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Aukce nebo přímý prodej?
Co je výhodnější?
Každý z nás celkem dobře ví, jak probíhá přímý prodej nemovitosti. Pokud si někdo troufne
prodat svůj byt, dům, chatu, chalupu, pozemek či jinou nemovitost a nebojí se, že přijde o peníze
nebo o svou nemovitost, protože realitní prodej není jednoduchý, může to udělat sám. Většina se
však obrací na realitní kancelář, která mu za příslušnou smluvní odměnu prodej zprostředkuje. Takový obchod ale nemusí probíhat jen klasickou cestou. Čím dál tím více používanějším způsobem
prodeje vaší nemovitosti může být aukce. Realizované prodeje totiž ukazují, že za jistých okolností
se dá vaše nemovitost prodat lépe, než byste sami předpokládali.
Pokud v Čechách uslyšíte, že vaše nemovitost by se mohla „dražit“ v aukci, vzbuzuje to
vzhledem k mnohoznačnosti tohoto pojmu
v mnoha z nás neopodstatněné obavy. Mezi
aukcí a klasickou dražbou je však zásadní rozdíl.

Aukce není dražba!
Podstatné je, že dražba je nedobrovolný
prodej, prakticky jde o zpeněžení majetku
dlužníka, kdy věřitel má při licitaci nabídek zájem o co nejvyšší hodnotu prodeje, aby uspokojil své nároky. To všechno se odehrává podle
zákona o veřejných dražbách a v momentě, kdy
licitátor „odklepne“ tu nejvyšší cenu, nejede
přes to vlak, jak se lidově říká. Kupec bez diskuse získává vydraženou nemovitost.
Aukce je naopak dobrovolná, z právního
hlediska se organizuje podle občanského zákoníku, má však samozřejmě svá určitá pravidla.
Pokud licitátor příklepem oznámí „vítěze“ neznamená to ještě automaticky definitivní uzavření obchodu, protože teprve teď se uzavírá
rezervační smlouva a posléze kupní smlouva.
Jak upozorňuje Petr Podlešák, manager
REMAX Alfa, zakladatel stejnojmenné realitní
kanceláře: „V aukci to není vždy jen o nejvyšší
ceně. Prodávající kupříkladu potřebuje rychle peníze, aukci však vyhraje někdo s nejvyšší
cenou, řekněme třeba 5 milionů korun, platit
ale může jen hypotékou, jejíž vyřízení nějaký
čas trvá, zatímco další z kupujících nabídl sice
méně, třeba jen 4,9 milionu korun, je však
schopen platit hotově. Podmínkou prodávajícího může být prodej včetně nábytku, nebo naopak bez nábytku, o který by měl třeba kupující
zájem, prodávající bude chtít ještě ve své nemovitosti nějako dobu bydlet a podobně. Kupní
smlouva tak nemusí být vždy uzavřena s vítězem aukce, pokud nebude ochoten přistoupit
na podmínky prodávajícího.“

