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Aktuálně

Na první pohled není. Platí přece celá řada 
zákonných předpisů, které se tak či onak týkají 
povinností podnikatelů, realitní kanceláře ne-
vyjímaje. Tak proč komplikovat život zvláštním 
zákonem? Je to tak trochu jako třeba s dietou, 
zákazem kouření nebo prohibicí… Jsou tu tací, 
kteří se umějí chovat s mírou a žádné zákon-
né omezování nepotřebují, ale vedle nich stojí 
řada jiných, na které platí jenom bič. 

Když ve školách zákonem zakazují pro-
vozování automatů, které dětem prodávají 
nezdravé potraviny, má takové řešení řadu 
příznivců, ale také odpůrců. Stejné je to se 
zákazem kouření v restauracích. Všem, včetně 
kuřáků nakonec vadí smrad, který si přinesou 
domů na šatech z pobytu v začouzené putyce. 
Hlavní důvod zákazu kouření - ochrana zdraví 
nekuřáků, ale i kuřáků samotných - není třeba 
zmiňovat. Všechno se však dá schovat pod slo-
víčko demokracie. Přece si nenechám „kecat“ 
do svého života. Je to přece MOJE věc, jestli si 
zdraví ničím.

Ale tady možná je jádro pudla. Tak jako 
někteří zastánci „svobodného“ kouření odmí-
tají, aby se jim někdo staral o zdraví, když to 
sami nedokáží, stejně tak nemalá řada realit-
ních makléřů (a nejedná se zdaleka jen o tzv. 
garážové realitky), odmítá sama léčit svoji 
nekompetentnost alespoň sebevzděláváním 
a poskytují vesele žalostně špatné služby. A tak 
jako nekuřáci trpí tam, kde bezohledně druzí 
kouří, tak si spotřebitel odnáší negativní zkuše-
nosti ze spolupráce s diletantem. Obojí to hází 
stejně špatné světlo na řadu slušných. Známe 
přece kuřáky, kteří jsou ohleduplní a známe 
také mnoho (a nebojím se říci většinu) realiťá-
ků, kteří jsou i bez existence realitního zákona 
profíci. Zkrátka lidé, ke kterým se rádi vracíme, 
jejichž služby vyhledáváme a doporučujeme je 
svým známým. 

A proč o tom takto píši? Je to prosté. Vadí 
mi, že jméno i práci poctivých realitních zpro-
středkovatelů soustavně kazí skupina těch, 
kteří zneužívají skutečnosti, že činnost realit-
ních kanceláří patří mezi volné živnosti. Prostě 
realitku si může otevřít každý … Zákon, který 
byl tři roky zpracováván pro současnou vlá-
du Ministerstvem pro místní rozvoj, je opět 
„u ledu“. Proč? Raději nebudu spekulovat. 
Prostě proto, že pro vládu z nějakého důvodu 
nebyl dost důležitý, aby své předsevzetí dotáh-
la do konce a do Poslanecké sněmovny návrh 
zákona předložila. Zajímavé je, že se v tisku 
o tomto nesplněném vládním závazku nepí-
še. Nikoho to zřejmě nezajímá. Že měl hlavně 
chránit spotřebitele? Asi je to jedno. Co už sta-
rá vláda... Zajímavější jsou teď blížící se volby. 
Třenice mezi jednotlivými partajemi. Zákon, 
který byl pozitivně vnímán všemi, napříč poli-
tickým spektrem, podporu opět ztratil. A tak se 
vracíme na začátek. 

Co dál realitky? 
Jen pro pořádek. Nemyslím si, že v návr-

hu zákona o realitním zprostředkování, jak se 
přesně nazýval, bylo vše perfektní. S ledas-
čím by se dalo polemizovat a také to Asoci-
ace dělala. Na tomto místě si musím přihřát 
polívčičku. Dělala – nakonec jako jediná. Kde 
byli všichni „znalci situace“, „komory“, „klu-
by“, „kultivátoři trhu“? No, asi měli na práci 
důležitější věci… Ale vlastně je to tak v po-
řádku. Asociace realitních kanceláří České 
republiky je tu pro všechny, nejen pro své 
členy. A tak věrna svým cílům, hájila zájmy 
realitních kanceláří. Bude v tom pokračovat. 
To mi věřte! 

Letos zákon nebude, svět se nezboří. Bude-
me opět začínat u sebe. Vždyť naprostou vět-
šinu v zákoně definovaných požadavků členi 

Asociace plní již dnes.
 ■ Odborná způsobilost? Ano! Každý člen 

ARK ČR je odborně způsobilý.  Je to podmínka 
přijetí do Asociace. Vždyť také v souladu s Etic-
kým kodexem ARK ČR každý makléř jedná při 
své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, 
čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami 
Asociace realitních kanceláří České republiky 
a platnými právními normami České republiky. 
Pokud by se tak nedělo, vystavuje se sankcím.   

 ■ Osvědčení o odborné způsobilosti? 
Ano. A dokonce oproti navrženému zákonu se 
každý člen musí jednou za pět let podrobovat 
přezkoušení v rámci tzv. re-certifikací. 

 ■ Seznam odborně způsobilých osob? 
Ano! Na webu arkcr.cz je vždy aktuální seznam 
členů. Ti jsou odborně způsobilí. 

 ■ Povinné pojištění odpovědnosti? Ano! 
Povinnost, kterou dodržují členské kanceláře 
již téměř dvacet let.

 ■ Smlouva o realitním zprostředková-
ní? Ano! Naprostá většina členů Asociace 
uzavírá se svými klienty písemnou zpro-
středkovatelskou smlouvu. O tom, zda se to 
stane povinností pro všechny členy a jejich 
transakce, bude jednat z rozhodnutí valné 
hromady členů, Asociační rada. Návrh, jak 
by to mělo vypadat, členům předloží v nej-
bližší době.

Vy ostatní, kteří v Asociaci ještě nejste. Při-
pojte se! Přestaňte se vymlouvat na to, či ono. 
Do Asociace mohou všichni, jednotlivci, malé 
i velké realitní kanceláře, realitní sítě. Má to 
vlastně jedinou podmínku. Dodržovat pravidla 
hry. A vystavit se dobrovolně sankcím, když je 
poruším. Ale právě to se některým asi nechce. 
Raději budou „čekat“ na zákon a doufat, že se 
nikdy neschválí…

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

A co dál realitky?

Kolik let se už vlastně dohadujeme s našimi zákonodárci, že chceme zpřísnit podmínky pro 
provozování NAŠÍ činnosti? Teď to byly tři roky u vládního návrhu zákona.  Ale víte, že to bude již 
26 let, co Asociace usiluje o prosazení přísnějších podmínek pro provozování realitní kanceláře? 
Ale je to vůbec normální, chtít si na sebe uplést bič? 

Právní aspekty realitní činnosti - (Brno)
Účastí na tomto semináři si účastníci prohloubí své právní znalosti a tím mimo jiné  sníží riziko případných komplikací v realitní činnosti. 

Termín: 23. 6. 2017, (9 - 16 hod.) 
Místo konání:  Brno, budovy Mendelovy univerzity, gen. Píky 7 

Seminář vede: JUDr. Tomáš Pacner
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/4857/pravni-aspekty-realitni-cinnosti-brno.htm
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Nájem a pravidla pro údržbu 
a opravu bytu ve světle Nařízení 
vlády ze dne 26. 10. 2015

Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je někdy stavem, který není založen na přílišné 
rovnosti smluvních stran a to i s vědomím, že nájemní smlouva není nic jiného, než vyjádření 
svobodné vůle dvou kontrahujících stran směřující k uzavření konkrétní smlouvy a sjednání je-
jich konkrétních obrysů. Jak uvedl již v roce 1937 kolektiv autorů prof. Rouček a dr. Sedláček ve 
svém komentáři k československému obecnému zákoníku občanskému: „nájem jest smlouva, 
a to smlouva konsensuální, jejíž perfekce nastává dohodou o podstatných kusech (totiž o před-
mětu nájmu a nájemném)“.1

Jak však my právníci víme, velmi často je 
jednou či druhou stranou ex post (zpravidla 
tehdy, když se vyskytne problém) řečeno „no, 
jo, to jsem nečetl a tolik jsem si to neprohlížel“. 
Pak oslovenému právnímu zástupci nezbývá, 
než odhlédnout od dosud idealizovaných vzta-
hů pronajímatele a nájemce a ponořit se do 
onoho projevu svobodné vůle obou kontrahu-
jících stran a tento začít vykládat a pokud ani 
tehdy nenajde odpověď na nastolenou otázku, 
obrátí se k právním normám na daný případ 
dopadajícím.

