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Úvaha

Na počátku devadesátých let neexistoval 
internet, na trhu se profilovalo několik vý-
znamných domácích společností, vedle nich 
působily tisíce samostatných realitních živ-
nostníků, nikdo u nás neznal anebo přinej-
menším neprovozoval franšízové koncepty 
v realitním oboru a takto bych mohl pokra-
čovat. Realitní makléř si vystačil s telefonem, 
plánovacím kalendářem, později s faxem. 
Městské pasáže byly plné vývěsek s inzeráty. 
První realitní časopisy a noviny si diktovaly 
ceny a neměly problém plnit své stránky in-
zercí. Když nastoupily do hry počítače a ná-
sledně realitní programy, to už byla jakási dal-
ší etapa. Dnes, všudypřítomný internet, se 
snaží nařizovat svá pravidla. A vypadá to, že 
bychom si bez něj už náš „realitní business“ 
neuměli představit. Kdo nemá web, jakoby 
neexistoval. Kdo není na „portálu“ jakoby 
nebyl. Kdo nemává před klientem chytrým 
telefonem, či tabletem, je nejspíš výstředník 
nebo patří už do starého železa. Co bylo je 
pryč a nebudeme přece naříkat na to, co nám 

Etika v realitním podnikání
Realitní trh a s ním také realitní služby se od doby založení Asociace (1991) změnily v mnoha 

směrech. Kdysi progresivní způsoby obchodování jsou dnes často považovány za nemoderní, ne-
vedoucí k plánovaným cílům úspěšné realitní kanceláře. 

dnes i pomáhá. Ale jak je to s etikou v naší 
branži? Změnilo se zde něco? A pokud ano, 
změnilo se něco k lepšímu nebo naopak?

Nebudeme si namlouvat, že realitní prakti-
ky na našem trhu byly vždy etika sama. Proto 
také vznikla Asociace, aby se mohly realitní 
kanceláře dobrovolně hlásit nejen k odborné-
mu výkonu své práce, ale k veřejnému závaz-
ku etického chování vůči klientům i vzájemně 
mezi sebou. 

V dobré víře, dbát nejen na zákonné po-
vinnosti v rámci naší činnosti, ale také na 
mravní zásady, které nás oproti realitním 
kancelářím, jež nejsou členy Asociace, posu-
nují vpřed, jsme již před lety schválili Etický 
kodex realitního makléře, člena Asociace re-
alitních kanceláří České republiky (r. 1998). 
Vznik Etického kodexu souvisel také s naší 
úzkou spoluprací s realitními asociacemi 
v Evropě i v zámoří.  Tato tzv. vnitřní směr-
nice Asociace pomáhá řešit mnohé situace, 
se kterými jsme při každodenní činnosti kon-
frontováni. Dozorčí rada Asociace se pak při 

posuzování možných pochybení realitních 
kanceláří řídí mimo jiné právě tímto doku-
mentem. 

Vývoj na trhu však jde nezadržitelně kupře-
du, a také náš Etický kodex se stává předmě-
tem diskusí. Postihuje stále veškeré současné 
praktiky na trhu? Neděje se kolem nás přeci 
jen něco, na co před lety nebylo pamatováno?

Tyto otázky a úvahy vyústily v rozhodnutí 
Asociační rady oslovit všechny současné členy 
Asociace, aby se k současnému znění Etického 
kodexu vyjádřili, aby ho podrobili svědomité 
kritice. 

Asociační rada, na svém nejbližším jednání, 
všechny relevantní připomínky zapracuje do 
návrhu nového Etického kodexu. Ten bude čle-
nům Asociace předložen ke schválení na řádné 
valné hromadě členů dne 6. dubna 2017 v Pra-
ze.  

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS 
Generální sekretář ARK ČR

OBChOdníK 
S REAlItAmI (PRAhA)

Profesní studium zaměřené na praxi.  Obsah kurzu odpovídá 
kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami. 
Kurz je přínosný pro všechny makléře, kteří se chtějí věnovat 
této profesi dlouhodobě a poskytovat takové služby, aby se jim 
spokojení klienti vraceli.  
Reference účastníků předchozích kurzů zde
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:  
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

OBChOdníK 
S REAlItAmI (BRnO)

Profesní studium zaměřené na praxi.  Obsah kurzu odpovídá 
kvalifikačnímu standardu povolání obchodníka s realitami. 
Kurz je přínosný pro všechny makléře, kteří se chtějí věnovat 
této profesi dlouhodobě a poskytovat takové služby, aby se jim 
spokojení klienti vraceli.  
Reference účastníků předchozích kurzů zde
Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou 
osobou  - bližší info viz zde

místo konání: BRnO, Černá Pole, 
gen. H. Píky 7, budova 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

Profesní vzdělávání

http://www.arkcr.cz/art/4424/o-nasich-kurzech-rekli.htm
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/4424/o-nasich-kurzech-rekli.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4467/obchodnik-s-realitami-praha.htm
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Daně

Profesní vzdělávání

DOTAZ: máme s kolegou uzavřenu smlouvu 
o sdružení na společné vykonávání realit-
ní činnosti. S ohledem na to, že kolega chce 
ukončit veškerou podnikatelskou činnost, jak 
se vypořádáme se společnými pohledávkami, 
závazky a majetkem?
ODPOVěď: Z podrobného obsahu dotazu je 
zřejmé, že jste ze společných prostředků za-
koupili dva osobní automobily a vybavení kan-
celáře. Dále, že jste plátci DPH. Pokud v roce 
2017 ukončíte činnost, musíte vypořádat

a) hmotný majetek
b) drobný hmotný a nehmotný majetek
c) pohledávky
d) závazky
e) daň z přidané hodnoty.
Ad a)
Oba osobní automobily jsou v podílovém 

spoluvlastnictví 50 % : 50 %. Může to takto zů-
stat i nadále, ale není to vhodné. Doporučuji 
vzájemný odprodej poloviny toho automobi-
lu, který si ponechá druhý účastník sdružení. 
Prodej podléhá DPH, jeden daň z prodeje spo-
luvlastnického podílu odvede a druhý, pokud 
ho bude i nadále používat k podnikání, si daň 
bude nárokovat.

Ad b)
Drobný hmotný majetek, který je nepo-

třebný, zlikvidujte nebo někomu prodejte. Ten, 
který si ponecháte, bude mít stejný režim, jako 
v bodě a).

Ad c) a d)
Musíte se dohodnout, kdo se bude starat 

o vymáhání pohledávek a o úhrady dluhů. Po-
kud se nedohodnete, máte je v péči společně 
a nerozdílně oba. U kolegy, pokud ukončí veš-
kerou podnikatelskou činnost v roce 2017, by 
se jako úprava základu daně v přiznání k dani 
z příjmů objevily i pohledávky s vlivem na zda-

nitelné příjmy (zvýšení základu daně) a dluhy 
s vlivem na daňové výdaje (snížení základu 
daně). S DPH toto nesouvisí.

Ad e)
Za poslední zdaňovací období společné 

činnosti se bude postupovat jako dosud. Po 
skončení společné činnosti si každý plátce 
bude vypořádávat své povinnosti a svá práva 
samostatně. Kolega, který bude končit s pod-
nikáním, bude v souvislosti s ukončením čin-
nosti žádat správce daně o ukončení registrace 
k DPH.
Doporučuji konzultaci u daňového poradce.