Za kolik?
To je ta nejošemetnější otázka každého realitního obchodu, aukce pak zvláště. Samozřejmě, že prodávající má svou představu, a dnes
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už ví, že cena odhadní není cenou tržní, za
kterou by se mohla nemovitost prodat. Určit
ale tu správnou vyvolávací cenu, která by přilákala zájemce a zároveň uspokojila představu majitele nemovitosti není tak jednoduché.
I  pro zkušeného makléře to může být velký
problém. Určitou představu může dát cenová
mapa. To jsou však obchody minulosti, zatímco
v přítomnosti to může být úplně jinak, jak ukázal minulý rok, kdy ceny rostly tak turbulentně,
že i pro zkušeného makléře to byla sázka do
loterie.
V zásadě platí, a to by měl prodávající vědět, že „vyvolávací cena musí být nižší a natolik
zajímavá pro kupující, aby na sebe stáhla, pokud možno veškerou poptávku z konkurenčních
nemovitostí“, říká Ing. Ivo Gavlas, zakladatel
aukční a realitní společnosti GAVLAS, která má
s aukcemi dlouholeté zkušenosti. A  dodává:
„Pokud navrhneme vyvolávací cenu jen o 5 až
10 % nižší, než je tržní cena, je to málo. Musíme
jít s cenou ještě víc dolů, jinak se cena na této
výši tzv. ukotví a k aukci nepřijde tolik zájemců,
kolik bychom pro zdárný průběh potřebovali.“
Nezřídka mají prodávající obavu, že se konečná cena zastaví na té vyvolávací a oni přijdou o spoustu peněz. Tomu se dá ale jednoduše předejít, a také se tak děje, institutem
tzv. limitní ceny, anglicky reserve price. Jedná
se o předem dohodnutou cenu mezi prodávajícím a aukční společností. Když v aukci cena
skončí pod limitní cenou, prodávající nemusí
nemovitost prodat.
Podotkněme, že takový postup se volí v případě anglického způsobu aukce. Začíná se od
nejnižší vyvolávací ceny a postupuje se čím dál
tím výše směrem nahoru.

Aukce, to je věda!
Na pohled to vypadá jednoduše. Stanoví
se vyvolávací cena a účastníci aukce přihazují
podle navyšování ceny licitátorem. Někdy ovšem zdaleka ne tak, jak by si prodávající představoval.
„V tom případě je psychologicky důležité,
když je stanovena limitní cena a majitel ne-

movitosti vidí, že nikdo víc nenabídl,“ vysvětluje Ing. Radim Hassman, člen představenstva
společnosti EURODRAŽBY.cz. „Prodávající si
poté říká, chtěl jsem víc, ale vidím, že to nikdo
nechce dát, takže je nakonec do určité míry
spokojen.“
Vlastní průběh licitace navíc navyšuje cenu
tak, jak by to u přímého prodeje nikdy neproběhlo.
„Účastník aukce má při každém příhozu
ceny pocit, že mu někdo „jeho“ nemovitost
bere, a tak si ji brání,“ přibližuje psychologii
dražení Ivo Gavlas. Důležité je také, aby cena
nerostla příliš rychle, důležitá je proto výše
příhozů. Maximum sice není stanoveno, „když
tam ale dáte například 10 000 korun, pak je
to z hlediska celkové ceny téměř nic, pro kupujícího to tolik neznamená, cena ale po tak
malých částkách významně roste,“ dodává Ivo
Gavlas.
Jak se ukazuje, je celý průběh aukce podle jasně zvolených pravidel, stejně jako volba
správné vyvolávací ceny, svým způsobem psychologickou alchymií, kterou je nejlépe ponechat v odborných rukou specializovaných realitních kanceláří, protože ne každá „realitka“
může tento proces zvládnout ke spokojenosti
svých klientů.

Kdy jít do aukce?
Jednoduše řečeno, když je několik zájemců
a poptávka převyšuje nabídku. To nemusí být
ale předem vždy zřejmé. Jsou sice situace, kdy
je všem od počátku jasné, že se jedná o velmi
zajímavou nemovitost, která nepochybně přitáhne pozornost kupců. Loni se do této kategorie dostal snad každý byt, protože poptávka
po bydlení výrazně převyšovala nabídku.
To však v předchozích letech neplatilo
a bylo na zvážení makléře, zda použít k prodeji
aukci, či ne.
„Někdy se teprve v průběhu inzerce prodávané nemovitosti může ukázat, že zájemců
je víc. A já pak kupujícím nabídnu prodej prostřednictvím aukce,“ říká Radim Hassman. Zkušenosti totiž ukazují, že aukce je vždy časově
rychlejší než klasický přímý prodej.
„Často se stává,“ říká Petr Podlešák, „že
majitel začíná prodej své nemovitosti na nejvyšší ceně, kterou postupně snižuje. Běžně pak
takovou nemovitost nabízíme ke koupi i několik
měsíců. Většího úspěchu pak dosáhneme aukcí, kdy nemovitost prodáme do několika týdnů
nebo do jednoho měsíce. Je to nejen časově
rychlejší, ale v mnoha případech i finančně výnosnější.“
V neposlední řadě je tu ještě jeden důvod.
Nejednou dojde k tomu, že přijde kupec a řekne: já to stoprocentně beru. Záhy se ozve další,
který nabídne vyšší cenu. Makléř je pak v nezáPokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2
viděníhodné situaci jak vůči prodávajícímu, tak
i kupujícímu. To se u aukce nemůže stát.