Autoři tohoto článku si kladou za cíl přiblížit 
praktickému životu obsah povinností nájem-
ce nemovitých věcí, konkrétně bytů či domů 
ve světle nově přijatého nařízení vlády ze dne 
26. 10. 2015, které vymezilo pojmy běžná údrž-
ba a drobné opravy související s užíváním bytu 
a které provádí ustanovení § 2257 Občanského 
zákoníku, jež vstoupilo v účinnost k 1. 1. 2016

Nejprve si však dovolíme malý exkurs do 
úpravy nájemního práva. Vztahy mezi pro-
najímateli a nájemci nemovitých věcí nám 
upravuje zák. č. 89/2012 Sb., Občanský záko-
ník, konkrétně jeho ustanovení § 2235 Občan-
ského zákoníku. Podstatné je rovněž uvést, že 
s účinností tzv. nového občanského zákoníku 
došlo ve věcech nájemních k tzv. nepravé re-
troaktivitě zákona, když v přechodných usta-
noveních Občanského zákoníku, konkrétně 
v § 3074 odst. 1 se říká: „nájem se řídí tímto 
zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když 
ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem; vznik 
nájmu, jakož i práva a povinnost vzniklé přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však 
posuzují podle dosavadních právních předpi-
sů“.2 K bližšímu vysvětlení daného ustanovení 
je i dnes přiléhavá platná judikatura Nejvyšší-
ho soudu ČR, konkrétně jeho rozsudek sp. zn. 
21 Cdo 3028/2000, který se ke zpětné účinnos-
ti, byť jiného právního předpisu, vyjadřoval ná-

1 Komentář k československému obecnému 
zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, 
Dr. F. Rouček a Dr. J. Sedláček, Díl V., § 1090-
1341, 1. vydání, 1937, s. 7 a násl.

2 § 3074 odst. 1 zák. č. 89/2012 Občanského 
zákoníku.

sledovně: „nový právní předpis, který řeší stejný 
právní institut jinak (zcela nebo jen zčásti) než 
dosavadní právní úprava, nemusí mít - obec-
ně vzato - na právní vztahy, které vznikly před 
účinností nového právního předpisu, žádný vliv. 
Takováto situace nastává, stanoví-li nový práv-
ní předpis, že se jím řídí jen právní vztahy, které 
vznikly po jeho účinnosti, a že tedy právní vzta-
hy vzniklé před jeho účinností se včetně všech 
práv a nároků řídí dosavadními předpisy, i když 
tato práva a nároky vzniknou až po účinnosti 
nového právního předpisu. Obvykle však nový 
právní předpis má vliv i na právní vztahy, které 
vznikly před jeho účinností; v takovémto přípa-
dě nastává tzv. zpětná účinnost (retroaktivita) 
právního předpisu. Nepravá zpětná účinnost 
(retroaktivita) znamená, že novým právním 
předpisem se sice mají řídit i právní vztahy, 
vzniklé před jeho účinností, avšak až ode dne 
jeho účinnosti; samotný vznik těchto právních 
vztahů a nároky z těchto vztahů, vzniklé před 
účinností nového právního předpisu, se spra-
vují dosavadní právní úpravou“.3 Daný výklad 
použijeme i na jednotlivé aspekty nájemních 
vztahů po účinnosti zák. č. 89/2012 Sb.  

§ 2257 poté stanoví, že pronajímatel udr-
žuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způ-
sobilém k užívání. K výkladu tohoto pojmu je 
v komentované literatuře uváděno, že se ze 
strany pronajímatele jedná o takovou údrž-
bu, která bude zajišťovat, že byt bude sloužit 
svému účelu, tj. bude sloužit k uspokojování 
potřeb bydlení.4Nepochybně se tak ze strany 
pronajímatele jedná o zajištění např. toho, že 
do domu či bytu nezatéká, byt není ze zdravot-
ního hlediska škodlivý a jsou zajištěny dodávky 
energií de facto je zajištěn běžný komfort spo-
jený s bydlením. Pročež mezi to patří i údržba 
předmětu nájmu pronajímatelem z pohledu 
právního. Dojde-li poté v průběhu trvání ná-
jemního vztahu ke zpřísnění právních podmí-
nek pro legální užívání bytu nebo domu (např. 

3 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 
3028/2000.

4 Komentář k Občanskému zákoníku Reko-
difikace, Svazek V., Švestka, Dvořák, Fia-
la, Pelikán, Pelikánová, Bányaiová a kol., 
§ 2257 a násl., str. 1221.

zpřísnění podmínek požární bezpečnosti), je 
pronajímatel povinen zajistit splnění i těchto 
podmínek. Stejné je to v případě zajištění byd-
lení po technické stránce, kdy i tato povinnost 
pronajímateli trvá po celou dobu nájemního 
stavu a za předpokladu, kdy pronajímatel tento 
standart na počátku nájemního vztahu zajistí, 
ale v průběhu nájmu bude tento standart na-
rušen, je povinen zjednat v této věci nápravu 
a nájemce má po dobu, kdy je komfort jeho 
bydlení snížen např. právo na slevu na nájem-
ném. Uvedený náhled je konstantní, kdy i za 
účinnosti předchozích Občanských zákoníků 
tomu tak bylo. Pěkně byla obdobná otázka ju-
dikována už ve sbírce rozhodnutí Glaser Unger 
Neue Folge z roku 1898, vykládající ustanove-
ní § 1099 Všeobecného občanského zákoníku, 
když tento uváděl, že: „pronajímatel odpovídá 
za uživatelný stav předmětu nájmu po nájem-
ní dobu. Nesplní-li této povinnosti, má to za 
následek nejen slevu nájemného, nýbrž podle 
okolností dokonce náhradu škody“.5

Mezi povinnosti pronajímatele však nepa-
tří běžná údržba a drobné opravy bytu, které 
je dle § 2257 odst. 2 Občanského zákoníku 
naopak povinen provádět a hradit nájemce. 
Což je nanejvýš logické řešení, neboť si lze jen 
těžko představit situaci, kdy i na běžný úklid 
domácnosti budeme povolávat pronajímatele 
s tím, že předmět nájmu jaksi ztratil na svém 
komfortu a my chceme mít předmět nájmu 
způsobilý k jeho užívání. Co si však pod pojmy 
„běžná údržba“ či „drobné opravy“ předsta-
vit? Ani jeden z uvedených pojmů není v Ob-
čanském zákoníku blíže specifikován. A jelikož 
zákonodárci vytušili možnou různorodost ná-
zorů a výkladů těchto pojmů, rozhodli se dané 
ustanovení Občanského zákoníku blíže rozvést 
formou nařízení vlády.

