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Legislativa

Novelizace zákona č. 304/2013 Sb., o veřej-
ných rejstřících právnických a fyzických osob 
(dále také jako „Zákon o veřejných rejstří-
cích“), která je účinná od 1. 1. 2018, zavedla 
novou neveřejnou evidenci údajů o skutečných 
majitelích1 právnických osob a svěřenských 
fondů (dále také jako „Neveřejná evidence“).

Přestože novelizace Zákona o veřejných 
rejstřících není rozsáhlého charakteru, činnost 
realitních kanceláří může značným způsobem 
ovlivnit, a proto je vhodné se na požadavky 
vymezené v souvislosti s touto novelizací při-
pravit co nejdříve.

Povinnost provést zápis o skutečných ma-
jitelích do Neveřejné evidence mají právnické 
osoby zapsané do obchodního rejstříku nej-
později do 1. 1. 2019, ostatní právnické osoby 
a svěřenské fondy mají povinnost zapsat své-
ho skutečného majitele do 1. 1. 2021. Zápisy 
je nutné podávat prostřednictvím formuláře 
a podléhají soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč, 
nicméně zápisy učiněné do 1. 1. 2019 jsou od 
soudního poplatku osvobozeny2.  

Realitní kanceláře mají, jakožto právnická 
osoba zapsána do obchodního rejstříku, také 
povinnost zapsat svého skutečného majitele 
do Neveřejné evidence, a to do 1. 1. 2019. 

Údaje (zejména jméno, adresa, datum na-
rození, rodné číslo, státní příslušnost, údaj 

1 Skutečným majitelem je dle Zákona AML fy-
zická osoba, která má fakticky nebo právně 
možnost vykonávat přímo nebo nepřímo 
rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřen-
ském fondu nebo v jiném právním uspořádá-
ní bez právní osobnosti. Skutečným majite-
lem tak je vždy pouze fyzická osoba,

 a. která sama nebo společně s osobami 
jednajícími s ní ve shodě disponuje více 
než 25 % hlasovacích práv této obchodní 
korporace nebo má podíl na základním 
kapitálu větší než 25 %,

 b. která sama nebo společně s osobami 
jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu 
uvedenou v bodě a.,

 c. která má být příjemcem alespoň 25 % 
zisku této obchodní korporace, nebo

 d. která je členem statutárního orgánu, 
zástupcem právnické osoby v tomto orgá-
nu anebo v postavení obdobném postave-
ní člena statutárního orgánu, není-li sku-
tečný majitel nebo nelze-li jej určit podle 
bodů a. až c.,

 Obecně lze tedy říct, že skutečným majite-
lem, již dle samotného jazykového výkladu 
pojmu, je fyzická osoba, jež z právnické oso-
by (či svěřenského fondu) profituje, nebo má 
skutečnou rozhodovací pravomoc a neexis-
tuje tedy žádná osoba, jež by její rozhodnutí 
mohla patřičně ovlivnit.

2 https://issm.justice.cz/

o podílu na hlasovacích právech) o skutečných 
majitelích, které jsou zapisovány do Neveřej-
né evidence, jsou dle ustanovení § 118g odst. 
3 Zákona o veřejných rejstřících zpřístupněny 
soudům, orgánům činným v trestním řízení 
a dalším zde uvedeným subjektům, ale také 
povinným osobám, jak jsou definovány zá-
konem č. 253/2008 Sb., o některých opatře-
ních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu (dále také jako „Zákon 
AML“). Těmito osobami povinnými jsou dle 
§ 2 odst. 1 písm. d) Zákona AML, kromě jiných, 
osoby oprávněné k obchodování s nemovitost-
mi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi, 
tedy realitní kanceláře. Okruh osob, které mo-
hou získat přístup k evidovaným údajům, je 
tak značně široký (o zpřístupnění informacích 
vedených v registru lze požádat i v případě exi-
stence oprávněného zájmu).

Dále je nezbytné uvést, že na realitní kan-
celáře rovněž dopadá povinnost dle § 9 odst. 
1 Zákona AML provést kontrolu každého kli-
enta (právnické osoby či svěřenského fondu) 
v případě obchodu v hodnotě 15 000 EUR 
nebo vyšším, dále při obchodu s politicky ex-
ponovanou osobou, jakož i v jiných zákonem 
uvedených případech. Jelikož limit 15 000 EUR 
je při obchodování s nemovitostmi snadno do-
sažitelný, bude pravděpodobně nejčastějším 
důvodem pro provedení kontroly klienta.

Kontrola klienta, kromě jiného, spočívá ve 
zjištění skutečného majitele, jakož i vlastnické 
a řídící struktury. Od 1. 1. 2018 by tato kontro-
la měla spočívat ideálně v dálkovém přístupu 
do Neveřejné evidence a získání výpisu o sku-
tečném majiteli. O dálkový přístup do této evi-
dence lze zažádat prostřednictvím formuláře 
na https://issm.justice.cz/.

V případě, že právnická osoba, která 
již provedla zápis v Neveřejné evidenci po 
1. 1. 2018, je účastníkem obchodu s realitní 
kanceláří, bude informace získaná z Neveřejné 
evidence (která nevzbuzuje u povinné osoby 
důvodnou pochybnost) dostatečná pro povin-
né osoby za účelem splnění povinnosti zjistit 
skutečného majitele. Pokud zápis v Neveřejné 
evidenci proveden nebude, mají povinné oso-
by povinnost učinit přiměřené kroky ke zjiště-
ní skutečného majitele. Aktuálně je dle mého 
názoru tedy nadále možné dodržovat postup 
stanovený v systému vnitřních zásad, který 
má povinně mít osoba oprávněná k obchodo-
vání s nemovitostmi nebo ke zprostředkování 
obchodu s nimi. Tento systém vnitřních zásad 
by měl stanovovat, jaké jsou nutné podmínky 
proto, aby byla totožnost skutečného majitele 
dostatečně prokázána, a to například výpisem 

z obchodního rejstříku či požadováním čestné-
ho prohlášení obsahující tvrzení, kdo je sku-
tečným majitelem. V případě, že klient nepo-
skytne součinnost, či povinné osobě vzniknou 
pochybnosti o věrohodnosti poskytnutých 
informací, musí povinná osoba odmítnout 
uskutečnění obchodu či navázání obchodního 
vztahu, a to pod hrozbou sankcí.3

Realitní kanceláři mohou být v případě po-
rušení povinností stanovených Zákonem AML 
uloženy sankce, a to v případě opakovaného 
porušování povinnosti provádět kontrolu kli-
enta ve výši až 1 000 000 Kč a při porušení po-
vinnosti odmítnout obchod či obchodní vztah 
až ve výši 10 000 000 Kč. 