Transparentnost v každém ohledu
V přímém prodeji může získat nemovitost
ten, kdo přijde první, zatímco další zájemce,
který by chtěl prodávajícímu zaplatit vyšší
cenu, už se ke koupi nedostane. Aukce dává
šanci i dalším kupujícím. Je tedy výhodná pro
obě strany prodeje. Prodávající prodá často
za víc, než by předpokládal, kupující se necítí
ošizen, protože o celém obchodu má dokonalý
přehled.
Aukce nikoho neznevýhodňuje, protože pro
všechny nastavuje stejná pravidla, kupující má
po prohlídce čas na rozmyšlenou a zajištění
vhodného financování.

Oba dnes nejčastěji používané způsoby
dražení, jak známá obálková metoda, tedy
přesněji aukce se zapečetěnou nabídkou, tak
elektronická on-line aukce, jsou pro všechny
zúčastněné naprosto transparentní.
V prvém případě dají kupující makléři do
určitého termínu zapečetěnou obálku, kde
mohou uvést i podmínku, za jakých okolností si nemovitost zakoupí, kupříkladu s nábytkem nebo bez něj apod. Podle Ivo Gavlase
však obálková aukce přináší horší výsledky, „protože kupec spekuluje na to, kolik by
mohli dát ostatní, jde s cenou ke spodní hranici a po aukci se drbe na hlavě, že tam dal
nižší cenu, než měl. Jsou tam tedy určitá rizika, která ovlivňují konečný výsledek. V tomto
směru je elektronická on-line aukce transparentnější pro všechny zúčastněné a dosahuje
se při ní díky přihazování maximální možné

ceny.“
Další výhodou on-line aukce v přímém přenosu je podle Radima Hassmana fakt, že se
„můžete aukce účastnit kdekoli, protože dnes
to jde i z mobilu, takže můžete být třeba i na
pláži. Přitom nevíte, kdo je člověk, který proti
vám přihazuje, zda je to miliardář, nebo jen někdo, kdo si chce koupit právě ten byt, který se
vám líbí, což by vás za jiných okolností mohlo
při aukci ovlivnit.“
Obálkovou aukci může provádět každá realitní kancelář, elektronická on-line aukce není
pro každého. Je organizačně i technicky náročnější, instalace softwaru včetně zabezpečení
proti vnějším útokům stojí i několik miliónů.
V obou případech však aukce na rozdíl od přímého prodeje přinášejí všem zúčastněným
jednu obrovskou výhodu – spokojeného prodávajícího i kupujícího.
Ing. Ivo Gavlas
předseda Dozorčí rady ARK ČR

Pozvánka

Turnaj v beach volejbale
o pohár prezidenta
ARK ČR – rezervace účasti
Vážení realitní přátelé!
Zveme vás k účasti na již tradičním Turnaji o pohár prezidenta
ARK ČR v beach volejbalu.