V § 2 nařízení vlády ze dne 26. 10. 2015 je 
poté vymezen pojem běžné údržby bytu ná-
sledovně: „běžnou údržbou bytu se rozumí 
udržování a čištění bytu včetně zařízení a vyba-
vení bytu, které se provádí obvykle při užívání 
bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, 
tapetování a čištění podlah včetně podlaho-
vých krytin, obkladů stěn a čištění zanesených 

5 Sbírka rozhodnutí Glaser Unger Neue Folge 
z roku 1898, s. 6157.

Pokračování na str. 4
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odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běž-
nou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve 
funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění 
předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola 
funkčnosti termostatických hlavic s elektronic-
kým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře 
včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodo-
vodních baterií s elektronickým řízením“.6

Podstatné je v této věci upozornit na fakt, 
že tato běžná údržba není omezena finanč-
ním limitem, jak je tomu u následných drob-
ných oprav upravených stejným nařízením 
v § 5 a 6 daného nařízení, kde je nařízením 
vlády stanovena maximální částka na jednu 
opravu ve výši 1 000 Kč a poté roční maximální 
náklady vynaložené na drobné opravy, když je 
stanoveno, že tento roční náklad nesmí pře-
sáhnout 100 Kč na m2 podlahové plochy bytu 
(včetně sklepa a garáže apod.). To, že není fi-
nančně limitována běžná údržba bytu, kterou 
musí provádět a hradit nájemce, jak stanoví 
§ 2257 odst. 2 Občanského zákoníku, však vy-
volává do jisté míry řadu otázek. A to zejména 
s ohledem na výčet toho, co je to běžná údržba 
bytu. Pokud jde o čištění bytu včetně zařízení 
a vybavení bytu, pak si lze celkem snadno před-
stavit, že zde měl zákonodárce nejspíš na mysli 
vysávání podlah, podlahových krytin, utírání 
prachu, čištění špinavých ploch, údržba sanity, 
obkladů apod. Za takovou údržbu patrně vydá 
nájemce spíše více vlastních sil než finančních 
prostředků. Horší už je to ale s malováním, 
opravou omítek a tapetováním, které jsou do 
pojmu běžné údržby rovněž zaneseny a nejsou 
nijak finančně limitovány. Tato zákonodárcem 
pojmenovaná „běžná údržba“ totiž, alespoň 
dle našeho názoru, není zcela běžná. Vzpo-
meňme si, kdy jsme naposledy malovali a na 
kolik to přišlo. Zatímco, i u ne příliš čistotného 
nájemníka, lze považovat vysávání, či vytírání 
podlah a sanity a obkladů v průměru jednou za 
rok stále ještě za běžnou údržbu bytu, u malo-
vání, či tapetování už o tak běžnou údržbu ne-
jde a bude-li malováno 1x ročně, většina z nás 
si řekne, že to není úplně běžná údržba bytu. 
Navíc jde o údržbu, která s sebou nese náklady 
větší, než případná drobná oprava v bytě.

A na tomto místě může vyvstat mezi prona-
jímatelem a nájemcem problém, typicky v situ-
aci, kdy problematiky znalý pronajímatel pro-
najme nájemci byt po předchozím nájemníkovi 
s tím, že „už by to chtělo vymalovat“, ale tuto 
skutečnost nájemníkovi chytře oznámí až po 
nějaké době užívání nájemního bytu, aby měl, 

6 Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. ze dne 
26.10.2015, kterým se provádí zák. 
č. 89/2012 Sb.

řekněme jistotu, že nájemník je už zabydlen 
a tak bude jeho snahou pronajímateli vyhovět, 
ať nedělá problémy. Nájemník ve snaze ubránit 
se požadavku pronajímatele, pak bude překva-
pen zněním zákona i vyhlášky, která jej provádí 
a která mu vlastně říká, běžnou údržbou bytu 
je malování a tak tedy maluj, obdobně jako 
vysávej prach a čisti odpady! V nastalé situaci 
pak právnímu zástupci nezbyde nic jiného, než 
klientovi sdělit, že by vymalovat měl, neboť 
mu nemůže v případném soudním sporu zajis-
tit úspěch ve věci. Pak půjde zpravidla o nervy, 
kdo to déle vydrží nebo který z účastníků bude 
v té hře chytřejší. Může proto dojít i k takovým 
situacím, kdy se nájemce skutečně uchýlí k ma-
lování, když k tomu může užít jakékoliv barvy, 
ale i jakýkoliv způsob malby, např. lze vymalo-
vat pouze jednu stěnu z celého bytu nebo i její 
část…, meze fantazii se zde nekladou, stejně 
jako finanční limit takové běžné údržby. Byt 
poté bude vymalován, avšak může se stát, že 
podle představ nájemce, které se nemusí nut-
ně shodovat s představou pronajímatele.

Lépe byla tato otázka upravena Nařízení vlá-
dy č. 258/1995 Sb., které rovněž vymazovalo 
pojmy „drobné opravy“ a „běžná údržba bytu“, 
které však bylo zrušeno účinností nového Ob-
čanského zákoníku. Toto nařízení totiž ve svém 
§ 6 uvádělo, že „náklady spojené s běžnou 
údržbou bytu jsou náklady na udržování a čiš-
tění bytu, které se provádějí obvykle při delším 
užívání bytu.7 Slovní spojení při delším užívání 
bytu, v předchozím Nařízení vlády, bylo, řekly 
bychom, šťastnějším vyjádřením a nezavdáva-
lo důvod pro spekulace v dané otázce. Tak jak, 
je dnešní nařízení vlády postaveno, lze snadno 
dojít k závěru, že výmalba bytu jednou za rok 
bude ze strany pronajímatele považována za 
běžnou údržbu bytu a bude ji po nájemci vy-
žadovat.

Z toho plyne, že je vhodné, aby si obě 
smluvní strany tyto a jiné případné „běžné 
údržby“ bytu ujednaly a vysvětlily si obsah 
těchto pojmů již při sjednávání nájemní smlou-
vy a předešly tak případným sporům ve věci.

Věnuje-li se poté Nařízení vlády 
z 26. 10. 2015 „drobným opravám bytu“, tam 
je podzákonný právní předpis konkrétnější, co 
do jejich věcného vymezení, a dále je velmi 
podstatné, že zde legislativci zvolili zastropo-
vání této povinnosti tak, aby nebyl nájemník 
vystaven tomu, že bude muset provádět opra-
vy v bytě např. proto, že mu byl pronajat byt, 
ve kterém je všechno lidově řečeno „na heslo“. 
Výčet toho, co zákonodárce považoval za drob-
né opravy podle věcného vymezení poté vy-
jmenoval v § 4 daného nařízení. V § 5 a 6 poté 

7 Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se 
provádí občanský zákoník zák. č.40/1964 Sb.

rozvedl, co se považuje za drobnou opravu 
bytu podle výše nákladů, které musel nájemce 
za tuto drobnou opravu bytu vydat. Tak stano-
vil, že podle výše nákladů se za drobné opra-
vy považují další opravy bytu a jeho vybavení 
a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich 
součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže 
náklad na jednu opravu nepřesáhne část-
ku 1 000 Kč. Provádí-li se na téže věci něko-
lik oprav, které spolu souvisejí a časově na 
sebe navazují, je rozhodující součet nákladů 
na související opravy. Podle § 6 přesáhne-li 
součet nákladů za drobné opravy uvedené 
v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 
100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opra-
vy v daném kalendářním roce se nepovažují za 
drobné opravy. 

Tedy v případě drobných oprav bytu je Naří-
zení vlády z 26. 10. 2015 mnohem konkrétnější 
a více zužuje prostor pro případné spory.

Je nepochybně přínosné, že legislativci při-
stoupili k úpravě obsahu povinností nájemce, 
které jim jsou předně určeny Občanským záko-
níkem. Rovněž, je přínosné, že pokud se jedná 
o drobné opravy, tyto nemohou být pronají-
mateli na nájemci vyžadovány v částkách pře-
sahujících limity stanovené v Nařízení vlády. 
Snad je trochu škoda, že se totéž nepodařilo 
v případě běžné údržby bytu, kde i po přijetí 
Nařízení vlády stále nacházíme prostor pro pří-
padné spory. Jak ale všichni víme, nařízení vlá-
dy je podzákonný právní předpis, který může 
ten, kdo jej vydal rovněž změnit, a to mnohem 
flexibilnějším a kratším způsobem, než jak je 
tomu v případě zákonodárného procesu. Do té 
doby, lze smluvním stranám doporučit, aby si 
význam slov běžné údržby a oprav bytu vyjas-
nili v nájemní smlouvě, stejně jako bude vždy 
vhodné domluvit si způsob oznamování těchto 
nastalých skutečností i dobu, ve které by měla 
být údržba či oprava vykonána a nespokojili 
se s prostým odkazem na podzákonný právní 
předpis.