DOTAZ: hodlám v dohledné době prodat ob-
chodní podíl ve společnosti s ručením ome-
zeným. Společníkem jsem od roku 2000. měl 
jsem polovinu společnosti. V roce 2010 jsem 
odkoupil od druhého společníka jeho podíl 
a vlastním 100 %. Předpokládám, že nebudu 
platit žádné daně. Je to tak?
ODPOVěď: Podle popsané situace skutečně 
nebudete platit ani daň z přidané hodnoty, ani 
daň z příjmů fyzických osob za rok 2017. Pou-
ze upozorňuji na oznamovací povinnost podle 
§ 38v zákona o daních z příjmů. Pokud za pro-
daný podíl získáte více než 5 mil. Kč, je po-
třeba do konce lhůty pro podání přiznání za 
rok 2017 oznámit důvod a výši příjmu správci 
daně.

DOTAZ: mohu uplatnit jako daňový náklad 
své společnosti s ručením omezeným výdaje 
za školné na vysoké škole?
ODPOVěď: Výdaje na vzdělávání zaměst-
nanců, ať jde o prohlubování nebo zvyšování 
kvalifikace, jsou daňovým nákladem, pokud 
souvisejí s předmětem činnosti vaší obchodní 
společnosti. Současně musíte být v postavení 

zaměstnance. Což 
splníte, jste-li spo-
lečníkem nebo 
jednatelem, který 
pobírá za svoji čin-
nost odměnu od 
společnosti.

DOTAZ: mám na 
finanční leasing 
dvě osobní auta. 
Chtěla bych uplat-
nit za každé z nich paušální výdaj na dopravu 
60 000 Kč za rok 2016. nebo musím u jedno-
ho z nich paušální výdaj na dopravu krátit na 
48 000 Kč?
ODPOVěď: U vozidel pořizovaných formou 
finančního leasingu není od roku 2014 mož-
né vůbec uplatňovat výdaje na spotřebované 
pohonné hmoty formou paušálního výdaje na 
dopravu. Nemá cenu diskutovat o tom, jestli 
to je chyba nebo úmysl předkladatele novely 
zákona o daních z příjmů. U vozidel na finanč-
ní leasing tedy připadá v úvahu pouze uplat-
nění výdajů na pohonné hmoty v prokázané 
výši podle dokladů, včetně vedení evidence 
jízd.

DOTAZ: Jak máme postupovat, když například 
v lednu 2017 koupíme byt za účelem dalšího 
prodeje, v únoru ho prodáme, ale daň z na-
bytí tohoto bytu budeme platit například až 
v květnu? Bude daň daňovým nákladem?
ODPOVěď: U osoby, která vede podvojné 
účetnictví, je daň z nabytí nemovitých věcí 
součástí ocenění nabývané nemovité věci. 
Proto se projeví v nákladech v okamžiku pro-
deje bytu jako součást zůstatkové ceny bytu. 
U ostatních osob v okamžiku zaplacení daně 
z nabytí nemovitých věcí se příslušná částka 
stává daňovým výdajem.

Ing. Petr Kout
daňový poradce

daňová poradna

Komunikace s klienty v realitním obchodu
Základem úspěšného prodeje je porozumění klientovi a přesvědčivá komunikace s ním. 
Cílem semináře je seznámit účastníky s principy a technikami efektivního jednání realitního makléře s klienty včetně praktického nácviku 
komunikace.
Účastníci dostanou prostor si vyzkoušet rozmanité situace s klienty a jejich řešení. 
Mohou se podílet na sdílení svých zkušeností a modulaci navyklého způsobu jednání s klienty.
Přijďte si na tento trénink pro zlepšení vašich schopností, které vám budou sloužit každý den ve vaší praxi.

termín: 17. 5. 2017  (9 – 12 a 13 – 16 hod.)
místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Kurz vede: PhDr. Martin Cipro, psycholog
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/4548/komunikace-s-klienty-v-realitnim-obchodu.htm
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Polemika

na českém realitním trhu 
vypuklo šílenství

K této úvaze jsem byl svým vnitřním já ponoukán již více jak rok.  Na českém realitním trhu 
vypuklo šílenství. Ceny bytů zejména ve velkých aglomeracích jako je Praha či Brno letí strmě 
vzhůru, laik žasne, odborník (pokud jím je) se diví.

Z médií se na nás valí informace, jak je in-
vestice do bytů vynikající, developeři, zejména 
ti pražští, dští oheň a síru na magistrát řkouc, 
že jim kazí byznys tím, že se vydávají pomalu 
stavební povolení, čímž se vytváří nedostatek 
bytů a ceny vesele rostou. Banky se předhánějí 
v nabídkách hypoték, které jsou výší úroku na 
historickém minimu. A lidé, kteří ani byt zrovna 
nepotřebují, kupují. A tady se ozývá ten červík 
ve mně. Od roku 1993 jsem členem NAR, což 
je Národní asociace realitních makléřů USA. 
Není čím se chlubit, ale uvádím to proto, abych 
vysvětlil onoho červíka. Každý rok se totiž koná 
národní konference vždy v jednom z největších 
měst USA. Tam se schází cca 25 tis. makléřů 
z celé Ameriky a zahraničí. A tak se stalo, že 
už v roce 2006 se na oné konferenci šeptalo 
o bublině. V té době se razila myšlenka, že kaž-
dý Američan má mít svůj dům, hypotéky se té-
měř rozdávaly a zakládalo se na malér. V roce 

2007 už se na konferenci mluvilo o tomto pro-
blému nahlas. I vrátil jsem se do ČR a napsal 
o tom článek. V té době u nás ceny rostly, trh 
jel jak namydlený a tak není divu, že jsem byl 
označen za blba.  A hle, za půl roku lehli Le-
hmanni, a bylo! Proč o tom píšu tak rozvlekle? 
Protože, dle mého názoru, jsme v situaci USA 
v roce 2006, ne-li 2007. A ten malér přijde. 
Ceny nemovitostí, zejména pak bytů vůbec ne-
odpovídají ekonomické potenci klientů. Ano, 
teď ekonomika jede, ale pojede i za deset let? 
Co udělá s ekonomikou uvolnění měnové in-
tervence? Nikdo neví. Třeba tím, že exportéři 
ztratí měnový polštář, dojde k poklesu expor-
tu, zvýší se nezaměstnanost, spousta lidí bude 
mít problémy se splácením. Ostatně, ČNB dis-
krétně šlape na brzdu, ale bude to stačit? Ban-
ky tvrdí, že mají proces hypoték pod kontrolou 
tím, že poskytují převážně 70%. Dobrá, ale co 
když nastane stejná situace jako v 2007 v Ka-

lifornii, kde se 
prodávaly ne-
movitosti až za 
50% hodnoty? 
Těch otázek je 
celá řada. Na-
příklad, jak je 
možné, že je 
takový hlad po 
nových bytech, 
když populace 
spíše klesá? 
Proč je neustále veřejnost masírovaná médii 
a developery pohledem Prahy? Proč, když je 
takový hlad po bytech, jsou v regionech tisíce 
volných bytů a nikdo je nechce? Prostá odpo-
věď. Kde jsou výdělky tam je poptávka. Ale 
budou vždy? A to vůbec nemluvím o nesmyslu 
v podobě koupě bytů jako investice. Blud, kte-
rý říká, že je to  výborná věc, protože splátky 
hypo kryjí nájmy. Ale co jistina, co amortizace, 
co ničení bytu nájemníky? Jak vidno, spoustu 
otázek. A tak koukám a nestačím se divit. No, 
možná jsem už starej a hloupej, což ostatně jis-
tě potvrdí ti developeři a jiní hujerové z realit-
ních kanceláří. Ale hodně pamatuju a to je ten 
malér. Takže tak.