Právnické osoby aktuálně nejsou příliš mo-
tivovány provádět zápisy skutečných majitelů 
do Neveřejné evidence, neboť vůči nim právní 
předpisy nestanoví přímo vymahatelnou sank-
ci. Nicméně jelikož mohou být uděleny správ-
ní pokuty povinným osobám, tedy realitním 
kancelářím, měly by tyto důsledně zvážit, zda 
s osobou, jež nemá v Neveřejné evidenci za-
psaného skutečného majitele, uzavře obchod. 
Ačkoliv neexistuje žádná povinnost zjišťovat 
údaje o skutečných majitelích právnických 
osob výhradně z Neveřejné evidence, stále 
existuje povinnost právnických osob nejpoz-
ději do 1. 1. 2019 uvést tyto předmětné úda-
je do Neveřejné evidence. Realitní kancelář 
spolupracující s klientem po 1. 1. 2019, jež 
danou povinnost evidence nesplnil, se vysta-
vuje riziku, že informace poskytnuté takovým 
klientem, mohou být brány jako nevěrohodné 
a nedůvěryhodné (vzhledem k úmyslnému ne-
splnění povinnosti vložení údajů do Neveřej-
né evidence) a realitní kancelář by tak měla 
zvážit, zda vůbec navázat s takovým klientem 
obchodní vztah, či uzavřít obchod.

Mgr. Táňa Krutilková
advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

3 h t t p : / / w w w. f i n a n c n i a n a l y t i c k y u -
rad .cz/download/F i leUploadCompo -
nent-1750233108/1495011685_cs_metodic-
ky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_maji-
tele.pdf

Povinnost realitních kanceláří 
zjišťovat si skutečného 
majitele právnické osoby

SEDLAKOVA
L E G A L

http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf
http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf
http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf
http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf
http://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1495011685_cs_metodicky_pokyn_c_3_zjistovani_skutecneho_majitele.pdf
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Tipy pro makléře

Chyby děláme všichni. Dnes a denně. Někdy 
větší, někdy menší. Občas si je ani neuvědomu-
jeme. A to je ta chyba. Ale chybami se člověk 
učí. Získává tím zkušenosti. A víte v čem dělají 
makléři tu největší chybu? Má to co dočinění 
s cenou. Konkrétně s cenou realitních služeb 
za zprostředkování prodeje nebo pronájmu 
nemovitosti.  

Kdy řešíte s klientem cenu 
za vaše služby?

Logicky většinou asi v momentě, kdy se 
na to klient zeptá. A je to věc, která většinu 
klientů zajímá skoro vždy na začátku spolu-
práce? V momentě, kdy jste ještě možná je-
jich nemovitost ani neviděli a nebo jste v ní 
zhruba pět minut? U mě to tak je. Vždycky 
chtějí hned vědět, za kolik to prodám a kolik 
je moje služby budou stát. A je to pokaždé 
stejné. Vejdu do domu a čekám, kdy to při-
jde. Logicky. A řeknete jim to, když se zepta-
jí? Jasně, že řeknete. Ale neměli byste. To je 
ta chyba. 

Proč je to chyba?  
Chápu, znám to, když jdu do bazaru, tak 

mě taky zajímá, kolik to auto stojí. Až později 
zjišťuju, jaký má potahy, kolik to žere, jest-
li jsou tam zimní a letní pneumatiky, dálnič-
ní známka, nebo jestli jsou v pořádku brzdy. 
A z mého pohledu, jako zákazníka, je to stejně 
špatný postup, jako z pohledu toho prodejce. 
Vysvětlím. 

Vztah a informace.
Vztah a informace jsou dvě základní krité-

ria obchodního úspěchu. Pokud si nevytvo-
říte se zákazníkem vztah, obchod většinou 
nedopadne. Pokud mu nedáte opakovaně 
dostatek relevantních informací, dopadne to 
úplně stejně. A víte co se ještě stane? Pokud 
nemáte vybudovaný vztah a nedáte mu do-
statek informací, zákazník nikdy nepochopí 
a nedocení cenu za vaše služby. Vždy se mu 
bude zdát vysoká i přesto, že všichni pracu-
jeme za 3-6%. Teda kromě těch kolegů, kteří 
pracují „zdarma“. 

Existuje ideální obchodní proces?   
Každý si najde cestu, která mu vyhovuje. Já 

většinou pracuju na základě doporučení. Kro-
mě toho nabírám i tak, že mi volají úplně ne-
známí lidé, kteří někde vidí můj marketing, můj 
web nebo mojí práci. Pokaždé je ale důležité, 
že ten, kdo řídí ten následný proces obchodu, 
jsem já, ne klient. Já. Vy. Prostě makléř!  

Co udělám jako první?
Domluvím si schůzku. V ideálním případě 

schůzku v kanceláři nebo klienta pozvu na kávu 
nebo na oběd. Na té schůzce musím v každém 
případě zjistit jeho potřeby a priority, takže se 
ptám. Hodně se ptám. A na konci, když vím, co 
potřebuju, podělím se s ním o informace, které 
očekává. Probereme jak bude celý obchod pro-
bíhat, a co ho přesně čeká. 

Druhá schůzka.
Ta už probíhá v nemovitosti. Projdeme si ne-

movitost a já se zase ptám. A ptám se zatrace-
ně dobře, protože na základě informací z první 
schůzky, jsem se na tu druhou schůzku mohl per-
fektně dopředu připravit. A pak zase mluvím já. 
Mluvím OPĚT o tom, jak bude celý obchod pro-
bíhat. Z psychologického hlediska je to velmi dů-
ležité. Když mozek slyší věc, kterou už slyšel nebo 
ji zná, mnohem dříve ji pochopí a přijme za svou. 