Mgr. Markéta Nováková, 
advokátka

Mgr. Pavlína Marešová, 
advokátka

PPS advokáti s.r.o.
Hradec Králové

www.ppsadvokati.cz
 

Příspěvek byl původně uveřejněn na 
www.epravo.cz.

Pokračování ze str. 3

Nájem a pravidla pro údržbu a opravu bytu 
ve světle Nařízení vlády ze dne 26. 10. 2015
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Daně

(pokračování)

Jednou z významných změn v daňovém 
balíčku roku 2017 je přístup k technickému 
zhodnocení hrazenému podnájemcem, resp. 
podpachtýřem, konkrétně k jeho odpisování. 

V minulém čísle jsme si zopakovali, co je 
technické zhodnocení a jaká pravidla platí pro 
jeho odpisování nájemcem, který ho hradí. 
V zásadě obdobné závěry budou platit u pod-
nájemce, resp. podpachtýře (dále jen „podná-
jemce“).

I podnájemce, který vede podvojné účet-
nictví, musí účetně odpisovat technické zhod-
nocení, a to v průběhu používání jeho věcné 
podstaty.  U smlouvy na dobu určitou to bude 
obvykle do konce sjednané doby podnájmu, 
v ostatních případech podle posouzení účetní 
jednotky. Odpis bude časový, nejčastěji s přes-
ností na měsíce. Výsledné částky odpisů srovná 
podnájemce pro účely stanovení základu daně 
z příjmů s daňovými odpisy.

V minulosti bylo dlouhodobě potlačová-
no právo na daňové odpisování technického 
zhodnocení u podnájemce. Ačkoliv důvodové 
zprávy při novelizacích zákona o daních z pří-
jmů zdůrazňovaly, že pod pojem nájem je třeba 
zahrnout i podnájem, finanční správa k tomu 
nepřihlíží a zdůrazňuje, že za nájemce pod-
le zákona o daních z příjmů nelze považovat 
podnájemce. Stačí se podívat na Pokyn GFŘ
-D-22 nebo na závěry Koordinačního výboru.

Rozhodující pro daňové odpisování technic-
kého zhodnocení u podnájemce je nově usta-
novení § 28 odst. 7. Podle něj u poplatníka, 
který není nájemcem a kterému byl přenechán 
k užívání hmotný majetek, se u technického 
zhodnocení postupuje obdobně jako u tech-
nického zhodnocení hrazeného nájemcem. Pro 
účely tohoto ustanovení je poplatník, kterému 
byl přenechán k užívání hmotný majetek, v po-
stavení nájemce.

Znamená to tedy, že pro podnájemce platí 
stejné podmínky jako pro nájemce. Přitom pla-
tí, že nájemce může přenést na podnájemce 

pouze tolik práv, která má od vlastníka on sám. 
Platí tedy pravidla:

1. Zásah do majetku je legální, děje se se 
souhlasem vlastníka. Zdůrazňuji vlastníka, ne-
stačí souhlas nájemce, pokud z nájemní smlou-
vy nevyplývá, že takovýmto právem nájemce 
disponuje. 

2. Výdaje hradí podnájemce.
3. Nájemce vyjádří souhlas s odpisováním 

technického zhodnocení v písemné smlouvě. 
Dokonce podle důvodové zprávy k novele zá-
kona o daních z příjmů se i v tomto případě 
vyžaduje souhlas vlastníka.

4. Vstupní cena pronajímaného majetku 
u vlastníka není zvýšena o technické zhod-
nocení. Vhodnou formou by bylo prohlášení 
vlastníka v příslušné smlouvě. Opět je zde ve 
hře vlastník.

5. Nájemce musí „přenést“ k podnájem-
ci informaci o odpisové skupině, ve které má 
vlastník majetek zatříděn.

Stejně jako v případě nájemce, je v zájmu 
podnájemce daňové odpisy uplatňovat a sni-
žovat základ daně. Tudíž ani nepřerušovat od-
pisování. Doporučit lze výlučně zrychlený způ-
sob odpisování.

Není cílem tohoto příspěvku formulovat, 
jak má po právní stránce vypadat podnájemní 
smlouva s podmínkami odpisování technické-
ho zhodnocení podnájemcem. Už první zkuše-
nosti autora ve spolupráci s advokátem však 
ukazují, že nepůjde o jednoduchou záležitost. 
Podnájemní smlouva mezi nájemcem a pod-
nájemcem musí současně zajistit informace od 
vlastníka apod.

Podle přechodného ustanovení novely 
zákona o daních z příjmů se „nový“ postup 
použije na technické zhodnocení dokončené 
a uvedené do stavu způsobilého obvyklému 
užívání ode dne nabytí účinnosti novely. Toto 
technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu 
technického zhodnocení dokončeného na stej-
ném hmotném majetku a uvedeného do stavu 
způsobilého obvyklému užívání přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona. Znamená to, 

oproti dosavad-
nímu přístupu, že 
podnájemce bude 
evidovat u své-
ho podnájemní-
ho vztahu dvě 
technická zhod-
nocení – kumulo-
vaná „stará“ tech-
nická zhodnocení 
do účinnosti změ-
ny zákona, která 
nemůže odpisovat, a kumulovaná „nová“ tech-
nická zhodnocení, u nichž může uplatňovat 
daňové odpisy.

Z pohledu zákona o DPH je každé technické 
zhodnocení považováno za samostatný dlou-
hodobý majetek. Tedy i technické zhodnocení 
evidované u podnájemce. Plátce DPH má při 
pořizování technického zhodnocení plný nárok 
na odpočet daně, který koriguje k datu dokon-
čení na skutečný nárok na odpočet podle cha-
rakteru své činnosti. 

Původní odpočet daně k datu uvedení do 
užívání podléhá úpravě podle § 78 a násl., 
pokud v budoucích letech dojde ke změnám 
v rozsahu použití oproti původně uplatněné-
mu odpočtu. Každý kalendářní rok se pro účely 
úpravy odpočtu daně posuzuje samostatně. 
Při rozdílu nároku na odpočet oproti původní-
mu odpočtu vyšším než 10 procentních bodů, 
se provede úprava odpočtu daně. Lhůta pro 
úpravu odpočtu daně činí u staveb 10 let. Po-
číná běžet kalendářním rokem, v němž byl ma-
jetek pořízen. Vyjde-li úpravou odpočtu kladná 
hodnota, má plátce možnost získat od státu 
část DPH, je-li výsledkem záporná hodnota, 
musí úpravu odpočtu provést a část DPH státu 
odvést.

Úprava odpočtu daně se provádí k 31. 12., 
pokud má stále nájemce technické zhodnocení 
v užívání. Při ukončení nájmu se provede jed-
norázově za zbytek testovaného období, a to 
po novele již v tom zdaňovacím období, kdy 
k ukončení nájmu došlo (dosud také k 31.12.).

A to není všechno. Příště se budeme vě-
novat dalším problémům – přeúčtování tech-
nického zhodnocení a nepeněžním příjmům, 
které vznikají při ukončení nájmu.

Ing. Petr Kout
daňový poradce

Významné změny u technického 
zhodnocení při nájmu

VýKON SPRáVy NeMOVITOSTí
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

www.arkcr.cz/art/4571/vykon-spravy-nemovitosti.htm
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Legislativa

Novela stavebního zákona 
Dne 5. dubna t.r. projednali a schválili poslanci novelu stavebního zákona ve třetím čtení a po-

slali tuto novelu do Senátu (sněmovní tisk 927). V tomto příspěvku přinášíme základní informace 
z webu Ministerstva pro místní rozvoj o této novele. Problematiku budeme i nadále sledovat 
a o konečné podobě této novely budeme v Realitním magazínu informovat.