Ing. Ivan Žikeš 
Karlovy Vary

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

Profesní vzdělávání

VýKOn SPRáVy nEmOVItOStí - PRAhA
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí.

termín:   12. - 14. 9. 2017    (9-16 hod.)
místo konání: Brno

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/4438/home-staging-a-fotografovani-nemovitosti.htm
www.arkcr.cz/art/4571/vykon-spravy-nemovitosti.htm
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Legislativa

Změny v pojetí pojmu 
„povinná osoba“ podle novely 
zákona č. 253/2008 Sb.

Dne 19. října 2016 byl přijat nový zákon č. 368/2016, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), a další související zákony. Daná novela AML zákona 
nabyla účinnosti dne 1. ledna 2017. Jednou z hlavních změn, kterou zmíněná novela přináší, je 
rozšíření výčtu povinných osob a zároveň doplnění některých povinností takových osob.

Východiska novely
Novela českého AML zákona v celém svém 

rozsahu bezprostředně navazuje na legisla-
tivu Evropské unie. Dne 5. června 2015 byla 
v Úředním věstníku EU vyhlášena nová unijní 
právní úprava vztahující se na praní špinavých 
peněz.1 Jedná se zejména o tzv. 4. AML směrni-
ci, tj. směrnici EU č. 2015/8492 (dále jen „AML 
směrnice“) a nařízení EU č. 2015/8473 (dále 
jen „AML nařízení“). Dalším významným 
dokumentem v této oblasti je nařízení ES 
č. 1889/2005.4 Nová unijní legislativa má za 
cíl zpřísnit pravidla v boji proti praní špina-
vých peněz a financování terorismu a přiblížit 
se mezinárodním standardům, především do-
poručením Finančního akčního výboru FATF5 
z února 2012.6 

AML nařízení a AML směrnice vstoupily 
v platnost dne 26. června 2015. Nařízení, které 

1 Dostupná pod číslem L 141 - dostupné na 
www, k dispozici >>> zde.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/849 ze dne 20. května 2015 o předchá-
zení využívání finančního systému k praní 
peněz nebo financování terorismu, o změně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice 
Komise 2006/70/ES. Dostupná na www, k dis-
pozici >>> zde.

3 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 
2015 o informacích doprovázejících převody 
peněžních prostředků a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1781/2006. Dostupné na www, k dis-
pozici >>> zde.

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kont-
rolách peněžní hotovosti vstupující do Spo-
lečenství nebo je opouštějící. Dostupné na 
www, k dispozici >>> zde.

5 Financial Action Task Force on Money Laun-
dering – mezivládní organizace na bázi 
G7, mající celosvětový vliv při vytváření stan-
dardů a hodnocení jurisdikcí v oblasti boje 
proti praní špinavých peněz a financování 
terorismu.

6 Mezinárodní standardy v boji proti praní špi-
navých peněz, financování terorismu a šíře-
ní zbraní hromadného ničení. Dostupné na 
www, k dispozici >>> zde. Následně revidová-
ny v únoru 2013, říjnu 2015, červnu a říjnu 
2016. Revize dostupné na www, k dispozici 
>>> zde.

je přímo použitelné a závazné v celém rozsahu 
ve všech členských státech EU, nabude účin-
nosti dne 26. června 2017.7 Toto datum bylo 
původně stanoveno i jako konečný termín pro 
transpozici AML směrnice v podobě přijetí 
novely AML zákona. Ovšem v souvislosti s te-
roristickými útoky v Paříži a Bruselu Evropská 
Komise přijala akční plán,8 podle kterého byla 
transpoziční lhůta AML směrnice, a v návaz-
nosti na to i přijetí novely českého AML záko-
na, posunuta na konec roku 2016. Nicméně 
pokračující útoky v evropských městech způ-
sobily, že se i v rámci samotné AML směrnice 
připravuje novela, která má zpřísnit opatření 
v boji proti terorismu. Jsou mezi nimi např. 
omezení plateb v hotovosti, vyřazení z oběhu 
bankovek v hodnotě 500 euro nebo opatření 
vůči anonymním platebním kartám.9 

Povinnosti povinných osob
Novela AML zákona přinesla několik velmi 

zásadních změn do české legislativy v oblasti 
boje proti praní špinavých peněz a financování 
terorismu. Za nejzásadnější úpravy lze označit 
např. zřízení samostatného Finančního analy-
tického úřadu, rozšíření katalogu správních de-
liktů a sankcí nebo zavedení rejstříků skuteč-
ných majitelů právnických osob a svěřenských 
fondů. V neposlední řadě novela podstatně 
zasáhla i do pojetí pojmu povinné osoby a vy-
mezení jejích povinností.

V souladu s částí II. AML zákona má povinná 
osoba obecně následující základní povinnosti: 
identifikace a kontrola klienta; archivace údajů 
o klientovi; oznamování podezřelých obchodů; 
odklad splnění příkazu klienta; zavedení systé-
mů vnitřních zásad; informační povinnost; ško-
lení zaměstnanců; hodnocení rizik. Vše výše 
zmíněné, s výjimkou povinnosti provedení 
hodnocení rizik, se objevovalo v AML zákonu 
i před 1.1.2017. Novela tyto „původní“ povin-
nosti upřesňuje, v některých případech zpřís-
ňuje podmínky a obecně je uvádí do souladu 

7 Č. 27 AML zákona.
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu 

a Radě o akčním plánu pro zesílení boje 
proti financování terorismu ze dne 2. února 
2016. Dostupné na www, k dispozici >>> zde.

9 Přednáška vedoucího mezinárodního a práv-
ního oddělení Finančního analytického úřadu 
Mgr. Jiřího Tvrdého, konaná na půdě České 
advokátní komory dne 12. května 2016.

s novou terminologií a s ostatními změnami, 
které přináší. Základní povinností z tohoto 
výčtu je identifikace klienta, která má být vždy 
provedena na začátku každého obchodu nebo 
obchodního vztahu. Identifikační údaje a jiné 
údaje související s obchodní činností by měly 
být následně po příslušnou dobu uchovávány. 
Je nutno poznamenat, že se výše vymezené 
povinnosti vztahují odlišně na různé kategorie 
povinných osob, o nichž bude řečeno níže.

Zcela nově se mezi povinnostmi povinné 
osoby v § 21a10 objevuje hodnocení rizik. Do-
sud tento požadavek nebyl v AML zákoně vý-
slovně uveden. Obdoba tohoto pravidla ovšem 
do letošního roku byla obsažena v posledním 
odstavci dosavadního § 9, kde bylo řečeno, že 
kontrola klienta se přizpůsobí konkrétní situaci 
a konkrétnímu obchodu. Doporučení FATF při-
pisuje hodnocení rizik zásadní význam, a proto 
je tato povinnost promítnuta do všech činností 
povinné osoby. Povinná osoba si vytvoří vlast-
ní interní hodnocení rizik, které bude vycházet 
z celostátního hodnocení, které zase má být 
v souladu s hodnoceními rizik v ostatních člen-
ských státech EU. Logickým postupem v tomto 
případě by bylo, aby EU vytvořila vlastní hod-
nocení rizik, které by se promítlo do vnitro-
státních hodnocení rizik. Je tomu ale přesně 
opačně: každý členský stát vytvoří vlastní hod-
nocení rizik, kterým se budou řídit příslušné 
povinné osoby, a teprve souhrn všech vnitro-
státních hodnocení rizik bude podkladem pro 
vytvoření unijního hodnocení rizik.