Turnaj se uskuteční v pátek 19. srpna 2022
Místo konání turnaje: Žluté lázně, Praha
Bližší informace zde
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Oceňování nemovitostí

Tržní ocenění
(dokončení z minulého čísla RM)

Většina realitních zprostředkovatelů se již ve své praxi setkala s požadavkem, aby pro někoho
odhadla tržní hodnotu určité nemovitosti. Velmi častým případem je takový požadavek od notáře, který vyřizuje dědictví. I když se v naší republice od 31. 12. 2013 již dědická daň neplatí, je
notář oprávněn účtovat si za svojí práci notářské poplatky, jejichž výše je odvozena mimo jiné,
i od celkové tržní hodnoty majetku, který je předmětem dědictví. Vyhláškou č. 341/2020, platnou
od 1. 1. 2021 přitom došlo k poměrně výraznému navýšení těchto poplatků. I když v některých
případech (dědicem je nezletilý, osoba zastoupená opatrovníkem, spor mezi dědici), musí notář
zadat znalecký posudek, ve většině případů mu stačí nějaká forma informace o tržní hodnotě,
kterou mu je oprávněn poskytnout třeba i realitní zprostředkovatel.
Mimořádná cena – jak vyplývá z jejího názvu, jedná se nějakou zvláštní cenu, která na
trhu vzniká na jiných než na ryze tržních principech. Konkrétně se může jednat o nějaké
mimořádné okolnosti trhu (povodeň, válka),
o osobní poměry prodávajícího a kupujícího (babička „prodává“ vnukovi byt) nebo vliv
zvláštní obliby. Problematika ceny zvláštní obliby je námět na samostatný článek, stručně lze
konstatovat, že se jedná o mimořádnou cenu,
které nějaké nemovitosti přikládá buď jedinec
nebo jen velmi úzký sektor trhu. Typickým příkladem jsou přístupové koridory k pozemkům,
které nejsou přístupné z veřejné komunikace.
Zjištěná cena – v zákoně č. 151/1997 Sb. je
tato cena vymezena negativně jako cena určená jinak než obvyklá cena, tržní hodnota nebo
mimořádná cena.
V praxi chápeme cenu zjištěnou jako cenu
nějak uměle vytvořenou, pomocí cenového
předpisu, která dříve sloužila nejčastěji ke stanovení základu daně. Důvod, proč tento typ
cen vzniknul, je nutnost zajištění daňové spravedlnosti. Jinak řečeno dosáhnout toho, že
všechny daňové subjekty budou platit stejný
typ daně za stejných podmínek a ve stejné výši.
Další předpoklad ocenění majetku pro jakékoliv daňové účely vychází ze stávajícího
právního systému, kdy podle Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod musí
být výběr všech druhů a typů daní upraven
zákonem.
Dnešní situace je dále limitována tím, že
Česká republika vstoupila v roce 2004 do Evropské unie a unijní (komunitární) právo je od
té doby nadřazeno českému právu.
Jaký je vztah mezi oceňováním na tržních
principech a oceňováním podle cenového
předpisu – tržní ocenění má za úkol určit skutečnou tržní hodnotu, ocenění podle cenového předpisu má za úkol správně interpretovat
daný cenový předpis. Aby byla hodnota stanovená na tržních principech a cena zjištěná podle cenového předpisu shodná, musel by být
cenový předpis konstruován tak, aby zohlednil
všechny cenotvorné faktory a aby umožnil jejich správnou tržní interpretaci.
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V současnosti je v České republice daň
z převodu / daň z nabytí nemovitostí zrušena,
hlavně z toho důvodu, aby se zlepšila dostupnost bydlení snížením nákladů na koupi bytu
o náklady na tuto daň. Od 1. 1. 2021 má cena
zjištěná zcela jiný účel. V souladu s § 1c vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. slouží cena zjištěná
jako jistý korektor stanovení hodnoty majetku
cenou obvyklou nebo tržní hodnotou. Pokud
není znaleckým úkolem stanovení nominální
hodnoty zajišťovacího instrumentu úvěru, je
znalec povinen ve znaleckém posudku určit
vedle ceny obvyklé nebo tržní hodnoty i cenu
zjištěnou a náležitým způsobem zdůvodnit případný rozdíl mezi oběma závěry posudku.