Nabídka.
A pak je tu třetí fáze. A ta je také nesmírně 

důležitá. Teď nastává ten moment, kdy vypra-
cuju a pošlu svoji nabídku na zprostředkování 
prodeje klientovy nemovitosti. Chcete vědět, 
co je její součástí? V nabídce OPĚT zopaku-
ji proč, a co pro něj konkrétně bod po bodu 
udělám, a jak bude celý obchod probíhat. Je 
to ze stejného důvodu, jako o pár řádek výše. 
Vnímá to tedy už potřetí. Pak přijde cena za 
zprostředkování prodeje, tedy moje cena a na-
konec varianty prodejní ceny. V 99% případů 
pak slyším kladné stanovisko. 

Všimli jste si?  
Zákazník od začátku věděl, že dostane 

nabídku až po mé návštěvě v nemovitosti. 

V momentě, kdy budu mít všechny relevantní 
informace, budu se přesně orientovat a budu 
vědět, co pro něj a za kolik jsem schopen udě-
lat. Může se mě na začátku zeptat, jaká bude 
cena mých služeb? Může a stává se to. Ale 
i přesto, že dopředu mohu její výši odhadnout 
na 3-6% z konečné prodejní ceny, nikdy mu ji 
neřeknu, protože v tu chvíli neznám své ná-
klady a tu orientační prodejní cenu. Za druhé 
bych obrovsky snížil šanci vyjednat pro sebe 
a v konečném důsledku i pro zákazníka, ty nej-
lepší podmínky pro uzavření obchodu. Za třetí 
celá ta informace je pak velmi abstraktní bez 
možnosti, aby ji zákazník pochopil a viděl, co za 
cenu mých služeb vlastně získává. Je extrém-
ně důležité tuto informaci podat v ten správný 
čas. 

Co myslíte? 
Říkáte si, že je tento náběrový proces zdlou-

havý a je tam příliš velké riziko neúspěchu? Že 
je lepší naběhnout na první schůzku hned do 
nemovitosti, rychle „odfotit“, zeptat se na zá-
kladní informace, strčit klientovi podškrábnout 
nějakou „formulářovku“ nebo předem připra-
venou zprostředkovatelku? Ok, je to možné, já 
to ale nedělám, nefungovalo by mi to tak, jak 
potřebuji.  

Vím, není to snadné, dá to práci, a pokud 
máte 50 neexkluzivních zakázek, tak se to tak-
to asi dělat nedá. Ale pro ty z vás, kteří chcete 
pracovat exkluzivně a vysloveně proklientsky, 
tak je to velmi funkční proces. Mám jej vyzkou-
šený, funguje mi skvěle a věřte mi, že když to 
zvládám já, dáte to taky. Navíc se dostanete na 
úspěšnost prodeje vysoko přes 95% u všech 
typů nemovitostí, protože máte s klientem to 
nejdůležitější. VZTAH. 

Michal Souček
realitní makléř

člen ARK ČR

V čem dělají makléři tu 
největší chybu?

VIDEOprohlídky pro makléře
Videoprohlídka se stává naprostou samozřejmostí..

Termín:  20. 2. 2018 (13 - 16 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Seminář vede: Tomáš Pěnka – fotograf, Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/5019/videoprohlidky-pro-realitni-maklere.htm
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Daně

Profesní vzdělávání

Daňový balíček – zákon č. 170/2017 Sb., při-
nesl mimo jiné rozsáhlou novelu zákona o DPH 
(„ZDPH“). Změny se týkají také stanovení dne 
povinnosti přiznat daň (§ 20a až § 25 ZDPH). 
V souvislosti s novou úpravou vznikají nové 
situace, na které je třeba reagovat. Poprvé se 
změny u stanovení rozhodného dne povinnosti 
přiznat daň projevily k 31. 12. 2017. Ukazuje se 
však, že byly často podceněny. Proto si je nyní 
připomeneme. Možná dokonce některý čtenář 
zareaguje dodatečným daňovým přiznáním 
a následným kontrolním hlášením. 

Soustřeďme se v dalším textu na služby re-
alitních kanceláří.

Podle § 20a ZDPH vzniká povinnost přiznat 
daň při ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
(„DUZP“). Je-li před uskutečněním zdanitelné-
ho plnění přijata úplata, vzniká povinnost při-
znat daň z přijaté částky ke dni jejího přijetí. 
To se nemění. 

Dosud vznikaly fikce o uskutečnění plnění 
k poslednímu dni kalendářního roku u stano-
vených plnění, například u osvobozených ná-
jmů podle § 56a ZDPH. Toto pravidlo „DUZP 
31. 12.“ bylo nyní zobecněno. Je-li poskytováno 
plnění po dobu delší než 12 měsíců, považuje 
se za uskutečněné nejpozději 31. 12. každého 
kalendářního roku následujícího po kalendář-
ním roce, ve kterém bylo s poskytováním to-
hoto plnění započato. K 31. 12. tedy nastává 
povinnost přiznat daň nebo přiznat (osvoboze-
né) plnění. Nově tedy u jednoho zdanitelného 
plnění může nastat více DUZP!

Nová úprava se použije na:
1. zdanitelná plnění s místem plnění 

v tuzemsku poskytnutá plátcem (§ 21 ZDPH),

2. zdanitelná plnění s místem plnění 
v tuzemsku poskytnutá osobou neusazenou 
v tuzemsku (§ 24 ZDPH),

3. plnění poskytovaná plátcem nebo 
identifikovanou osobou s místem plnění mimo 
tuzemsko (§ 24a ZDPH).

Podmínkou pro stanovení DUZP 31. 12. v pří-
padech plnění ad 2) a ad 3) je, že od začátku 
plnění do DUZP nedošlo k přijetí úplaty s po-
vinností přiznat daň. U tuzemských plnění ad 
1) tato podmínka neplatí.

Na den uskutečnění plnění se váže 
a) povinnost vystavit daňový doklad,
b) povinnost přiznat daň u zdanitelných pl-

nění,
c) právo uplatnit nárok na odpočet daně 

u zdanitelných plnění,
d) povinnost přiznat plnění s místem plně-

ním v jiném členském státě EU,
e) podat daňová tvrzení (daňové přiznání, 

kontrolní hlášení a souhrnné hlášení), pokud 
vzniká povinnost je podat. 

Soustřeďme se na nejčastější situace, služ-
by realitních kanceláří uskutečněných v tuzem-
sku a ukažme si správný postup na příkladu.

