsou údaje vypočítány jako průměr za 
okresy Benešov, Beroun, Kladno, Mladá Bole-
slav, Praha - východ a Praha - západ. Naopak 
druhým nejlevnějším krajským městem po Ústí 

nad Labem byla Ostrava (18.400 Kč).
Prodaných bytů bude letos v porovnání 

s loňským rokem podle Deloitte méně. „Podle 
množství kupních smluv, které zapsal katastr 
nemovitostí za první tři čtvrtletí, letos bude 
přibližně o deset až 15 procent obchodů méně 
než v loňském roce,“ sdělil manažer oddělení 
nemovitostí Deloitte Petr Hána. Největší podíl 
prodejů ve třetím čtvrtletí podle něj připa-
dl na Prahu, konkrétně 64 procent v objemu 
11,3 miliardy korun.

„Na pražský trh přichází měsíčně stále 
méně nových bytů, než je aktuální poptávka. 
To je jeden ze základních faktorů, které tlačí 
nabídkové ceny vzhůru. Od začátku letoš-
ního roku bylo na trh v Praze dáno měsíčně 
v průměru 510 nových bytů, ale prodáno bylo 
630 bytů. Nové nabídky nestačí uspokojovat 
poptávku. Tento stav trvá více než rok,“ dodal 
analytik portálu CenovaMapa.org František 
Brož.

Nejvíce bytů v září a říjnu podle Deloitte 
prodal Central Group (202), následovaly Fi-
nep (163), AFI Europe (127), YIT (119) a Exafin 
(79).

ciz ktp

Prodejní ceny bytů v ČR vzrostly 
od začátku roku 2015 o pětinu
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leden únor březen duben květen červen

so 1
ne 1 2
po 2 3 1
út 3 4 2
st 4 Prodej nemovitostí 

v exekuci a insolvenci
1 Obchodník 

s realitami - Praha
1 Jednání DR 

ARK ČR
5 3 Obchodník 

s realitami - Praha
čt 5 2 Obchodník 

s realitami - Praha
2 6 valná hromada 

ARKČR
4 Obchodník 

s realitami - Praha
1 Obchodník s realitami - Praha

Zkoušky odborné způso-
bilosti Praha

pá 6 3 3 7 5 Obchodník 
s realitami - Praha

2 Obchodník s realitami - Praha
Zkoušky odborné způso-
bilosti Praha

so 7 4 4 8 6 3

ne 8 5 5 9 7 4

po 9 6 6 10 8 5 Region Praha a střední 
Čechy

út 10 Obchodník 
s realitami Brno

7 7 Obchodník 
s realitami - Praha

11 Zkoušky odborné 
způsobilosti Brno

9 6 Obchodník s realitami Brno
Region Králové Hradecký 
a Pardubický

st 11 Obchodník 
s realitami Brno

8 8 Obchodník 
s realitami - Praha

12 10 Obchodník 
s realitami - Praha

7 Obchodník s realitami Brno

Zkoušky odborné 
způsobilosti Brno

Region Ústecký 
a Liberecký

čt 12 Obchodník 
s realitami Brno

9 9 Obchodník 
s realitami - Praha

13 11 Obchodník 
s realitami - Praha

8 Obchodník s realitami Brno

Zkoušky odborné 
způsobilosti Brno

Region Plzeňský 
a Karlovarský

pá 13 10 10 Obchodník 
s realitami - Praha

14 12 Obchodník 
s realitami - Praha

9

so 14 11 11 15 13 10
ne 15 12 12 16 14 11
po 16 13 13 17 15 12 Region Jihočeský
út 17 Výkon správy 

nemovitostí Praha
14 Obchodník 

s realitami - Praha
14 MIPIM Cannes 18 16 Asociační rada 13 Obchodník s realitami Brno

Region Jihomoravský
Region Vysočina

18 Výkon správy 
nemovitostí Praha

15 Obchodník 
s realitami - Praha

15 MIPIM Cannes 19 17 14 Obchodník s realitami Brno
Region Olomoucký a Zlínský

19 Výkon správy 
nemovitostí Praha

16 Obchodník 
s realitami - Praha

16 MIPIM Cannes 20 18 Dozorčí rada 15 Obchodník s realitami Brno
Region Moravskoslezský

20 17 17 MIPIM Cannes 21 19 16

so 21 18 18 22 20 17
ne 22 19 19 23 21 18
po 23 20 20 24 22 19 Zkoušky odborné způso-

bilosti Praha
út 24 Asociační rada 21 Obchodník 

s realitami - Praha
21 Zkoušky odborné 

způsobilosti Praha
25 23 Obchodník 

s realitami - Praha
20 Obchodník s realitami Brno

Daňové aktuality 
pro rok 2017

st 25 Zkoušky odborné 
způsobilosti Praha

22 Obchodník 
s realitami - Praha

22 26 Veletrh URBIS 24 Obchodník 
s realitami - Praha

21 Obchodník s realitami Brno

čt 26 23 Obchodník 
s realitami - Praha

23 Bydlení 2017 ABF 27 Veletrh URBIS 25 Obchodník 
s realitami - Praha

22 Obchodník s realitami Brno

pá 27 24 24 Bydlení 2017 ABF 28 Veletrh URBIS 26 23

so 28 25 25 Bydlení 2017 ABF 29 Veletrh URBIS 27 24

ne 29 26 26 Bydlení 2017 ABF 30 28 25

po 30 27 27 29 Zkoušky odbor-
né způsobilosti 
Praha

26 Obchodník s realitami Brno

út 31 Obchodník s reali-
tami - Praha

28 Zkoušky odborné 
způsobilosti Praha

28 HomeStaging 30 Obchodník 
s realitami - Praha

27 Obchodník s realitami Brno

st 29 31 Obchodník 
s realitami - Praha

28 Obchodník s realitami Brno
Zkoušky odborné 
způsobilosti Brno

čt 30 29 Obchodník s realitami Brno
Zkoušky odborné 
způsobilosti Brno

pá Legenda: 31 30

Kurzy Regiony a jednání AR a DR
Výstavy a konference Zkoušky

Poznámka: Kalendář zpracován ke dni 6. 1. 2017, změny vyhrazeny,  sledujte aktuální kalendář na www.arkcr.cz