Stanovení tržní hodnoty
Pokud má realitní zprostředkovatel stanovit
tržní hodnotu má na výběr tři základní skupiny metod – metodu nákladovou, porovnávací
a výnosovou. To, co která metoda znamená, je
zřejmé z následujícího schématu:
Nákladová
metoda

Porovnávací
metoda

Výnosová
metoda

Minulost

Současnost

Budoucnost

S jakými
Jaký je vztah
náklady byl
Jaká je
mezi obvyklou
majetek
cenou
současná
vytvořen
pozice
a sumou
a jaké je
oceňovaného budoucích
uplatnění
majetku na
výnosů
těchto nákladů
trhu
z oceňovaného
na současném
majetku
trhu

Porovnávací metoda
Tato metoda obecně přináší nejlepší výsledky při stanovení tržní hodnoty. Některými autory je dokonce označována na metodu
„královskou“ a ostatní metody jsou chápány
pouze jako jisté korektory hodnoty zjištěné touto metodou. Nevýhodou použití této
metody je její veliká pracnost, a to jak ve fázi
přípravy (tvorba databází porovnatelných prodejů), tak i při vlastní tvorbě posudku (složité

adjustační výpočty).
Z povahy této metody vyplývá, že na to, aby
byla použitelná musí být splněny dvě následující podmínky:
■■ S daným typem majetku se musí reálně
obchodovat
■■ Informace o skutečných kupních (tržních) cenách musí být dostupné a ověřitelné
Tato metoda je logicky nejvhodnější pro
takové typy nemovitostí, které si jsou relativně podobné (shodné nemovitosti neexistují)
a často je s nimi obchodováno – typickým příkladem jsou byty, garáže, rodinné domy a rekreační objekty. Naprosto dominantní je tato
metoda u ocenění pozemku. Naopak je prakticky nepoužitelná u jedinečných staveb typu
mostů, tunelů, apod.

Výnosová metoda
Výnosová metoda hledá vztah mezi budoucími užitky z majetku (např. výnos z nájemného) a cenou, kterou je ochoten trh akceptovat.
Řešení úlohy se opírá o analýzu rizik, výnosů a nákladů a používá řadu postupů známých
z finanční matematiky.

Nákladová metoda
Nákladová metoda hledá vztah mezi náklady a jejich uplatněním na trhu. Opět můžeme
vyjít z investorské úvahy např. proč bych si měl
kupovat nový rodinný dům za 10 mil. Kč, když
si mohu koupit sousední volný pozemek za
4,5 mil. Kč a stavební firma mi postaví kopii nabízeného rodinného domu za 4 miliony. Stejně
tak, žádná normální stavební firma nepostaví
rodinný dům za 10 mil, když ví, že ho dokáže
prodat maximálně za pět. Vzhledem k tomu,
že pozemky jsou nereprodukovatelný přírodní
zdroj, a nelze proto stanovit náklady na jejich
výrobu, je nákladová metoda použitelná pouze
pro ocenění staveb.

Shrnutí
Poradenství je dnes běžnou činností každého realitního zprostředkovatele. Klienti se na
něj logicky obracejí jako na někoho, kdo musí
být schopen správně oceňovat nemovité věci,
jinak by tuto profesi nemohl vykonávat.
Pro tuto činnost je nutné, popř. doporučené, respektovat následující doporučení:
■■ Dokument nazvat nejlépe „Tržní ocenění“
■■ Důsledně používat termín „Tržní hodnota“
■■ Nepoužívat termíny „Obvyklá cena“
nebo „Tržní cena“
■■ Jako primární použít pro ocenění metodu porovnávací, pokud je to účelné, použít
i metodu výnosovou (zejména u nemovitostí pořizovaných pro výnos, jako jsou sklady)
u rodinných domů je možné použít i metodu
nákladovou
U složitějších případů je vždy dobré konzultovat sporné otázky se zkušeným znalcem
nebo odhadcem.
Ing. Petr Ort, Ph.D.
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Členství v ARK ČR