Příklad  – poskytnutí služby RK v tuzemsku
První realitní, a.s., plátce DPH, poskytuje 

jinému plátci od října 2016 službu vyhledání 
vhodné budovy k provozování podnikatel-
ské činnosti objednatele. Sjednaná fixní od-
měna činí 500 000 Kč plus DPH 21 %, celkem 
605 000 Kč.

Požadavky objednatele jsou náročné, pro-
to k 31. 12. 2017 nebyla služba dokončena. 
První realitní, a.s. jako poskytovatel služby 
měla povinnost přiznat daň z tohoto plnění 

k 31. 12. 2017.  Zá-
klad daně určila 
První realitní, a.s. 
například  podle od-
pracovaných hodin 
zaměstnanců nebo 
podle jiného vhod-
ného kritéria ve výši 
250 000 Kč. Plnění 
uvedla do daňového 
přiznání a kontrolní-
ho hlášení. Daň v základní sazbě 21 % ve výši 
52 500 Kč zaplatila finančnímu úřadu. Pokud se 
První realitní, a.s. s objednatelem nedohodli na 
dílčí úhradě, nevzniká První realitní, a.s. pohle-
dávka (ani ve výši odvedené daně) a nevzniká 
současně povinnost objednatele cokoliv hradit. 
Naopak objednatel si může na základě daňové-
ho dokladu nárokovat odpočet daně.

Pokud by nebyla služba dokonče-
na v roce 2018, zopakuje se celý postup 
k 31. 12. 2018. Předpokládejme základ daně 
220 000 Kč, daň činí 46 200 Kč. 

Až bude například v dubnu 2019 služba 
dokončena, vyúčtuje První realitní, a.s. po-
skytovateli svoji celkovou odměnu. Vypočte, 
kolik z celkové odměny ještě nebylo zdaněno, 
a vystaví na tuto částku daňový doklad a od-
vede daň. Na daňovém dokladu tedy uvede 
základ daně 30 000 Kč (500 000 – 250 000 – 
220 000) a daň 6 300 Kč, kterou také odvede 
finančnímu úřadu. Příjemce plnění má závazek 
vůči První realitní, a.s. ve výši celkové odmě-
ny 500 000 Kč plus DPH 105 000 Kč, celkem 
605 000 Kč.

Zdá se Vám to složité? Nezdá, je to složi-
té! A to jsme ještě neřešili, jak to chudák paní 
účetní složitě zaúčtuje.

Ing. Petr Kout
daňový poradce

Dlouhodobá plnění u DPH

Zákon “o praní špinavých peněz” 
a povinnosti pro realitní kanceláře

Víte, jaké povinnosti vyplývají pro každou realitní kancelář ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jaké jsou sankce při neplnění těchto povinností?

Termín: 25. 04. 2018 (9 – 12  hod.)
Místo konání:  Praha

Seminář vede:  Mgr. Markéta Hlavinová,  Finanční analytický úřad
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/5068/zakon-o-prani-spinavych-penez-a-povinnosti-pro-realitni-kancelare.htm
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ARK ČR informuje

Profesní vzdělávání

Řada lidí se domnívá, že lepší, tedy rozuměj 
LEVNĚJŠÍ, je koupit si byt sama. Trošku nedo-
mýšlejí možná rizika. Trošku nevědí, že korekt-
ně stanovit cenu neznamená jen se podívat na 
nějaký realitní portál. Trošku se nechávají ovliv-
nit bláznivými reklamami inzertních serverů, 
jejichž moto je „s námi ušetříte“…   A nakonec,  
proč ne? Může se to podařit. Ale taky nemu-
sí. Lépe řečeno, v lepším případě se to podaří, 
ale většinou za nevýhodnou, nerealistickou, 
či jinak deformovanou cenu. V horším přípa-
dě koupí byt, který není zcela „čistý“. Rozuměj 
„právně čistý“. O tom, co pak může následovat, 
byly už sepsány romány. A přesto, znovu a zno-
vu, noví a noví „spořílkové“, chcete-li, tak třeba 
jen „kutilové“, pokoušejí „štěstí“. Na informa-
ce, které před možnými riziky varují, nedbají. 
Jejich motem je: „hlavně ne přes realitku“, stojí 
to peníze a za nic. Prostě někde něco takového 
o realitkách slyšeli…

Není na čase, právě těmto nebo spíše těm, 
kteří se teprve do takového dobrodružství 
chtějí pustit, dobře míněnými radami pomoci? 
Jak na to? Kde? Co? Za kolik? Seznámit je se 
vším, co je čeká, chtějí-li prodávat, kupovat, 
pronajímat?

Proto jsme se rozhodli, že je na čase kon-

trovat nebezpečným reklamám typu „u nás si 
vše zařídíte sami a zdarma“, „realitka vás okra-
de o balkon“, „prodat byt, to nic není“ a řadě 
dalších, informacemi, jak to vlastně při obcho-
dování s nemovitostmi chodí. Ať si každý počte 
a pak se teprve rozhodne, co je pro něj lepší…

Cílem Asociace, již od jejího založení v roce 
1991, je mimo jiné přispívat ke kultivování 
realitního trhu, tedy zejména k tomu, aby 
všichni účastníci realitních obchodů byli spo-
kojeni. V rámci poskytování informací široké 
veřejnosti (dnes rádi říkáme spotřebitelům)  
o tom, jak realitní obchody probíhají, resp. by 
měly probíhat, zprovoznila ARK ČR v minulých 
dnech informační webové stránky  na adrese 

REALITY BEZ RIZIKA – 
nové webové stránky

www.realitybezrizika.org .
Dojdete-li k závěru, že informace na tomto 

webu mohou být pro vaše stávající a zejména 
potencionální klienty užitečné, odkazujte vše-
mi způsoby na tyto webové stránky. Zamyslete 
se nad tím! My si myslíme si, že tím pomůžete 
dobré věci. A nebude třeba uvádět do éteru 
lživé a někdy až nestoudné reklamní spoty, 
jako jsme tomu svědky v současnosti…

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

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. 5. 2018 (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

GDPR v Brně 
Nová směrnice 

o ochraně osobních 
údajů GDPR

Bojíte se GDPR? S námi se bát nemusíte. Na semináři se dozvíte 
potřebné informace.

Nová směrnice na ochranu osobních dat – GDPR (General Data 
Protection Regulation) přináší přísnější pravidla a vyšší sankce.