- red -

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, a další související zákony

Novela stavebního zákona – 
principy a příklady přínosů

Novela stavebního zákona – urychlí pří-
pravu staveb, ulehčí život větším i drobným 
stavebníkům.

Stavební zákon patří k zákonům, které, ač 
jsou velmi rozsáhlé a složité, mají dopad na 
nejširší vrstvy obyvatel. Každý stavebník, ať už 
občan, který chce na svém pozemku stavět do-
mek, nebo stát, budující dálnice, se s ním do-
stává do kontaktu. O jak složitou a komplexní 
normu se jedná, dokazuje skutečnost, že kro-
mě stavebního zákona je navrhována změna 
i dalších 35 souvisejících zákonů.

Smyslem v odborných kruzích již široce 
diskutované změny, je zejména zjednodušení 
a ulehčení nejen povolování staveb, ale i pro-
cesu jejich vlastní realizace.

Hlavní principy chystané 
v novele stavebního zákona: 

Na úseku územního plánování: 

1. Zkrácení procesu pořizování změn a ak-
tualizací územně plánovacích dokumentací 
v případech, kdy nebudou vyžadovány varianty 
řešení. Zkrácení procesu u aktualizací a změn 
vyžadujících posouzení vlivů na životní prostře-
dí bude cca o 8 měsíců.

2. Cyklus úplných aktualizací územně ana-
lytických podkladů bude prodloužen ze dvou 
na čtyři roky.

3. Bude umožněno využití údajů o území 
a územně analytických podkladů pro veške-
ré činnosti veřejné správy (dosud omezení na 

územní plánování).
4. Budou zkráceny lhůty v soudním řádu 

správním umožňující přezkum opatření obec-
né povahy- dosavadní tři roky způsobovaly vel-
kou nestabilitu a nejistotu v území.

5. Ve vazbě na koordinované řízení, které 
nebude vydáváno orgány územního plánování, 
budou soulad s územně plánovací dokumen-
tací a koordinace využívání území, které jsou 
úkolem územního plánování, zajišťovány for-
mou závazných stanovisek úřadu územního 
plánování nebo krajského úřadu.

6. Podmínkou účinnosti aktualizace a změ-
ny územně plánovací dokumentace bude zve-
řejnění právního stavu této dokumentace po 
aktualizaci nebo změně. Je nutné řešit stav, 
kdy po několika změnách se stala územně 
plánovací dokumentace nepřehledná a bylo 
velice sporné, podle jakého právního stavu se 
vlastně rozhoduje.

7. Územní studii bude moci nechat zpraco-
vat (a uhradit) i žadatel/investor, pokud dodrží 
schválené zadání. Zadání i schválení možnosti 

využití této studie pro rozhodování bude po-
necháno úřadu, aby řešení nebylo navrženo 
na úkor veřejných zájmů.

Na úseku stavebního řádu:
1. Zavedení koordinovaného řízení, kte-

ré bude představovat spojení územního 
a stavebního řízení, výsledkem bude vydání 
jednoho koordinovaného povolení, a to jak 
u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb 
(i u staveb speciálních a jiných).

Příslušným k vedení koordinovaného řízení 
u obecných staveb bude obecný stavební úřad. 
Pro vybrané speciální stavby – stavby pozem-
ních komunikací bude příslušný k vedení koor-
dinovaného řízení silniční správní úřad (obec-
ní úřad obce s rozšířenou působností, krajský 

úřad nebo ministerstvo dopravy) a v případě 
stavby dráhy drážní úřad.

Pro vybrané energetické stavby bude pří-
slušný pro vedení koordinovaného řízení mini-
sterstvo průmyslu a obchodu.

Novela stavebního zákona zachovává i sou-
časnou právní úpravu samostatného územního 
řízení a samostatného stavebního řízení. Inves-
tor si bude moci zvolit, zda půjde těmito sa-
mostatnými postupy, či zda si požádá o vydání 
koordinovaného povolení.

2. Koordinované řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, kdy do koordinované-
ho řízení bude integrován dnes samostatný 
postup posuzování vlivů na životní prostředí 
(proces EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Závaz-
né stanovisko příslušného posuzujícího úřadu 
(krajského úřadu, nebo ministerstva životního 
prostředí) nebude vydáváno v samostatném 
postupu před řízením u stavebního úřadu, ale 
až v rámci řízení. Tento postup by měl přispět 
ke zrychlení a zefektivnění přípravy a realizace 
staveb.

Na stejných principech bude založeno 
i územní řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí.

Další příklady přínosů novely 
stavebního zákona: 

Jak ulehčí život stavebníkům, zejména 
drobným?

 ■ Umožní svépomocnou výstavbu u všech 
typů rodinných domků, tedy bez určení zasta-
věné plochy. Dnes je možno stavět svépomocí 
pouze do 150 m2. Podle novely stavebního zá-
kona bez tohoto omezení.

 ■ Bazén nebo skleník si na pozemku ro-
dinného domu nebo na pozemku pro rodinnou 
rekreaci bude moci postavit každý pouze na 
základě jejich umístění a bez následného po-
volování (tedy bez ohlášení nebo stavebního 
povolení).  Doposud ještě platí omezení, kdy 
taková stavba může mít maximálně 40 m2 roz-
lohy a 5 metrů výšky. To však chce novela zru-
šit. 

 ■ Stavebník nebude muset dokládat 
souhlasy ostatních vlastníků bytových jedno-
tek  bude-li se žádost týkat nemovité věci roz-
dělené na jednotky, předloží stavebník pouze 
souhlas správce nebo společenství vlastníků 
O umístění i povolení stavby bude tedy rozhod-
nuto i bez toho, zda mezi stavebníkem a vlast-
níkem pozemku jsou vyřešeny soukromopráv-
ní vztahy.

 ■ Dokumenty územního plánování budou 
povinně zveřejňovány na internetu, a budou 
tedy podléhat kontrole veřejnosti.

Účinnost novely stavebního zákona:
Vláda schválila návrh novely stavebního 

zákona 21. září 2016, předpokládaná doba na-
bytí účinnosti s ohledem na šestiměsíční legis-
vakanční lhůtu je leden 2018.

Zdroj: www.mmr.cz
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Praha 31. března (ČTK) - Zpřísnění posky-
tování hypoték, které začne platit od začátku 
dubna pro banky na základě doporučení České 
národní banky, trh s hypotékami příliš neovliv-
ní. Shodli se na tom analytici, které dnes ČTK 
oslovila. Trh s novými byty podle nich mnohem 
více ovlivňuje nedostatek bytů. Zásah ČNB po-
važují za nadměrný nebo zbytečný.

Podle doporučení ČNB by od dubna měly 
banky poskytovat hypotéky maximálně do 
90 procent hodnoty zajištěné nemovitosti. Od 
loňského října to bylo do 95 procent. Úvěry nad 
80 procent hodnoty nemovitosti by navíc měly 
tvořit maximálně 15 procent portfolia bank.

„Trh s novými byty je výrazně více ovliv-
ňován nedostatkem kvalitních bytů než ome-
zením hypoték. Česká republika se v rychlosti 
stavebních řízení řadí mezi země třetího svě-
ta. Pokud se toto nezmění, ceny nových bytů 
budou nadále razantně růst bez ohledu na 
regulaci hypoték,“ uvedl ředitel poradenské 
firmy Chytrý Honza Jiří Paták. Regulace hypo-
ték podle něj ovlivní pouze trh se staršími byty, 

Praha 11. dubna (ČTK) - Objem investic 
do komerčních nemovitostí v Česku do konce 
března stoupl na zhruba 34 miliard korun, což 
je meziročně třikrát více. V porovnání s dosud 
rekordním prvním čtvrtletím roku 2015 vzrostl 
o 85 procent. Vyplývá to z údajů realitní po-
radenské společnosti Cushman & Wakefield, 
které má ČTK k dispozici. Ukončení devizových 
intervencí ČNB by podle ní na další vývoj ne-
mělo mít negativní vliv.