Členění povinných osob
Povinné osoby uvedené v § 2 AML zákona 

lze pomyslně rozdělit do několika kategorií. 
První kategorii tvoří úvěrové instituce, mezi 
něž patří banky, spořitelny a úvěrní družstva. 
Druhou kategorií jsou finanční instituce, které 
zahrnují zejména poskytovatele investičních 
služeb, penzijní fondy, platební instituce a po-
skytovatele platebních služeb malého rozsahu 
nebo instituce elektronických peněz a vydava-
tele elektronických peněz malého rozsahu. Do 
třetí kategorie povinných osob spadají před-
stavitelé právnických profesí, např. auditoři, 
daňoví poradci, soudní exekutoři, notáři nebo 
advokáti. Oproti předchozí úpravě se mezi 
povinné osoby nově řadí i osoby poskytující 
v rámci podnikání nebo svěřenského vztahu 
jiné osobě služby, které se svým obsahem po-
dobají službám představitelů právních profesí, 
a které jsou uvedeny v § 2 odst. 1 písm. h) AML 
zákona.

10 § 21a odst. 1: „Povinná osoba identifikuje 
a posoudí rizika legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, která mo-
hou nastat v rámci její činnosti podléhající 
působnosti tohoto zákona. Při posuzování ri-
zik zohlední povinná osoba i faktory možného 
vyššího rizika, uvedené v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu.“

Pokračování na str. 6

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2015:141:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.CES&toc=OJ:L:2015:141:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2015:141:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1483294465425&uri=CELEX:32005R1889
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-instituce/mezinarodni-spoluprace-boj-proti-prani-11642
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016DC0050
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Legislativa

Profesní vzdělávání

Mezi ostatní povinné osoby patří držitelé 
povolení k provozování následujících činnos-
tí: provoz kasina a nově i jiné hazardní hry11 
mimo loterie, binga a tomboly;12 obchod 
s nemovitostmi mimo pronájem nemovitostí; 
provoz bazarů a zastaváren; obchod s kultur-
ními památkami a předměty kulturní hodnoty. 
U této poslední kategorie je důležité, jak a na 
základě čeho podnikatel danou činnost pro-
vozuje. Pokud k výkonu činnosti je potřeba 
oprávnění podle jiného zákona, podnikatel se 
stává oprávněnou osobou již pouhým získáním 
příslušného oprávnění, případně zápisem do 
příslušného veřejného rejstříku. Není-li k pro-
vádění určité činnosti potřeba žádného opráv-
nění nebo povolení, podnikatel se stává povin-
nou osobou až v okamžiku skutečného výkonu 
příslušné činnosti. Stejná logika by se mohla 
uplatnit i na osoby, které fakticky vykonávají 
činnost, na níž dopadá AML zákon, i přesto že 
k tomu nemají povolení nebo oprávnění, které 
podle jiného právního předpisu mít musí. I ony 

11 V této souvislosti byl dne 15. června 2016 při-
jat zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
s účinností od 1. ledna 2017.

12 Původně se AML zákon vztahoval pouze na 
provozovatele kasin. Provozovatelé loterií, 
bing a tombol nebyli zahrnuti mezi povinné 
osoby na základě toho, že Česká republika 
využila možnosti volby národní úpravy oproti 
unijní úpravě dle AML směrnice. Podle dů-
vodové zprávy k novele AML zákona aktivity 
těchto osob byly zákonodárcem vyhodnoce-
ny jako nízkorizikové.

by se měly považovat za osoby povinné ve 
smyslu AML zákona. Takový výklad zákona by 
ovšem musely potvrdit soudy ve své budoucí 
rozhodovací praxi.

Nově jsou mezi povinné osoby zařaze-
ny i poskytovatelé služeb s virtuální měnou. 
V tomto ohledu se jedná zejména o provozova-
tele on-line platební brány umožňující převod 
virtuální měny od kupujícího prodávajícímu při 
prodeji zboží v e-shopu nebo o osoby provozu-
jící virtuální směnárnu, tzv. virtuální směnární-
ky, kteří ale nejsou směnárníky podle zákona 
o směnárenské činnosti.13

I nadále v AML zákoně zůstává § 2 odst. 
3 AML zákona, podle kterého se všechny výše 
zmíněné osoby považují za povinné osoby, 
pouze pokud příslušnou činnost vykonávají 
jako předmět svého podnikání.

V případě obchodníků se zbožím se oproti 
dřívější úpravě jednak snížila výše částky, při 
které se tyto osoby v rámci své podnikatelské 
činnosti považují za povinné osoby, která nyní 
činí 10 tis. euro (proti původním 15 tis. euro), 
a jednak rozšířily s tím spojené povinnosti ve-
dle plateb podnikateli přijímaných rovněž na 
platby jimi odesílané.14 Je nutno upozornit, že 
nově se související částky při platbách v hoto-
vosti sčítají a tudíž již nebude možno celkovou 
částku rozdělit na denní platby tak, aby splňo-

13 Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské čin-
nosti.

14 Podle § 2 odst. 2 písm. d) se tyto povinnos-
ti vztahují i na právnickou osobu, která není 
podnikatelem, pokud je oprávněna poskyto-
vat jako službu některou z činností uvedených 
v §2 odst. 1 AML zákona.

Změny v pojetí pojmu „povinná osoba“ 
podle novely zákona č. 253/2008 Sb.

Pokračování ze str. 5

valy podmínky zákona o omezení plateb v ho-
tovosti.15 

Závěr
Novela AML zákona vnesla citelné změny 

do pojetí pojmu „povinná osoba“. Jednak pod 
tento pojem byly zahrnuty zcela nové subjekty, 
které doposud v AML zákonu nebyly zohledňo-
vány (tedy osoby poskytující služby s virtuální 
měnou nebo téměř všichni provozovatelé ha-
zardních her). Dále byly upřesněny nebo dopl-
něny povinnosti takto nově vymezených povin-
ných osob (kupř. změny při provádění kontroly 
klienta, změny pravidel zjednodušujících iden-
tifikaci nebo zavedení hodnocení rizik). Nic-
méně úspěšnou transpozicí AML směrnice do 
českého právního řádu se tato problematika 
neuzavírá. Naopak, otázky boje proti praní špi-
navých peněz a financování terorismu jsou čím 
dále aktuálnější. V této souvislosti tedy může-
me v dohledné době očekávat další novelizace 
unijních předpisů a potažmo i českého AML 
zákona a zákonů s ním souvisejících.

mgr. Ivan Sviatkin,  
advokátní koncipient  

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 
www.prkpartners.com
Příspěvek byl původně  

uveřejněn na www.epravo.cz

15 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v ho-
tovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů.

nájem bytu 
a nebytových prostor

Účastníci kurzu se seznámí se všemi  podstatnými skutečnostmi, 
které by měl realitní makléř a správce nemovitostí znát při 
zprostředkování pronájmu, resp. při řešení nájemních vztahů při 
správě nemovitostí – to vše ve světle současně platné legislativy 
a dosavadních praktických zkušeností.