Termín: 13. 2. 2018 
Místo konání: Praha, ARK ČR, Strašnická 3165/1b, Praha 10,  

Seminář vede: Mgr. Mária Staňková je advokátka a vedoucí 
partnerka v advokátní kanceláři Staňková a Partneři.

Bližší informace zde

http://www.arkcr.cz/art/4550/najem-bytu-a-nebytovych-prostor.htm
http://www.arkcr.cz/art/5489/gdpr-v-brne-nova-smernice-o-ochrane-osobnich-udaju.htm
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Výstava

Profesní vzdělávání

Potřeby a požadavky lidí na nové bydle-
ní jsou opravdu rozmanité. Developerské 
společnosti to vědí a každá z nich vstupuje 
na trh s něčím jiným, jedinečným. Pro toho, 
kdo si chce své priority ujasnit je připravena 
specializovaná výstava BYDLENÍ, NOVÉ PRO-
JEKTY.

Účast na letošním ročníku potvrdili vý-
znamní čeští hráči na trhu nemovitostí, kte-
rými jsou YIT, MK Development, Real Treu-
hand, JRD, Ekospol, PSN nebo Doma a.s. Na 
stánku Společnosti pro Cenové mapy ČR bude 
představena v průběhu čtyř veletržních dnů 
aplikace, která nabízí informace o cenách 

Developerské projekty 
pod jednou střechou - 
výstava BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY

To nejlepší z nabídky pražských a středočeských developerů bude k vidění na výstavě BYDLENÍ, 
NOVÉ PROJEKTY, která se uskuteční v termínu 22. – 25. března 2018 v PVA EXPO PRAHA. 

nemovitostí ve vybraných lokalitách České 
republiky. Aplikace vychází ze skutečných 
prodejních cen nemovitostí evidovaných ka-
tastrálními úřady. 

Státní fond životního prostředí v rámci ve-
letrhu na své expozici poradí s možností získá-
ní dotací. Na toto téma proběhne přednáška 
23. 3. a 24. 3. v čase 14.00 – 15.00

Záštitu nad akcí poskytlo MPO, Hlavní 
město Praha, MMR ČR, SMO, Hospodářská 
komora ČR.

Odborným partnerem výstavy je tradičně 
Asociace realitních kanceláří.

Spolu s výstavou BYDLENÍ, nové projekty 
bude v areálu k vidění kompletní přehlídka 
oboru bydlení na souběžných veletrzích FOR 
HABITAT, FOR INTERIOR, FOR GARDEN a DE-
SIGN SHAKER. 

Podrobné informace naleznete na webo-
vých stránkách www.vystavabydleni.cz.

Obchodník s realitami
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.

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

Termín : od 13. 3. 2018
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.

Místo konání: Brno, 
 Termín : od 22. 5. 2018

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

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/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/5492/obchodnik-s-realitami-olomouc.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/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/5492/obchodnik-s-realitami-brno.htm
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Monitoring

Praha 23. ledna (ČTK) - Nájemce bytu se asi 
nově bude moci přihlásit k trvalému pobytu 
jen se souhlasem vlastníka nemovitosti, v níž 
bydlí. Sněmovna dnes novelu ODS o evidenci 
obyvatel podpořila přes nesouhlas menšinové 
vlády hnutí ANO, který vyslovil ministr sprave-
dlnosti Robert Pelikán. Před dalším schvalová-
ním normu projednají sněmovní výbory pro 
veřejnou správu a ústavně právní.

Návrh má podle někdejšího ministra spra-
vedlnosti Pavla Blažka (ODS) zabránit přípa-
dům, kdy si někdo proti vůli vlastníka do jeho 
domu nebo bytu přihlásí víc obyvatel, kteří se 
tam ale fakticky nezdržují. Tím vznikají vlastní-

Praha 24. ledna (ČTK) - Průměrná tržní cena 
zemědělské půdy v Česku v roce 2017 mezi-
ročně stoupla o 15,2 procenta na 23,51 Kč za 
metr čtvereční, tempo růstu tak zpomalilo 
z předloňských více než 25 procent. Letos se 
očekává další zpomalení, ceny by se mohly zvý-
šit tempem pod deset procent. Dnes to uvedla 
ve zprávě o trhu s půdou poradenská a rea-
litní společnost Farmy.cz, jež se na prodej fa-
rem a zemědělských nemovitostí specializuje. 
Podle Jiřího Jaklína z konkurenční společnost 
Agro21 jde o průměrnou cenu, neboť medián 
cen se podle něj pohybuje kolem 20 Kč/m2.

Zemědělská půda se loni podle zprávy pro-
dávala nejčastěji za tržní ceny mezi 15 a 40 Kč/
m2. „Ve srovnání s předchozími lety tak došlo 
ke zpomalení tempa růstu cen. Přesto za po-
sledních pět let vzrostly tržní ceny zemědělské 
půdy bezmála na dvojnásobek,“ dodává zprá-
va.

Ceny loni rostly zejména v první polovině 
roku. Vzrostl přitom rozdíl mezi tržními cena-
mi orné půdy a trvalých travních porostů na 
34 procent proti předloňským 27 procentům 
rozdílu. Největší zájem byl o výměrách střední 
velikosti mezi pěti a 60 hektary.

Nejvyšší ceny byly v okolí Prahy, kde cena 
dosáhla i více než 50 Kč/m2. Nadprůměrné 
ceny byly i v oblasti Hané, Královéhradecka, 
Mladoboleslavska, Kolínska nebo jižní Moravy. 
„Je to pořád stejné, hlavně Haná, rozhodně 
více než třeba Polabí, pak jižní Morava a vý-
chodní Čechy,“ komentuje Jaklín. Podle něj se 
například na jižní Moravě stále neodrážejí 
a v řádu let ani nebudou odrážet zhoršené kli-

Farmy.cz: Cena zemědělské půdy loni 
stoupla o 15 pct na 23,5 Kč/m2

Nájemci asi budou potřebovat k trvalému 
pobytu souhlas vlastníka

kům i jiným nájemcům komplikace, například 
v případě exekucí, uvedl Blažek. Návrh posiluje 
postavení vlastníků. Souhlas by neměl být nut-
ný v případě příbuzných, manželů a registrova-
ných partnerů.