Za výsledkem stojí především prodej Ob-
chodního centra Letňany a Olympie Brno 
a prodej portfolia CBRE Global Investors. Ten 
se v České republice týkal obchodních center 

Praha 7. dubna (ČTK) - Konec intervencí 
České národní banky (ČNB) proti silné koruně 
bude mít na ceny nových bytů a poptávku po 
nich minimální vliv. ČTK to dnes sdělili oslovení 
developeři. Podíl cizinců kupujících nové byty 
podle nich totiž spíše klesá. Podle Asociace 
developerů může mít krok ČNB ovšem určitý 
dopad na kancelářský, maloobchodní a průmy-
slový trh nemovitostí. ČNB ukončila devizové 
intervence ve čtvrtek.

„Bude záležet na tom, jaký bude dlouhodo-
bější vývoj kurzu. Dá se ale předpokládat, že 
koruna spíše posílí. To by se odrazilo negativ-
ně na poptávce zahraničních zájemců o nákup 
bytu v Praze, protože by jim to byty mohlo pro-
dražit. Nicméně neočekáváme, že by byl do-
pad nějak dramatický,“ uvedla mluvčí Central 
Group Marcela Fialková. V současné době má 
podle ní firma mezi zákazníky asi pětinu cizin-
ců. Velkou část ovšem tvoří Slováci, kteří v Pra-

Analytici: Zpřísnění poskytování hypoték trh příliš neovlivní
kvůli silné poptávce ale bude i tento dopad 
omezený.

Podle společných údajů developerských 
společností Trigema, Skanska Reality a Cent-
ral Group loni vzrostla průměrná cena nových 
prodaných bytů v Praze meziročně o 19,5 pro-
centa na 71.567 korun za metr čtvereční. 

Podle analytika ČSOB Petra Dufka byto-
vá výstavba teprve se zpožděním reagovala 
na boom poptávky po nemovitostech, a tak 
není neobvyklé, že se prodávají ještě nepo-
stavené byty nebo že ceny rostou v některých 
případech dvouciferným tempem. „Zpoždění 
výstavby jde jednoznačně na vrub tuzemské 
byrokracii v oblasti povolování staveb,“ doplnil.

Ředitel realitní kanceláře Reality IQ On-
dřej Mašín nepředpokládá, že by zásah ČNB 
zásadně omezil poptávku a stlačil ceny dolů. 
„Ale přibližně v polovině roku předpokládám 
postupné zvyšování sazeb hypotečních úvě-
rů. Je ovšem nepravděpodobné, že bude růst 
natolik razantní, aby tlačil ceny nemovitostí 
dolů. Růst tak nejspíš pouze zpomalí,“ dodal 

Mašín. Průměrná úroková sazba hypoték pod-
le údajů Fincentra Hypoindexu v únoru stoupla 
na 1,87 procenta z lednových 1,82 procenta. 
V listopadu a prosinci byla na minimu 1,77 pro-
centa.

Podle analytika Komerční banky Davida Ko-
courka musí ČNB jako regulátora bankovního 
a finančního trhu hypotéky zajímat. „Na dru-
hou stranu je otázka, jestli zrovna regulování 
podílu hypotéky na odhadu ceny nemovitostí je 
správná cesta. ČNB má nástroje, jak toto riziko 
řídit na úrovni risk managementu banky, který 
by měl být zodpovědný za podstupování rizika, 
které banka chce a je schopna unést,“ uvedl.

Analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda 
označil pozici ČNB za schizofrenní. „Na jedné 
straně stále svým intervenčním režimem uvol-
ňuje měnové podmínky a stlačuje úrokové 
sazby v ekonomice. Na druhé straně se snaží 
nemovitostní trh, na jehož rozjetí sama vydat-
ně zadělává, brzdit omezením poskytování hy-
poték,“ upozornil.

ciz jw

Developeři: Konec intervencí bude mít na ceny bytů minimální vliv
ze dlouhodobě žijí a pracují. Jak dále uvedla, 
zájem cizinců o nákup bytů v Česku dlouhodo-
bě mírně klesá.

„Konec nesmyslných intervencí ceny bytů 
v Česku příliš neovlivní. Drtivou většinu kupují-
cích totiž nyní tvoří Češi, kteří kurzové rozdíly při 
nákupu nemovitosti neřeší. Ale aspoň že koneč-
ně skončil tento nesmyslný finančnický experi-
ment, jehož skutečným cílem bylo pouze okrá-
dání nás všech ve prospěch vybraných skupin,“ 
doplnil generální ředitel Ekospolu Evžen Korec.

Konec intervencí neovlivní ani činnost sku-
piny Crestyl. Jak uvedl její generální ředitel 
Omar Koleilat, firma má portfolio kombinující 
komerční development v eurech a bytový de-
velopment v korunách. „Nicméně i tak samo-
zřejmě máme určitá opatření a zajištění. Všeo-
becně je lepší volný trh než umělé intervence, 
byť osobně si myslím, že intervence byly v tom-
to případě dobrým krokem,“ sdělil Koleilat.

Podle ředitele Asociace developerů Tomáše 
Kadeřábka z pohledu developerských firem žád-
ná zásadní změna nenastane. Ovšem dopad to 
může mít na kancelářský, maloobchodní a prů-
myslový trh nemovitostí. „Ten je určený pro ná-
jemce jako například výrobní firmy. Česká repub-
lika ve srovnání třeba s Polskem podraží. I mzdy 
v Česku budou při vyjádření v eurech dražší. To 
může částečně zpomalit příchod nových firem do 
České republiky,“ dodal Kadeřábek.

Režim devizových intervencí, který ČNB za-
hájila s cílem oslabit korunu a držet její kurz 
poblíž 27 Kč/EUR, tento čtvrtek ukončila. Pod-
le analytiků celkově za intervence ČNB utrati-
la zhruba dva biliony korun, protože v březnu 
podle nich musela intervenovat za asi 500 mi-
liard korun. Důvodem nárůstu byl právě tlak 
investorů s blížícím se očekávaným koncem 
intervencí a také údaje o rostoucí inflaci.

ciz mha

Objem investic do komerčních nemovitostí se do dubna ztrojnásobil
Nisa Liberec, Olympia Plzeň a administrativní-
ho komplexu Zlatý Anděl v Praze.

„Nejaktivnějším sektorem byl v prvním 
čtvrtletí maloobchod, který činil 78 procent 
z celkového objemu investic. Zmíněné transak-
ce spolu s prodejem retail parků IKEA, který se 
v Česku týkal Avionu Zličín, měly celoevropský 
rozměr. Podtrhují tak zájem investorů o tento 
dobře předvídatelný obor v posledních letech,“ 
uvedl partner v investičním týmu Cushman & 
Wakefield Alexander Rafajlovič.

Skutečnost, že se většina obchodních 
center už zobchodovala do rukou dlouhodo-
bých investorů, podle něj povede v dalších 

letech k posílení ostatních oborů, zejména 
kanceláří.

Podle Rafajloviče se situace pro zahraniční 
investory nezmění ani poté, co Česká národní 
banka přestala uměle oslabovat korunu. „Pří-
jmy z komerčních nemovitostí jsou totiž ve 
velké míře v eurech. To samé platí ve většině 
případů pro akvizice. Na druhou stranu malo-
obchodníci mohou být díky posílení koruny vy-
staveni tlaku na vyšší nájemné ze strany zahra-
ničních vlastníků. Posílí se také pozice českých 
kupujících, kteří za nemovitosti budou schopni 
nabídnout více eur,“ dodal Rafajlovič.

ciz mha
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Doplnili jsme tabulku s průměrnou cenou prodaných nových bytů 
od roku 2013.

Praha 25. dubna (ČTK) - Průměrná cena nových prodaných bytů v Pra-
ze na konci března meziročně vzrostla o 19,2 procenta na 72.131 korun 
za metr čtvereční. V porovnání s koncem roku 2016 se zvýšila o 0,8 pro-
centa. Nejvíce bytů developeři prodali v Praze 9, 5 a 4, dohromady přes 
tři pětiny. Vyplývá to ze společných statistik Trigemy, Skanska Reality 
a Central Group, které dnes firmy zveřejnily na tiskové konferenci.