termín: 22. 3. 2017  (9-15 hod.)
místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, 

Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vede:  Mgr. Lenka Veselá, advokátka se zaměřením na 

občanské právo a specializací na nájemní vztahy
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Prodej nemovitostí 
v exekuci a insolvenci

Chcete si být jistější při zprostředkování prodeje nemovitostí 
v exekuci a insolvenci? Navštivte náš seminář na toto téma. Urče-
no všem realitním makléřům. 

termín:  25. 4. 2017 (9 -16 hod.)  
místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, 

Praha 10, Strašnická 3165/1b 
Seminář vede: JUDr. Michaela Balousová, advokátka

Bližší info a přihláška zde

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-26-kvetna-2016-o-hazardnich-hrach-21120.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-21-srpna-2013-o-smenarenske-cinnosti-19701.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-13-dubna-2004-o-omezeni-plateb-v-hotovosti-a-o-zmene-zakona-c-3371992-sb-o-sprave-dani-a-poplatku-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-5097.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-sprave-dani-a-poplatku-12347.html
http://www.arkcr.cz/art/4550/najem-bytu-a-nebytovych-prostor.htm
http://www.arkcr.cz/art/4555/prodej-nemovitosti-v-exekuci-a-insolvenci.htm
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Služby v EU

nový impuls pro sektor služeb má být 
přínosný pro spotřebitele, uchazeče 

o zaměstnání i podniky a má vést 
k ekonomickému růstu v celé Evropě.

Návrhy jsou součástí plánu vymezeného ve 
strategii pro jednotný trh a představují plnění 
politického závazku předsedy Evropské komise 
Junckera plně rozvinout potenciál jednotného 
trhu a využít jej jako odrazový můstek pro ev-
ropské firmy na cestě k úspěchům ve světové 
ekonomice. Tento cíl potvrdila Evropská rada 
ve svých závěrech z prosince 2015, června 
2016 a prosince 2016. Cílem navrhovaných 
opatření je usnadnit poskytovatelům služeb, 
orientaci v administrativních formalitách a po-
moci členským státům identifikovat nadměrně 
zatěžující nebo zastaralé požadavky na podni-
katele působící v tuzemsku nebo přes hranice. 
Spíše než na změnu stávajících pravidel EU 
v oblasti služeb se Evropská komise zaměřuje 
na to, aby byla tato pravidla lépe uplatňována, 
protože je prokázáno, že jejich plné zavedení 
do praxe by ekonomiku EU významně stimulo-
valo.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Ka-
tainen, který je odpovědný za pracovní místa, 
růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: 
„Překážky bránící obchodu se službami jsou 
zároveň překážkami pro konkurenceschop-
nost. Lepší využití jednotného trhu služeb po-
může evropským podnikům vytvářet pracovní 
místa a růst přes hranice, poskytne širší výběr 
služeb za lepší ceny a současně zachová vy-
soké standardy pro spotřebitele a pracovníky. 
Dnes navrhujeme zjednodušit postupy pro 
poskytovatele přeshraničních služeb a nový 
a modernější způsob, jak mohou členské stá-
ty spolupracovat při regulaci svých odvětví 
služeb.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpověd-
ná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé 
a střední podniky, dodala: „Služby představu-
jí dvě třetiny ekonomiky EU a vytvářejí 90 % 
nových pracovních míst. Jednotný trh – tento 
klenot, který až příliš často bereme jako samo-
zřejmost – ale v oblasti služeb nefunguje dob-
ře. V důsledku toho přicházíme o významný 
potenciál zaměstnanosti a růstu.  Dnes dává-
me odvětví služeb nový impuls, aby se z Evropy 

stalo globální centrum pro poskytování, nákup 
a vývoj nových služeb.“

Evropská komise 10. ledna 2017 přijala tyto 
čtyři konkrétní iniciativy:

nový evropský průkaz služeb 
Zjednodušený elektronický postup usnad-

ní poskytovatelům podnikatelských služeb 
(například inženýrským firmám, IT konzultan-
tům, organizátorům veletrhů) a stavebních 
služeb vyřízení administrativních formalit po-
žadovaných k poskytování služeb v zahraničí. 
Poskytovatelé služeb budou muset jednat 
pouze s jedním kontaktním místem ve své do-
movské zemi a ve svém vlastním jazyce. Tento 
subjekt v domovské zemi pak ověří nezbytné 
údaje a předá je do hostitelského členské-
ho státu. Hostitelský členský stát si zachová 
stávající pravomoc uplatňovat vnitrostátní 
regulační požadavky a rozhodnout, zda žada-
tel může nabízet služby na jeho území. Tímto 
elektronickým průkazem nebudou dotčeny 
stávající povinnosti zaměstnavatelů nebo prá-
va pracovníků.

Posuzování přiměřenosti vnitrostátních 
předpisů o službách podnikatelů

Přibližně 50 milionů lidí – 22 % evropské 
pracovní síly – pracuje v povoláních, k nimž je 
přístup podmíněn získáním zvláštní kvalifika-
ce nebo pro která je vyhrazen specifický titul, 
například lékárníci nebo architekti. Regulace 
má často své opodstatnění u řady povolá-
ní, například těch, která souvisejí se zdravím 
a bezpečností. Zbytečně zatěžující a zastaralá 
pravidla však mohou v mnoha případech kva-
lifikovaným uchazečům získání takové práce 
neodůvodněně ztěžovat. K tomu dochází také 
na úkor spotřebitelů. EU podnikatele nere-
guluje ani nedereguluje – to zůstává v pravo-
moci členských států. Avšak podle právních 
předpisů EU musí členský stát určit, zda jsou 
nové vnitrostátní požadavky na tato povolání 
nezbytné a vyvážené. V zájmu zajištění jed-
notného a konzistentního přístupu navrhuje 
Evropská komise zefektivnit a vyjasnit, jak by 
členské státy měly provádět ucelený a trans-
parentní test přiměřenosti před přijetím nebo 
změnou vnitrostátních předpisů o službách 
podnikatelů.

Vodítko pro vnitrostátní reformy 
v oblasti regulace podnikání

Ze vzájemného hodnocení, které členské 
státy provedly v letech 2014 až 2016, vyply-
nulo, že státy, které svůj trh služeb otevřely 
(například Itálie, Polsko, Portugalsko a Špa-
nělsko), nyní profitují z širšího výběru služeb 
za lepší ceny a zároveň zachovaly vysoké 
standardy pro spotřebitele a pracovníky. Ev-
ropská komise dnes nabízí vodítko pro potře-
by vnitrostátních reforem v oblasti regulace 
služeb s vysokým potenciálem růstu a tvor-
by pracovních míst: architektů, inženýrů, 
právníků, účetních, patentových zástupců, 
realitních makléřů a turistických průvodců. 
Členské státy by měly posoudit, zda poža-
davky na tato povolání splňují deklarované 
cíle jejich vnitrostátní veřejné politiky. Zmí-
něné vodítko slouží jako doplněk hodnoce-
ní v rámci evropského semestru, protože se 
zabývá konkrétně požadavky kladenými na 
uvedená povolání.

lepší postup oznamování návrhů 
vnitrostátních předpisů o službách 

Legislativa EU již vyžaduje, aby členské 
státy informovaly Evropskou komisi o na-
vrhovaných vnitrostátních předpisech tý-
kajících se služeb, což dává exekutivě EU 
a ostatním členským státům příležitost již 
v rané fázi vznést případné výhrady ohled-
ně možného nesouladu s právními předpisy 
EU. Evropská komise dnes navrhuje vylep-
šení tohoto mechanismu, aby byl celý pro-
ces ještě rychlejší, efektivnější a transpa-
rentnější.