Pelikán zdůvodňoval nesouhlas tím, že ná-
vrh rozdrobí evidenci obyvatel a zkomplikuje 
tím komunikaci státu s občany. „Máme asi 
milion lidí, kteří bydlí někde jinde, než si stát 
myslí, tímto návrhem bychom ten problém 
dále zostřovali,“ řekl Pelikán. Podle ministra 
by problém měla řešit spíše úprava zákoníku 
práce.

Poslanec a místopředseda ODS Martin Kup-

ka se proti tomu ohradil. „Souhlas vlastníka 
v žádném případě nemůže ovlivnit kvalitu evi-
dence obyvatel,“ uvedl.

Návrh by také podle vládního stanoviska ztí-
žil přihlašování k trvalému pobytu. To by podle 
vlády mohlo vést k nežádoucímu zvýšení počtu 
občanů hlášených na adrese sídla ohlašovny. 
V návrhu stanoviska rovněž stojí, že už nyněj-
ší právní úprava umožňuje vlastníkovi domu 
nebo bytu bránit se proti přihlášení osoby 
k trvalému pobytu, pokud je to proti jeho vůli. 
Podle zákona o evidenci obyvatel je vlastník 
o přihlášení písemně informován a v případě, 
že s přihlášením k trvalému pobytu nesouhlasí 
a užívací právo občana k objektu zaniklo, může 
podat návrh na zrušení údaje o místě trvalého 
pobytu občana.

mhm jw

matické podmínky jako sucho.
V letošním roce Farmy.cz očekávají zpo-

malení růstu tržních cen. Pokud by se přijaly 
legislativní návrhy, které podporuje Agrární 
komora v podobě ohlašovací povinnosti při 
prodeji půdy a které jsou také v programo-
vém prohlášení menšinové vlády v demisi 
premiéra Andreje Babiše (ANO), bude podle 

firmy velmi důležité přesné znění této regu-
lace. „Až se znalostí podrobných podmínek 
takových omezení je možné odhadnout je-
jich reálný dopad na trh s půdou,“ dodává 
materiál.

V letošním roce se očekává zpomalení růstu 
cen pod deset procent. „Nabídka je určitě do-
statečná, protože při těch vysokých cenách lidé 
rádi prodají. Ale najít kupce za ty vysoké ceny 
je těžší a těžší. Investoři odpadávají, spíše už 
půdu rozprodávají,“ domnívá se Jaklín.

drh mha
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Profesní vzdělávání

English & Communication Skills for Real Estate
Intenzívní a interaktivní kurz zaměřený na specializovanou terminologii při obchodování s nemovitostmi a na komunikační 
dovednosti při jednání s anglicky hovořícími klienty. Kurz vede rodilá mluvčí se znalostí realitní problematiky.

Termín: 12. – 13. 06. 2018
Místo konání:  Praha

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Praha 18. ledna (ČTK) - Ceny bytů a domů 
v Česku rostly ve třetím čtvrtletí loňského roku 
podobně jako v předchozích měsících nejrych-
leji ze zemí Evropské unie. Meziročně se zvýšily 
o 12,3 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes 
zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. 
Více než desetiprocentním tempem rostly ceny 
také v Irsku, Portugalsku, Maďarsku a Nizozem-
sku, naopak v Itálii o 0,9 procenta klesly. V celé 
EU se ceny zvýšily v průměru o 4,6 procenta.

„Ceny českých nemovitostí i nadále ros-
tou nejrychleji v celé EU, i když jejich tempo, 
zdá se, zpomaluje,“ sdělil ČTK analytik ČSOB 
Petr Dufek. Ve druhém čtvrtletí ceny vzrostly 
o 13,3 procenta. „Samozřejmě je třeba brát 
v úvahu, že jde o průměr za celou zemi, za 
nímž se skrývají výrazné regionální rozdíly. 
Ve srovnání s rokem 2015 jsou aktuálně ceny 
nemovitostí v ČR vyšší o 21 procent,“ doplnil 
Dufek.

Podle něj je zpomalování růstu cen v Česku 
patrné i z mezičtvrtletních srovnání. Zatímco 
na začátku loňského roku se zvýšily o 4,7 pro-
centa, ve třetím čtvrtletí o 1,6 procenta. „To 
samé ovšem nelze říct o výsledcích za celou 

Země Změna (v procentech)

Česko 12,3

Irsko 12,0

Portugalsko 10,4

Maďarsko 10,2

Nizozemsko 10,2

Lotyšsko 9,5

Bulharsko 9,0

Litva 8,5

Slovinsko 7,9

Švédsko 7,5

Slovensko 7,3

Španělsko 6,7

Rumunsko 6,2

Lucembursko 5,0

Velká Británie 5,0

Rakousko 4,9

Estonsko 4,7

Dánsko 4,3

Malta 4,1

Francie 3,9

Belgie 3,9

Chorvatsko 3,8

Polsko 3,7

Německo 3,6

Finsko 1,4

Kypr 0,6

Itálie -0,9

Řecko údaje nejsou k dispozici
Zdroj: Eurostat

Eurostat: Ceny bytů a domů rostly v ČR 
opět nejrychleji ze zemí EU

EU. Tam je naopak vidět akcelerace, i když 
tempo zdražování nemovitostí je stále ještě 
nesrovnatelně nižší než v ČR,“ uvedl.

Rostoucí ceny nemovitostí napříč Evropou 
jsou podle něj především důsledkem politiky 
Evropské centrální banky, založené na masiv-
ním tisku nových eur a negativních úrokových 
sazbách. „Český příběh má určité podobnos-
ti s tím evropským, nicméně ceny bytů žene 
nahoru především slabá nabídka, která zatím 
nedosáhla ani úrovně roku 2008, kdy ČR vstu-
povala do recese. Nových bytů je nadále málo 
v důsledku administrativních překážek při pří-
pravě výstavby. Vysoké ceny bydlení v ČR tak 
můžeme chápat i jako daň za zdejší byrokracii,“ 
podotkl Dufek.