Daňová poradna
Dotaz: Jsem podnikající fyzická osoba mj.
s předmětem činnosti „nákup a prodej nemovitostí“. Vedu daňovou evidenci. Chci letos
koupit byt jako zboží, tj. za účelem následného prodeje. Pořizovací cena bytu celá sníží základ daně z příjmů. V příštím roce, ve kterém
ale budu uplatňovat výdaje procentem (60 %)
z příjmů, tento byt prodám a zdaním tak pouze 40 % prodejní ceny. Někde je v mé úvaze
asi chyba. Kde?
Odpověď: Skutečně to vypadá jako daňová
pohádka. Zádrhel je v ustanovení § 23 odst.
8 zákona o daních z příjmů. Pokud fyzická
osoba přechází z daňové evidence v roce 1 na
paušální výdaje v roce 2, musí upravit základ
daně roku 1 také o stav zásob, v tomto případě
o pořizovací cenu bytu. Například v roce 1 koupí podnikatel byt za 3 mil. Kč a sníží o ně základ
daně z příjmů. To je v pořádku. Pokud ale za rok
2 bude uplatňovat výdaje procentem z příjmů,
v dodatečném přiznání za rok 1 zvýší základ
daně i základ pro výpočet povinného pojistného o 3 mil. Kč, tj. o pořizovací cenu bytu. Takže
takováto kombinace obvykle nebude výhodná.
Dotaz: U našeho polyfunkčního domu je ve
dvoře parkoviště. Nyní se rozbil motor, který
vrata otevírá a zavírá. Protože obstarání motoru je složité, koupíme spolu s opravou vrat,
včetně výměny motoru rovnou i další náhradní motor. Jak se projeví tyto transakce v základu daně z příjmů?
Odpověď: Pokud poplatník účtuje v podvojném účetnictví, je oprava (práce a pořizovací
cena motoru) daňovým výdajem. Náhradní
motor bude evidován ve skladu a základ daně
ovlivní pořizovací cena motoru až v okamžiku
jeho použití, například pro další opravu. U poplatníka, který nevede podvojné účetnictví, je

celá uhrazená částka, včetně náhradního motoru, daňovým výdajem. Z  pohledu DPH platí
standardní režimy – u opravy tuzemským plátcem přenesení daňové povinnosti na objednatele, u motoru obecný režim s DPH. Jedná se
tedy o dvě samostatná plnění.
Dotaz: Často objednáváme přes internet různé zboží, obvykle menší hodnoty. Dále také
služby, například překladatelské. I když v objednávce uvedeme naše DIČ pro účely DPH,
na daňovém dokladu naše DIČ chybí. Máme
nárok na odpočet DPH?
Odpověď: Pokud je celková částka k úhradě
do 10 000 Kč (včetně DPH), není problém si
uplatnit odpočet DPH podle zákona. Jedná se
totiž o zjednodušený daňový doklad, kde nemusí být DIČ odběratele uvedeno. Pokud je
částka vyšší, buď Vám dodavatel doklad na Vaši
žádost opraví, nebo použijete § 73 odst. 5 zákona o DPH, tedy prokázání nároku na odpočet
DPH jiným způsobem.
Dotaz: Zdědila jsem letos bytovou jednotku
po otci. Vím, že zděděný majetek je osvobozený od daně z příjmů. Co když bytovou jednotku obratem prodám? Musím zdanit celý
příjem z prodeje nebo zisk z prodeje? Jakou
hodnotu má zděděný majetek?
Odpověď: Předem bych chtěl upozornit, že do
konce lhůty pro podání přiznání za rok 2022 (např.
1. 4. 2023), musíte oznámit hodnotu zděděného
majetku správci daně, pokud v součtu zděděný
majetek činí více než 5 mil. Kč. Doporučuji použít
nepovinný tiskopis dostupný na webových stránkách Finanční správy. Pokud v bytové jednotce,
kterou prodáváte, bydlíte déle než dva roky bezprostředně před prodejem, je příjem z prodeje
osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Jinak
další krok bude zjistit, jak dlouho bytovou jednotku vlastnil Váš otec. Pokud v součtu s dobou Vašeho vlastnictví činí tato doba více než 10 let, je
příjem z prodeje této bytové jednotky osvobozen