Souvislosti
Přestože služby představují dvě třetiny 

ekonomiky EU a vzniká v nich přibližně 90 % 
pracovních míst, odvětví služeb zaostává. 
Růst produktivity je v tomto sektoru nízký 
a zbytek světa nás dohání. Zakládání a rozši-
řování firem brání překážky, které navíc ve-
dou k vyšším cenám pro spotřebitele a men-
šímu výběru. Výkonnost výrobního odvětví 
je kromě toho stále více spjatá s konkuren-
ceschopností služeb. Překážky bránící ob-
chodu se službami na jednotném trhu jsou 
proto zároveň překážkami pro konkuren-
ceschopnost výrobního odvětví EU. Aby se 
tento trend obrátil a aby se vytvářela nová 
pracovní místa a podpořil se další růst, musí 
členské státy stimulovat rozvoj ekonomiky 
služeb a lépe využívat potenciálu jednotné-
ho trhu služeb.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
Generální sekretář ARK ČR

Poskytování služeb v rámci EU
Evropská komise 10. ledna 2017 představila ambiciózní balíček opatření, která firmám a pod-

nikatelům má usnadnit poskytování služeb potenciální spotřebitelské základně - 500 milionů lidí 
v EU.
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Členství v ARK ČR

Monitoring

Naše průzkumy na českém trhu nemovitostí potvrdily, že se klien-
ti stále více obracejí na realitní kanceláře, které jsou členem ARK ČR. 
Členství vnímají jako garanci kvality. Vědí, že členem se může stát pou-
ze taková RK, která dodržuje stanovená pravidla. Důvěřují v možnost 
řešení případných neshod prostřednictvím nezávislé dozorčí rady aso-
ciace. 

SNížENí NáKLADů NA PROVOZ RK 
 ■ Slevy u mobilních operátorů Vodafone a T-mobile:

Bližší informace o slevách pro členy ARK ČR můžete získat na se-
kretariátu ARK ČR. Možnost využití tarifu volání bez omezení do 
všech sítí za 285 Kč+DPH/měsíčně na všechny mobilní telefony, 
které jsou v RK používány.

 ■ Slevy při inzerci nabídek nemovitostí na realitních serverech 
(např. Reality.idnes.cz; realitycechy.cz; Realitymorava.cz; Reality.
cz; Reality.mix.cz; UlovDomov.cz).

 ■ Sleva pojištění odpovědnosti na rizika vyplývající z realitní čin-
nosti – budoucí zákonná povinnost (Rámcová dohoda s pojišťov-
nou Generali a.s. za zvýhodněnou sazbou od 4.600 Kč/rok pro 
firmy a 2.900,-Kč/rok pro individuální členy)                 

 ■ Slevy při účasti na kurzech pořádaných ARK ČR (pro členy je 
poskytována sleva na všechny kurzy pořádané asociací ve výši 
30 %, což činí cca 500 Kč na 1 den kurzu)

PRESTIž
 ■ Používejte logo Asociace realitních kanceláří České republiky

K hlavním výhodám každé členské kanceláře patří sounáležitost 
s realitními kancelářemi, ke kterým mají klienti oprávněnou dů-
věru. Asociace realitních kanceláří České republiky je otevřena 
všem, kdo mají zájem stát se jejími členy, ale zároveň si klade 
pro přijetí podmínky, které souvisejí zejména s profesní a etickou 
připraveností pro výkon činnosti. To dává garance klientům při 
výběru realitní kanceláře. Člen asociace je oprávněn užívat logo 

Využívejte všech výhod členství  
v Asociaci realitních kanceláří České republiky

asociace jako značku kvality své realitní kanceláře. 

OBCHODNí SPOLUPRáCE
 ■ Systém vzájemného sdílení nabídek (MLS ARK)

Jedná se o víc, než inzerci na realitních serverech! Pouze člen asoci-
ace může svým klientům nabídnout umístění nabídek do uzavřené-
ho systému spolupráce, který na základě přísných pravidel používá 
dalších až 2000 makléřů a tak jej přesvědčit, proč je uzavření exklu-
zivní smlouvy výhodné.
Systém umožňuje usnadnění a zrychlení obchodní spolupráce mezi 
členy asociace a přispívá tak ke zvýšení obratu realitních kanceláří 
zapojených do systému.

INFORMAČNí A PORADENSKý SERVIS 
 ■ Členové ARK ČR dostávají jednou měsíčně nejen Realitní magazín 

ARK ČR s aktuálními informacemi o dění na realitním trhu a o dal-
ších souvisejících událostech, ale také informace na webových 
stránkách asociace jen pro členy, aktuální informace prostřed-
nictvím e-mailu. Kromě toho mají členové možnost zasílat na se-
kretariát asociace svoje dotazy právního či daňového charakteru 
a dostávají prostřednictvím sekretariátu odpovědi od právníků či 
daňových poradců, kteří s ARK ČR spolupracují (služba zdarma). Do 
této skupiny lze také např. zařadit i možnost používání formulářové 
zprostředkovatelské smlouvy.

Používáním loga posílíte 
prestiž vaší realitní kanceláře 
u vašich klientů.  
Používat logo Asociace realit-
ních kanceláří České republiky 
smí pouze člen asociace.

Aktuální informace o službách pro členy získáte na sekretariátu 
ARK ČR 272 762 953, 608 446 656.

Praha 26. ledna (ČTK) - Podíl volných skla-
dů a výrobních hal v České republice na konci 
loňského roku dosáhl 4,75 procenta, meziroč-
ně klesl o 0,35 procentního bodu. Celkově je 
na trhu 297.300 metrů čtverečních moderních 
průmyslových prostor, které jsou připraveny 
k okamžitému nastěhování. V Praze neobsa-
zenost nepatrně klesla na 3,5 procenta. Dnes 
o tom v tiskové zprávě informovalo sdružení 
realitních poradenských firem Industrial Rese-

arch Forum (IRF).
Aktuální nabídka volných hal a skladů od-

povídá rozloze necelých sedmi Václavských ná-
městí. V porovnání s koncem třetího čtvrtletí 
loňského roku neobsazenost mírně vzrostla.

Celková plocha moderních skladů a výrob-
ních hal v ČR se v posledním čtvrtletí zvýšila 
zhruba o tři procenta na 6,26 milionu metrů 
čtverečních.

O sklady a výrobní haly měly v posledním 

čtvrtletí zájem hlavně firmy z odvětví distribu-
ce, maloobchodu a e-komerce. Rozloha ploch, 
na které byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, 
v posledním čtvrtletí vzrostla meziročně více 
než o polovinu. Za celý loňský rok se o pět pro-
cent snížila.

Největší novou transakcí byl ve čtvrtém 
čtvrtletí předpronájem v CTParku Prague ne-
zveřejněnou společností z maloobchodního 
sektoru.