Tempo zdražování bytů v Česku by podle něj 
mělo zpomalit kvůli postupnému nasycování 
poptávky, růstu úrokových sazeb i zpřísňování 
podmínek pro poskytování hypoték ze strany 
ČNB. Sázet lze i na rychlejší rozjezd výstavby. 
„Svoji roli nepochybně sehraje fakt, že část po-
tenciální poptávky odpadne z důvodu faktické 
cenové nedostupnosti bytů,“ dodal.

ciz jw

http://www.arkcr.cz/art/4792/english-communication-skills-for-real-estate.htm
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z nemovitých věcí na e-mail a nejsou přihláše-
ni k placení daně z nemovitých věcí prostřed-
nictvím SIPO. „Informace pro placení daně 
z nemovitých věcí do datové schránky plně 
nahrazuje složenku zasílanou prostřednictvím 
České pošty, tedy poplatníkům, kterým bude 
zaslána tato informace nebude již doručována 
složenka pro placení daně z nemovitých věcí,“ 
upozornila správa.
Pokud celková daňová povinnost u jednoho 
správce daně činí méně než 30 korun, daň se 
neplatí. Daň z nemovitosti je třeba uhradit do 
konce května.

Aleš Sosnovský jw

Praha 21. ledna (ČTK) - Navýšení daně 
z nemovitých věcí pomocí takzvaného místní-
ho koeficientu letos využilo 608 obcí a měst 
z celkového počtu zhruba 6250 obcí. Vyplývá 
to z údajů Generálního finančního ředitelství. 
Loni využilo navýšení místního koeficientu 
o devět obcí méně.

Místní koeficient si mohou obce stanovit od 
roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. 
Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí 
s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, 
ovocných sadů a trvalých travních porostů. 
Daň z nemovitých věcí je stoprocentním pří-
jmem dané obce, která tak má možnost zvýšit 
své příjmy.

Nejvíce obcí letos stanovilo místní koefici-
ent tradičně na hodnotu dva. Na hodnotu pět 
stanovilo koeficient stejně jako loni 17 obcí. 
Mezi nimi například Temelín, Dukovany nebo 
Boží Dar.

Na dani z nemovitosti finanční úřady loni 
vybraly 10,76 miliardy korun, předloni to bylo 
10,58 miliardy. Daň se skládá z daně z pozem-
ků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby 
se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se 
poté násobí koeficientem, který je stanoven 
podle velikosti obce, a případně místním koe-
ficientem.

Konečným termínem pro podání daně 
z nemovitých věcí je letos středa 31. ledna. 
Pokud se poplatník opozdí s podáním daňo-
vého přiznání o více než pět pracovních dnů, 
je předepsána pokuta 0,05 procenta vymě-
řené daně, nejvýš však pět procent vyměře-

né daně. V případě, že by vypočtená pokuta 
byla menší než 200 korun, úřad ji nepřede-
píše.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se 
podává jednou, a to po pořízení nemovitosti 
nebo v případě změny.

Platit daň z nemovitosti je třeba každý 
rok, finanční úřady poplatníkům zasílají 
informace s výší stanovené daně. Bez kaž-
doročních starostí je možné placení daně 
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. 
Stačí se nejpozději do 31. ledna přihlásit 
na finančním úřadu. Lidé, kteří nemají SIPO 
ani datovou schránku, mohou dostávat 
údaje pro placení daně z nemovitých věcí 
na e-mail. Stačí si zažádat do 15. března na 
finančním úřadu.

Navíc od letošního roku bude Finanční sprá-
va zasílat informace pro placení daně z nemo-
vitých věcí do datových schránek nejen práv-
nických osob jako dosud, ale nově i fyzických 
osob. Informace budou zasílány pouze těm 
držitelům datových schránek, kteří nejsou při-
hlášeni k zasílání informace pro placení daně 

Rok Hodnota koe-
ficientu

Počet 
obcí

rozdíl 
2018/2017

Rok Hodnota koe-
ficientu

Počet obcí

2018

2 507 8 2017 2 499

3 70 3 3 67

4 14 -2 4 16

5 17 0 5 17

žádný 5784 -9 žádný 5793

Inkaso daně z nemovitosti (v mld. Kč)

2010 8,75

2011 8,57

2012 9,54

2013 9,85

2014 9,91

2015 10,31

2016 10,58

2017 10,76
Zdroj: MF

Navýšení daně u nemovitosti letos využilo 608 obcí

Právní aspekty realitní činnosti
Účastí na tomto semináři si účastníci prohloubí své právní znalosti a tím mimo jiné  sníží riziko případných 
komplikací v realitní činnosti. Výklad je zaměřen na praktické prvky dané problematiky.

Termín: 28. 2. 2018 (9 - 16 hod.) 
Místo konání: Praha: sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b

Seminář vede: JUDr. Tomáš Pacner, spolumajitel realitní kancelář s dlouholetou praxí
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/4611/pravni-aspekty-realitni-cinnosti.htm
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Brno 17. ledna (ČTK) - V Brně se loni prodalo 924 nových bytů, což 
je o 40 procent méně než o rok dříve. Rok 2016 však byl za poslední 
čtyři roky výjimečný. V roce 2015 se prodalo 954 bytů a v roce 2014 jen 
824. Ceny se zvýšily meziročně v průměru o 11 procent na 60.100 korun 
za metr čtvereční. Padesátimetrový byt se tak loni prodával za tři mili-
ony korun, vyplývá z analýzy developerské společnosti Trikaya, kterou 
zaslala médiím.

Z trhu prakticky zmizely levnější byty s cenou do 50.000 korun za 
metr čtvereční. Setrvale také klesá počet zahájených staveb. Na jedno 
čtvrtletí roku 2014 připadalo průměrně 246 zahájených bytů, v roce 
2015 to bylo 178 bytů, předloni 128 bytů a v roce 2017 jen 98 bytů. 
Údaj za loňský rok je průměrem z prvních tří čtvrtletí podle Českého 
statistického úřadu.

Developeři vidí dlouhodobě problém v územním plánu. Platí totiž 
dokument z roku 1994, v němž jsou některé lokality v brownfieldech 
určené pro průmysl, přičemž zrušená aktualizace počítala s jejich pře-
měnou na plochy pro bydlení. "Poptávka lidí po nových bytech je velká, 
ale vůbec tomu neodpovídá omezená brněnská nabídka," uvedl ředitel 
firmy Trikaya Alexej Veselý.

Zájem o byty však mají z velké části lidé, kteří už vlastní bydlení mají 
a chtějí nemovitost jako investici. Obvykle jde o byty 1+kk, zájem o ně 
loni byl vyšší než v předchozích dvou letech. Developeři se současné 
situaci přizpůsobili. Podle analýzy raději staví luxusnější bytové domy. 
"V současné situaci se stále najdou klienti, pro které jsou vysoké ceny 
přijatelné. Omezenou nabídku tak z hlediska prodejů pokrývá několik 
horních procent klientů. Na střední třídu a levné bydlení na brněnském 
trhu nezbývá prostor," uvedl Veselý. I proto si developeři myslí, že zatím 
nejde o realitní bublinu.

Analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda uvedl, že na více místech 
ČR už se ale projevuje obava lidí z příliš drahých nemovitostí. "Zdráhají 
se za současné ceny nakupovat a koupi odkládají. Ceny už jsou tak vy-
soko, že vedou k rozvoji nájemního bydlení a ke stěhování do levnějších 
lokalit," uvedl Kovanda. K odkládání nákupu vede i politika České národ-
ní banky, která učinila hypotéky hůře dostupné.

V Brně loni výrazně klesl počet prodaných nových bytů na 924
Podle předsedy Asociace brněnských architektů a stavitelů Marka 

Vintra se dá ještě očekávat růst cen, i když ne tak velký jako dosud. Změ-
na stavu by mohla přijít zhruba za pět let, kdy se očekává vydání nového 
územního plánu. "Snad se podaří na trh dostat projekty zablokované 
zrušením aktualizace územního plánu," uvedl Vintr.

Na situaci zareagovali stavitelé v okolí Brna, kde lze nyní sehnat do-
statek bydlení jak v bytech, tak v rodinných domech, které je pro zá-
jemce výrazně dostupnější. "Zájem je zejména o nemovitosti v obcích 
s kvalitní občanskou vybaveností a výbornou dopravní dostupností do 
Brna. Za cenu většího třípokojového bytu v Brně lze v okolí Brna sehnat 
i slušný rodinný dům se zahradou do 20 kilometrů od centra Brna," uve-
dl analytik společnosti Home Credit Roman Müller.

Zdeněk Meitner kš

Praha 17. ledna (ČTK) - Na místě zbouraného domu na rohu Ople-
talovy ulice a Václavského náměstí začal investor s přípravnými prace-
mi na stavbu. Potrvají přibližně půl roku, bude se odvážet suť, vyklízet 
pozemek a budou se zajišťovat základy tří okolních budov. ČTK to řekla 
Alexandra Drozdová z agentury Best Communications, která developera 
zastupuje. Na všechny práce dohlížejí archeologové. Žádost o stavební 
povolení developer, který chce na rohu vystavět nový dům, ještě nepo-
dal. Kompletují se k tomu nezbytná úřední stanoviska, doplnila Droz-
dová.

Nárožní dům se demoloval loni přibližně čtyři měsíce, proti jeho od-
stranění protestovala především část odborné veřejnosti. Na místě by 
měla podle plánů společnosti Flow East vyrůst budova především s kan-
celářskými prostory.

„Nyní se budou postupně odklízet demoliční zásypy suterénů a spo-
lu s tím se bude provádět statické zabezpečení stavební jámy. Při této 
činnosti je prováděn náš kontrolní dohled. Postupy prací se upřesňu-
jí po týdnu na kontrolním dni, který svolává vedení stavby,“ sdělil ČTK 
Petr Starec z Muzea hlavního města Prahy, pod které spadá archeolo-
gický dohled. Případné archeologické památky, především typu studna, 
jímka či zdivo starších objektů se mohou objevit až po skrývce podlah 
původního suterénu, což se předpokládá až někdy na jaře nebo později, 

Začaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstí
doplnil.

Podle archeologa Jaroslava Podlisky z Národního památkového 
ústavu ale vzhledem k tomu, že na pozemku již v minulosti bylo vybu-
dováno podzemní patro suterénů, se již z větší části odstranily starší 
archeologické terény a konstrukce. „Souvislejší nepodsklepená plocha 
na tomto místě není. Tudíž ani plošný výzkum se zde nedá očekávat,“ 
sdělil ČTK.

Nový dům by měl zaplnit nejen místo po zbouraném domě, ale také 
proluku, která na rohový dům navazuje již několik let, a pozemek ve vni-
trobloku. Na místě proluky stávala tiskárna, která chátrala mnoho let. 
V roce 2008 ji tehdejší majitel zboural, teprve poté požádal o sejmutí 
památkové ochrany, čemuž ministerstvo kultury vyhovělo; památkově 
chráněný zůstal pozemek.

V době, kdy objekt již vlastnila firma Flow East, bylo v roce 2013 str-
ženo na základě posudku statika i torzo fasády. Rohový dům minister-
stvo za památku neprohlásilo, zejména z obavy z arbitráže kvůli zma-
řené investici. Developer při svém postupu vycházel z předchozích 
rozhodnutí úřadů, která projektu umožňovala budoucí realizaci. Firma 
Flow East vlastní i sousední hotel Jalta, celkem v Praze 1 má devět ne-
movitostí včetně šesti kulturních památek.

hrm mal
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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% !

Leadership podle mozku
Staňte se lídry, kteří nemusí tlačit, protože táhnou.

Termín:  15. 05. 2018 (9 -16 hod.)
Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 1b, Praha 10

Seminář vede: Bc. Lenka Synečková - Kouč s certifikací ACC ICF
Bližší informace a přihláška zde

Speciální nabídka zejména pro 
jihočeské realitní makléře

Efektivní procesy a marketing 
realitního makléře

Inspirace pro realitní makléře jak být úspěšnější

Místo konání: České Budějovice
Termín: 28. 3. 2018 (9-16 hod.)

Seminář vedou: 
PhDr. Dagmar Godycká – obchodu s realitami se věnuje od roku 1994, je majitelkou 

realitní kanceláře a stále aktivní makléřkou. Zároveň své zkušenosti již desátým rokem 
předává kolegům jako lektorka profesního vzdělávání se zaměřením na postupy a procesy 

práce v realitní kanceláři, prodejní dovednosti a efektivní prezentaci realit včetně Home 
Stagingu.

Michal Souček – v realitách se pohybuje jako makléř a drobný realitní investor od roku 
2002. Dlouhodobě se věnuje studiu podnikatelských, prodejních i marketingových tech-
nik, které sám používá. Své zkušenosti předává dál na seminářích, přednáškách i maklé-

řům ve svém týmu.
Bližší podrobnosti a přihláška na webu ARK ČR 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/5452/leadership-podle-mozku.htm
http://www.arkcr.cz/art/5526/efektivni-procesy-a-marketing-realitniho-maklere.htm
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