„Jen za první čtvrtletí klesl počet nabízených bytů o více než 500. A to 
i přesto, že začala hlavní developerská sezona a řada firem dala nové 
projekty do nabídky. Většina bytů v nabídce je navíc v cenách nad 60 ti-
síc korun za metrů čtverečních. Pro běžnou střední třídu je tak reálně 
dostupných jen asi 700 nabízených bytů. To je také hlavní důvod, proč 
ceny bytů rostou,“ uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský. Za loň-
ský rok ceny nových bytů v Praze meziročně vzrostly o 19,5 procenta, 
v roce 2015 se zvýšily o 6,6 procenta.

V kategorii do 50.000 korun za metr čtvereční v prvním čtvrtle-
tí developeři prodali 0,5 procenta bytů. V kategorii mezi 60.000 až 
70.000 korunami za metr čtvereční jich byla téměř třetina, mezi 70.000 až 
80.000 korunami zhruba 30 procent. „Je to způsobeno úbytkem levných 
projektů v okrajových lokalitách Prahy a přesunem nabídky do širšího 
centra metropole a lokalit s dobrou dopravní dostupností,“ doplnila ge-
nerální ředitelka Skanska Reality Naďa Ptáčková.

Počet nových prodaných bytů v hlavním městě v prvním čtvrtletí me-
ziročně klesl o 15,6 procenta na 1350. Zásoba dostupných bytů se snížila 
zhruba o třetinu na 3450. 

ciz mha jw

Vývoj průměrné ceny za m2 prodaných 
nových bytů v Praze (včetně DPH):

Období Cena

2. čtvrtletí 2013 54.308

3. čtvrtletí 2013 54.401

4. čtvrtletí 2013 54.738

1. čtvrtletí 2014 55.800

2. čtvrtletí 2014 55.500

3. čtvrtletí 2014 55.751

4. čtvrtletí 2014 56.177

1. čtvrtletí 2015 56.178

2. čtvrtletí 2015 55.555

3. čtvrtletí 2015 58.156

4. čtvrtletí 2015 59.885

1. čtvrtletí 2016 60.517

2. čtvrtletí 2016 65.922

3. čtvrtletí 2016 69.517

4. čtvrtletí 2016 71.567

1. čtvrtletí 2017 72.131
Zdroj: Trigema

Průměrná cena nových bytů v Praze do dubna vzrostla o 19,2 pct

Olomouc 19. dubna (ČTK) - Více než dvě stovky bytů budou v no-
vých domech, které nedaleko historického centra Olomouce postupně 
postaví developerská skupina SMC Development. Bytové domy budou 
součástí nové městské čtvrti Šantovka, v níž už bylo vybudováno stej-
nojmenné nákupní centrum. Stavba bytů začne v závěru letošního roku 
a celkem bude stát zhruba miliardu korun, řekl dnes novinářům jednatel 
společnosti Rezidence Šantovka Luděk Schmidt.

Postaveno má být celkem 12 pětipodlažních bytových domů. 
„V první fázi bude možné vybírat mezi 136 bytovými jednotkami z cel-
kových 240. V nabídce budou byty s podlahovou plochou od 32 metrů 
čtverečních až po velkorysých 145 metrů čtverečních,“ uvedl Schmidt. 
První etapa stavby bytových domů má být dokončena na začátku roku 
2019. Nejlevnější byty podle Schmidta přijdou včetně DPH na 1,8 mi-
lionu korun.

Nabídka nových bytů se v Olomouci, kde developerské společnosti 
staví několik projektů, výrazně zvyšuje. Podle realitních makléřů přibývá 
lidí, kteří investují do bytů a pak je pronajímají například studentům. 
Nový impulz dá bytové výstavbě v Olomouci plán společnosti Sochorova 
stavební, která na místě bývalých kasáren v centru Olomouce plánuje 
postavit více než 300 bytů. Domy budou stát nedaleko nákupního cent-
ra Šantovka. V Olomouc-Neředíně je pak připravována stavba 40 domů 
s 336 byty.

Podle jednatele Rezidence Šantovka Richarda Morávka má projekt 
Šantovka Living velkou šanci uspět v konkurenci ostatních podnikatel-
ských záměrů. „Jsme o tom naprosto přesvědčeni. Bude to (byty Šantov-

Nedaleko centra Olomouce bude postaveno přes 200 bytů
ka Living) samozřejmě patřit k těm dražším projektů, nicméně absolut-
ně se neobáváme toho, že bychom měli mít nějaký problém s prodejem 
bytů. Jsou to byty v centru Olomouce, kde téměř žádná nabídka není,“ 
řekl ČTK Morávek.

Skupina SMC Development při prodeji bytů spoléhá právě i na jejich 
umístění nedaleko historického centra města. Nové byty budou posta-
veny na pozemcích zkrachovalého podniku Milo, jehož výrobní a admi-
nistrativní budovy byly již dříve srovnány se zemí. „Místo bylo pro řadu 
obyvatel Olomouce po desítky let skryté. Je obklopeno vodou a je odtud 
blízko do parků i centra Olomouce. Je to skrytá perla v centru města,“ 
uvedl Morávek.

Součástí nové rezidenční čtvrti Šantovka Living budou předzahrádky, 
společné zahrady i centrální park s vodními prvky. Obyvatelé budou mít 
k dispozici také dětské hřiště, venkovní tělocvičnu či dřevená mola podél 
vodních toků. Podle Morávka by o tyto byty mohly mít zájem i rodiny, 
které nyní bydlí v nových domech nedaleko Olomouce.

Projekt městské čtvrti Šantovka má stát deset miliard korun. Zatím 
bylo postaveno obchodní centrum Galerie Šantovka, ve kterém jsou 
dvě stovky obchodů. V nové čtvrti investor chystá i stavbu kontroverzní 
výškové budovy Šantovka Tower. Podle některých odborníků může po-
škodit panorama historického centra. Morávek má opačný názor a tvrdí, 
že podobné obavy nejsou na místě. Investor zatím nemá pro Šantovku 
Tower všechna povolení. „Na projektu pořád pracujeme,“ uvedl Morá-
vek.

beh hj
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Profesní vzdělávání

Praha 25. dubna (ČTK) - Nejlevnější nájmy v Česku byly na konci prv-
ního čtvrtletí v Ústeckém kraji s průměrnou cenou 134 korun za metr 
čtvereční. Nejdražší byla Praha s průměrem 300 korun za metr čtvereč-
ní. Vyplývá to z údajů developerské společnosti Trigema, které zveřejnila 
na dnešní tiskové konferenci. Porovnávala zhruba 23.000 veřejně do-
stupných záznamů z 20 realitních serverů na českém trhu.

Průměrná cena nájmů v mimopražských regionech byla 168 korun za 
metr čtvereční, v porovnání s hlavním městem o 44 procent nižší. Po Praze 
byly nájmy nejdražší v Jihomoravském (225 korun za metr čtvereční) a Krá-
lovéhradeckém kraji (187 korun). Nejlevnější nájemné bylo po Ústeckém 
kraji v Moravskoslezském kraji (144 korun) a na Karlovarsku (154 korun).

V Praze bylo na konci prvního čtvrtletí nejvyšší nájemné v městských 
částech Praha 1 (373 korun za metr čtvereční), Praha 2 (364 korun) 
a Praha 3 (306 korun). Nejlevnější byla Praha 10 s průměrnou cenou 
251 korun za metr čtvereční.

V porovnání se začátkem roku 2013 nájemné nejvíce vzrostlo v Praze 
5 (o 160 procent), v Praze 2 (o 144 procent) a Praze 4 (o 138 procent). 
V Praze 1 se zvýšilo zhruba o čtyři pětiny. 

Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat bydlelo v Čes-
ku v roce 2015 v nájemních bytech 22 procent lidí. Z okolních zemí byl 
nejnižší podíl v Rumunsku (čtyři procenta), na Slovensku (11 procent) 
a v Maďarsku (13 procent). Naopak ve Švýcarsku to bylo 55 procent, 
v Německu 48 procent a v Rakousku 44 procent.
Průměrné nájemné v ČR (Kč/metr čtvereční):

Kraj Nájemné

Praha 300

Jihomoravský 225

Královéhradecký 187

Středočeský 185

Zlínský 181

Plzeňský 172

Olomoucký 171

Pardubický 162

Vysočina 160

Liberecký 159

Jihočeský 154

Karlovarský 154

Moravskoslezský 144

Ústecký 134
Zdroj: Trigema

Průzkum: Nejlevnější nájmy jsou 
v Ústeckém kraji,nejdražší v Praze

OBCHODNíK 
S ReAlITAMI (PRAHA)

Jste realitní makléř/ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi 
dlouhodobě a být připraven/a na to, až po přijetí zákona 
o realitním zprostředkování bude naše profese vázanou 
živností?   Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Obchodník 
s realitami“ je přínosný jak pro začátečníky v oboru, tak pro 
realitní makléře s praxí – viz  vyjádření účastníků kurzu v Praze 
a kurzu v Brně
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:  
19. - 21. 9. 2017  (1.část), 3. - 5. 10. 2017 (2.část) 

10. - 12. 10. 2017 (3.část), 17. - 20. 10. 2017 (4.část)
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

OBCHODNíK 
S ReAlITAMI (BRNO)

Jste realitní makléř/ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi 
dlouhodobě a být připraven/a na to, až po přijetí zákona 
o realitním zprostředkování bude naše profese vázanou 
živností?   Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Obchodník 
s realitami“ je přínosný jak pro začátečníky v oboru, tak pro 
realitní makléře s praxí – viz  vyjádření účastníků kurzu v Praze 
a kurzu v Brně
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

Poznámka redakce RM: Jak je uvedeno v první odstavci zprávy, ceny vycházejí z údajů realitních serverů, jedná se tudíž o nabídkové ceny nájmů, 
dle údajů shromažďovaných ARK ČR o realizovaných cenách nájmů, se reálné průměrné ceny nájmů v jednotlivých krajích jsou výrazně nižší – viz 
www.cenovamapa.eu.

http://www.arkcr.cz/art/4424/o-nasich-kurzech-rekli.htm
http://www.arkcr.cz/art/4584/o-nasich-kurzech-rekli-ii.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4851/obchodnik-s-realitami-praha.htm
http://www.arkcr.cz/art/4424/o-nasich-kurzech-rekli.htm
http://www.arkcr.cz/art/4584/o-nasich-kurzech-rekli-ii.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/4215/obchodnik-s-realitami-brno.htm


realitní magazín ark čr ■ 5/2017
10

Profesní vzdělávání

Informace

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

Realitní magazín ARK ČR
měsíčník
5/2017
Vydává

Informační centrum ARK, spol. s r. o.,
Strašnická 3165/1b, 102 00 Praha 10,

tel: 272 762 953, mob: 608 446 656,
www.arkcr.cz
Redakční rada:

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
Ing. Petr Koranda, CSc.

Sazba:
Pavel Borůvka

MK ČR E 17369
Rozšiřuje ARK ČR. Neprodejné.

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% !

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 předpokládá 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 AUTORIZOVANá 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 rozsahu již nyní.
Termíny zkoušek (v Praze a v Brně): viz zde
Příprava ke zkoušce: 

kurz Obchodník s realitami (včetně zkoušky)
 ■ Brno – od 6. 6. 2017 – info zde
 ■ Praha – od 19. 9. 2017 – info zde

VIDeOprohlídky 
pro makléře

Neděláte zatím videoprohlídky pro vámi nabízené nemovitosti? 
Nenechte se „převálcovat“ konkurencí a naučte se 
videoprohlídky sami vytvářet!  Zájemci o nemovitost budou 
mít o ní díky videu lepší představu a vy ušetříte mimo jiné čas 
na prohlídkách s těmi, kteří by si danou nemovitost stejně 
nekoupili.

Termín:  19. 5. 2017  (9 - 12 hod.) 
Místo konání:  sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Seminář vede: Tomáš Pěnka, fotograf s praxí v realitách

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

english & 
Communication Skills 

for Real estate
Intenzívní a interaktivní kurz zaměřený na specializovanou termi-
nologii při obchodování s nemovitostmi a na komunikační doved-
nosti při jednání s anglicky hovořícími klienty.

Termín:  25. 26. 9. 2017 (9-16 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Kurz vede: Paní Colleen Kelly, majitelka společnosti Kelly & Asso-

ciates, více než 10 let pořádá odborné kurzy angličtiny zejména 
pro firemní klientelu v ČR. 

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

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/4215/obchodnik-s-realitami-brno.htm
http://www.arkcr.cz/art/4851/obchodnik-s-realitami-praha.htm
http://www.arkcr.cz/art/4596/videoprohlidky-pro-realitni-maklere.htm
http://www.arkcr.cz/art/4792/english-communication-skills-for-real-estate.htm
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Členství v ARK ČR

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 
asociace jako značku kvality své realitní kanceláře. 

INFORMAČNí A PORADENSKý SERVIS 
Členové dostávají:

 ■ jednou měsíčně Realitní magazín ARK ČR s aktuálními informace-
mi o dění na realitním trhu a o dalších souvisejících událostech,

 ■ informace na webových stránkách asociace jen pro členy, 
 ■ aktuální informace prostřednictvím direct e-mailu.

Členové mohou:
 ■ zasílat na sekretariát asociace svoje dotazy právního či daňového 

charakteru a dostávají zdarma prostřednictvím sekretariátu odpo-
vědi od právníků či daňových poradců, kteří s ARK ČR spolupracují,

 ■ využívat asociační formulářové zprostředkovatelské smlouvy,
 ■ zapojit do projektu do projektu asociace - cenovamapa.eu,
 ■ využívat realitní market (e-shop) s produkty pro realitní kanceláře.

OBCHODNí SPOLUPRáCE
 ■ Systém vzájemného sdílení nabídek (MlS ARK)

Jedná se o víc, než inzerci na realitních serverech! Pouze člen aso-
ciace může svým klientům nabídnout umístění nabídek do uzavře-
ného systému spolupráce, který na základě přísných pravidel pou-
žívá dalších až 2000 makléřů a tak jej přesvědčit, proč je uzavření 
exkluzivní smlouvy výhodné.

Využívejte všech výhod členství  
v Asociaci realitních kanceláří České republiky

Systém umožňuje usnadnění a zrychlení obchodní spolupráce 
mezi členy asociace a přispívá tak ke zvýšení obratu realitních 
kanceláří zapojených do systému.

SNíŽENí NáKLADů NA PROVOZ RK 
 ■ Zdarma inzerce nemovitostí na arkcr.cz . Všechny nabídky se na-

víc zobrazují u členské RK v seznamu členů, nejnavštěvovanější 
části webu asociace.

 ■ Slevy u mobilních operátorů, např. od  220,- Kč + DPH měsíčně  za 
neomezené volání do všech sítí v ČR + 2GB dat

 ■ Slevy při inzerci nabídek nemovitostí na realitních serverech re-
ality.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 pojišťovnou Generali a.s. - zvýhodněná sazba 
pro členy ARK ČR) od 4.600 resp. 6.600,- Kč/rok pro firmy a 2.900,-
Kč/rok pro individuální členy (Limit pojistného plnění 1 mil. Kč)                 

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

 ■ Zvýhodněná účast na Realitním kongresu
 ■ Výhodný operativní leasing na auta v rámci rámcové dohody 

ARK ČR s ADL. 

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

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

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

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: 25. 10. 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


nebojte se spolupracovat 
s realitní kanceláří!

Vybírejte mezi členy 
Asociace realitních kanceláří  

České republiky  
na www.arkcr.cz

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

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

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

ZnAČKA KvAlity