Členy IRF jsou společnosti CBRE, Colliers In-
ternacional, Cushman & Wakefield a JLL.

ciz mal

Podíl volných skladů a výrobních hal 
v ČR mírně klesl na 4,7 pct
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Praha 25. ledna (ČTK) - V Česku je v sou-
časnosti přes 11.000 brownfieldů, tedy nevy-
užitých ploch. Největší podíl připadá na bý-
valé průmyslové areály. Jejich rozloha je přes 
38.000 hektarů, což je zhruba třikrát více než 
má Plzeň. Vyplývá to z odhadů agentury Czech 
Invest ve spolupráci s projektem Česko v da-
tech.

Brownfieldy podle projektu na jedné straně 
vytvářejí pro investory příležitost nastartovat 
nové aktivity, na straně druhé často představu-
jí ekologickou zátěž, jejíž odstranění si vyžádá 
vysoké investice. V Praze patří mezi největ-
ší brownfieldy například Bubny-Zátory nebo 
nákladová nádraží na žižkově či na Smíchově. 
V Brně může být příkladem areál bývalé Zbro-
jovky.

Téměř polovinu všech brownfieldů v Česku 
tvoří podle Czech Investu bývalé průmyslové 
objekty. Následují areály dříve využívané pro 
zemědělství nebo občanskou vybavenost. Nej-
menší zastoupení mají v databázi objekty slou-
žící původně cestovnímu ruchu, těžbě surovin 
nebo dopravě.

Brno 11. ledna (ČTK) - O byty v novostavbách byl loni v Brně rekordní 
zájem, lidé za ně utratili téměř pět miliard korun. Celkem se loni v Brně 
prodalo 1507 nových bytů. Ruku v ruce s tím šlo ale i zdražování, byty 
v Brně v loňském roce podražily o devět procent na téměř 59.000 Kč 
za metr čtvereční. V tiskové zprávě to dnes uvedla společnost Trikaya, 
která ceny nemovitostí v Brně sleduje.

Kvůli problémům s povolováním nových staveb a s územním pláno-
váním v Brně se staví málo a bytů je nedostatek. Ceny nemovitostí proto 
rostou i v roce 2017. Podle odborníků je ale zřejmé, že bydlení nebude 
zdražovat donekonečna a lidé se po něm začnou ve větší míře poohlížet 
i mimo město.

To se podle místopředsedy Asociace brněnských architektů a stavi-
telů Tomáše Kalába už děje. „Územní plánování města Brna vytváří pro 
investory tolik omezení a nejistoty, že je pro ně jednodušší investovat 
za hranicemi města,“ řekl ČTK Kaláb. Zájemci o bydlení jsou podle něj 
ochotní jít kvůli nižším cenám mimo Brno. „V dlouhodobém horizontu 
takto intenzivní suburbanizace neúměrně zatíží především brněnskou 
infrastrukturu,“ řekl Kaláb. Jeho firma například ve Slavkově u Brna 
oproti roku 2013 zvýšila ceny až o 32 procent na metr čtvereční.

Oproti roku 2015 vzrostl loni počet prodaných bytů v novostavbách 
o 63 procent. Zájemci o bydlení v novostavbě často využívali velmi vý-
hodných úrokových sazeb u hypoték, jež byly po většinu roku na mini-
málních hodnotách. „Je to paradoxně i aktuální růst úrokových sazeb 
úvěrů na bydlení, který pomohl vysokým hodnotám prodejů v loňském 
roce. Na podzim chtěli lidé využít posledních nabídek hypoték s nízkými 
úroky a investovali do bydlení,“ uvedl ředitel společnosti Trikaya Alexej 
Veselý.

Nejčastěji loni lidé poptávali bydlení v městských částech Slatina, 

Bystrc, Královo Pole a Brno-střed. Kupovali zejména dvoupokojové byty, 
ale velký zájem byl také o jednopokojové. Lidé si je nejčastěji pořizují 
jako investici a dál je pronajímají. V nadcházejících měsících se budou 
nejvíce prodávat byty v městských částech Jundrov a Slatina, které jich 
aktuálně nabízejí nejvíce.

Nejdražším bytem prodaným v roce 2016 byl podle dostupných ce-
níků developerů pětipokojový byt v centru města, jejž si koupil zájemce 
téměř za 14 milionů Kč. Naopak nejlevnější byl jednopokojový byt v ulici 
Cejl, kde kupec zaplatil za 17 metrů čtverečních necelých 1,2 milionu Kč. 
Celkově jsou nejlevnější byty v městských částech Slatina a Bystrc, za 
bydlení v těchto lokalitách zájemci v loňském roce zaplatili v průměru 
47.000 Kč za metr čtvereční.

Současná průměrná cena nabízených novostaveb se pohybuje kolem 
59.000 Kč za metr čtvereční, což je oproti loňskému lednu o devět pro-
cent více. Průměrný dvoupokojový byt o velikosti 60 čtverečních metrů 
tak v Brně stojí 3,5 milionu korun. Zájemce o jednopokojový byt si zpra-
vidla musí připravit více než dva miliony korun.

Brněnský trh by v nadcházejícím roce mohla podle odborníků vý-
razně ovlivnit realizace některého z dlouho připravovaných projektů 
rezidenčního bydlení většího rozsahu. Jde především o rozsáhlé plo-
chy brownfieldů s potenciálem výstavby několika stovek bytů - v are-
álu bývalé Zbrojovky, v Černovicích nebo v areálu Jaselských kasáren. 
Developeři chystají výstavbu například i v Brně-Chrlicích. Celkem má 
jít o 655 bytů v 62 rodinných a 36 menších bytových domech. Kdy vý-
stavba začne, zatím není jasné, investor však už začal budovat plynové 
přípojky.

Filip Vrána kš

V Brně loni rostly ceny bytů, za nové lidé utratili pět miliard

„Jednu zajímavost můžeme uvést například 
v souvislosti s Prahou. Odhaduje se, že rozlo-
ha takzvaných rozvojových a transformačních 
území a brownfieldů by v našem hlavním měs-
tě stačila na výstavbu bytů, občanské vybave-
nosti a nezbytné infrastruktury pro minimálně 
sto tisíc obyvatel,“ uvedl expert oddělení ne-

movitostí v poradenské společnosti Deloitte 
Michal Melč. Podle některých developerů je 
tento počet ještě výrazně vyšší.

Podle průzkumu společností CEEC Research 
a KPMG ČR mezi 40 tuzemskými develope-
ry výstavba na brownfieldech zdraží projekt 
v průměru o 17 procent. K největším nevýho-
dám podle nich patří ekologická zátěž, větší 
vzdálenost od dálnic a časté umístění v zasta-
věné části obce.

ciz mal

V Česku je přes 11.000 brownfieldů 
o rozloze přes 38.000 hektarů
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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

SlEVA PRO  ČlEny ARK ČR nA VšEChny KURZy VE VýšI 30% !

novým řádným členem ARK ČR je:
Unicareal s.r.o. - Brno

novými individuálními členy ARK ČR jsou:
nela Burešová, Boršice
david Kohout, Praha 
Radek Roušal,  Praha 

Příležitost pro všechny 
realitní makléře

ZKOUšKy OdBORnÉ ZPůSOBIlOStI dle zákona 179/2006 Sb. 
Jde o státem uznávanou zkoušku, kterou uchazeč může vykonat pouze před autorizovanou 

osobou. Paragrafové znění připravovaného vládního zákona o realitním zprostředkování před-
pokládá doložení této zkoušky pro zápis do seznamu odborně způsobilých osob. Pouze osoby 
zapsané na seznamu odborně způsobilých osob vedeném u MMR ČR budou oprávněni ve smyslu 
zákona vykonávat zprostředkovatelskou činnost.

Asociace realitních kanceláří České republiky - Informační centrum ARK s.r.o. je AUTORIZOVA-
Ná OSOBA ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR - 
22281/2016. Pořádáme zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka 
s realitami. Zkouška má písemnou část (test), ústní část a praktickou část (zkouška používání PC). 
Absolutoriem této zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

Nečekejte, až bude nový realitní zákon v platnosti a absolvujte zkoušku v požadovaném roz-
sahu již nyní.

termíny zkoušek (v Praze a v Brně): viz zde
Příprava ke zkoušce: 

kurz Obchodník s realitami (včetně zkoušky)
 ■ Praha – od 3. 5. 2017 – info zde
 ■ Brno – od 6. 6. 2017 – info zde

http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
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/4215/obchodnik-s-realitami-brno.htm
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Praha 26. ledna (ČTK) - Ceny starších bytů v Praze rostly ve druhém 
pololetí loňského roku rychleji než u novostaveb. Ceny nových bytů 
v nabídce developerů vzrostly v průměru o 8,5 procenta na 75.520 ko-
run za metr čtvereční. U starších bytů se kvůli výrazným cenovým ex-
trémům používá spíše střední hodnota. Ta se zvýšila o 9,8 procenta na 
66.489 korun za metr čtvereční. Vyplývá to ze studie developerských 
společností Trigema, Skanska Reality a Central Group, kterou má ČTK 
k dispozici.

„Ceny nových i starších bytů v Praze porostou i nadále. Důvodem je 
vysoká poptávka, která je zaručena přílivem nových obyvatel z regionů 
i zahraničí. Fakt, že se ceny nových bytů vyšplhaly již poměrně vysoko, 
má samozřejmě vliv také na sekundární trhy. Tedy na ceny starších bytů 
a nájmů,“ uvedl předseda představenstva Central Group Dušan Kunov-
ský.

Jako zdroj při zjišťování cen starších bytů sloužilo zhruba 9000 inze-
rátů v nabídkách 20 domácích realitních serverů. Údaje o cenách evidují 

developeři teprve od poloviny loňského roku, meziroční srovnání proto 
není k dispozici.

V nabídce developerů bylo na konci roku zhruba 4000 nových 
bytů v Praze, tedy 30 procent z celkově nabízených bytů. Podle před-
sedy představenstva Trigemy Marcela Sourala by byl ideální poměr 
40:60. „Myslíme si, že normálně by mělo být v nabídce 6000 nových 
bytů. To by zajistilo ceny na přirozené hladině,“ uvedl.

V Praze 1 a Praze 3 byly ceny starších bytů vyšší než nových. V Pra-
ze 7, 9, a 10 byly nové byty dražší pouze nepatrně. Naopak v Praze 
4, 5, 6 a 8 byly ceny novostaveb vyšší o 20 až 30 procent. „Je to dáno 
tím, že v těchto částech je hodně panelákových bytů, které jsou lev-
nější. Naopak v Praze 7 se paneláky nestaví. Praha 9 a Praha 10 jsou 
okrajové části, kde se developeři snaží tlačit ceny do nízkonákladových 
bytů. Ceny nových i starších bytů jsou tady v rámci Prahy nejnižší,“ dodal 
Soural.
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Ceny starších bytů rostly v Praze rychleji než u novostaveb

Praha 18. ledna (ČTK) - Praha chce mít do konce února analýzu rea-
litního trhu a dostupnosti bydlení. Má predikovat bytovou výstavbu do 
roku 2020 v hlavním městě i analyzovat náklady na bydlení. O rozhod-
nutí rady dnes v tiskové zprávě ČTK informoval předseda pražské Strany 
zelených Ondřej Mirovský. Hlavní město vlastní kolem 9000 bytů, další 
mají městské části.

Analýza má podle zadání popsat vývoj počtu bytů od roku 2001. Za-
bývat se bude jejich stářím či plochou, vývojem pořizovacích cen i cen 
nájemného. Zmínit má i chybějící Koncepci bytové politiky, pokračující 
privatizaci bytového fondu v majetku městských částí a problematiku 

Praha chce mít do konce února analýzu dostupnosti bydlení
bezdomovectví.

Ceny bytů i nájmů v Praze neustále rostou, důvodem je také pomalé 
povolování nových staveb. Podle odhadů developerů zdraží nové byty 
letos o pět až deset procent. Loni vzrostly ceny asi o pětinu. Počet pro-
daných nových bytů by měl zůstat zhruba na loňské odhadované úrovni 
6500.

Stavět nové byty by mohla po mnoha letech začít i Praha. Má jeden 
projekt bytového domu na Černém Mostě, který má vydané stavební 
povolení. Metropole nepostavila žádný byt za posledních deset let.

van mha

Praha 29. ledna (ČTK) - Podíl volných kanceláří v Praze na konci loň-
ského roku činil 10,6 procenta, meziročně se snížil o čtyři procentní 
body. V porovnání s koncem třetího čtvrtletí byl nižší o 1,1 procentní-
ho bodu. Nejvíce prázdných kanceláří bylo v Praze 7 (15,7 procenta), 
naopak nejméně v Praze 8 (8,5 procenta). Vyplývá to z údajů sdružení 
realitních poradenských firem Prague Research Forum (PRF), které má 
ČTK k dispozici.

V posledním čtvrtletí byla v Praze dokončena pouze jedna kan-
celářská budova. Šlo o projekt South Point v Praze 4. Celková výmě-
ra moderních kancelářských ploch postavených od roku 1990 činila 
3,208.400 metrů čtverečních.

Celkově bylo v Praze loni dokončeno 33.400 metrů čtverečních kan-
celáří, což zhruba odpovídá třem fotbalovým hřištím s maximálními roz-
měry. Je to nejnižší plocha za dobu sledování. Letos by měla podle PRF 
meziročně vzrůst více než pětkrát.

Ve čtvrtém čtvrtletí stavaři zahájili dva kancelářské projekty. Jedním 
je centrála ČSOB v Praze 5, která bude plně obsazena skupinou ČSOB 
a jejími dceřinými společnostmi. Druhým je projekt AFI Vokovice, který 
se staví spekulativně.

Rozloha ploch, na které byly uzavřeny nebo prodlouženy nájemní 
smlouvy, v posledním čtvrtletí meziročně klesla o dvě pětiny. Největší 
objem pronájmů připadal na Prahu 5 (30 procent), následovaly Praha 
4 a Praha 1. Z firem dominoval IT sektor, kterému patřila čtvrtina pro-
nájmů.

Nejvyšší nájemné v centru města zůstalo zhruba na úrovni 525 korun 
za metr čtvereční měsíčně. Ve vnitřním městě mírně pokleslo na 390 až 
420 korun. Ve vnějším městě zůstalo v rozmezí 350 až 390 korun za 

Podíl volných kanceláří v Praze loni výrazně klesl na 10,6 pct
metr čtvereční měsíčně.

Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & 
Wakefield, JLL a Knight Frank.
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Vybírejte mezi členy 
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Asociace realitních kanceláří  České republiky je největší profesní sdružení 
odborníků působících na trhu s nemovitostmi v České republice.
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