od daně z příjmů fyzických osob. A opět
při prodejní ceně nad
5 mil. Kč platí další
oznamovací povinnost, o níž je zmínka
výše. Pokud časový
test bydlení není splněn, oznámíte příjem
ve stejné lhůtě správci daně a máte čas do
konce roku 2023 na proinvestování získaného
příjmu na jinou vlastní bytovou potřebu. Pokud
v bytové jednotce nebydlíte a není splněn časový
test 10 let, uvedete příjem z prodeje jako zdanitelný příjem v rámci dílčího základu daně podle
§ 10. K  příjmu můžete uplatnit jako výdaj zejména nabývací cenu bytové jednotky zjištěnou
k datu nabytí (den smrti otce) zjištěnou podle
zákona o oceňování majetku. Nestačí posudek
realitní kanceláře o tržní ceně! Jak je vidět, jedná
o celý sled testů, které je postupně třeba udělat.
Doporučuji konzultaci s daňovým poradcem.
Dotaz: Používám jako fyzická osoba v podnikání osobní automobil. Je už odepsaný. Do
roku 2019 jsem vedl daňovou evidenci, od
roku 2020 uplatňuji výdaje ve výši 60 % z příjmů. Teď automobil budu prodávat. Mohu
k prodejní ceně auta také uplatnit výdaj
60 %? A jako plátce DPH předpokládám, že
daň z prodejní ceny odvedu.
Odpověď: Protože uplatňujete tzv. paušální
výdaje, nemáte obchodní majetek z pohledu
daně z příjmů. Proto příjem neuvedete jako
příjem z podnikání (a k němu 60 % paušál), ale
uvedete ho do § 10, kde uplatníte i případné
prokázané výdaje spojené s prodejem. Veřejnoprávní pojištění se tohoto příjmů netýká.
DPH jako plátce daně samozřejmě odvedete.
Ing. Petr Kout
daňový poradce

Profesní vzdělávání

Kurz Realitní zprostředkovatel
Kurz je přípravou na zkoušku odborné způsobilosti.
(možnost úhrady od Úřadu práce)
Tento akreditovaný rekvalifikační kurz „Realitní zprostředkovatel“ je přínosný jak pro začátečníky v oboru, tak pro realitní makléře s praxí.
Místo konání: sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b, Praha 10,
Termín: 5. 9. 2022 – 7. 10. 2022
Kurz je 14ti denní, 101 hodin výuky + zkoušky a je rozdělen do jednotlivých částí.
Bližší informace o kurzu a přihláška na www.arkcr.cz
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Trh s nemovitostmi očima České národní banky

Zpráva o finanční
stabilitě – jaro 2022

Na napjatou situaci na trhu rezidenčních
nemovitostí domácnosti reagovaly
čerpáním vyšších úvěrových částek

(úryvek z této zprávy České národní banky, která je věnována trhu s nemovitostmi)

Rizika spojená s trhy nemovitostí
ČNB důkladně vyhodnocuje rizika
spojená s trhem obytných nemovitostí
ČNB dlouhodobě detailně sleduje a pravidelně
vyhodnocuje rizika vznikající na hypotečním
a nemovitostním trhu. Hlavním zdrojem informací pro provádění souhrnných analýz v této
oblasti je plošné pololetní Šetření spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnými nemovitostmi (dále „Šetření“). V této Zprávě jsou obsažena data o výsledcích Šetření do konce února
2022. Data, která budou zachycovat výsledky
Šetření od dubna 2022, kdy vstoupily v účinnost nové limity pro poskytování hypotečních
úvěrů, budou obsažena v podzimní Zprávě
o finanční stabilitě. Východiskem pro posouzení míry rizik spojených s nově poskytovanými
úvěry na bydlení1 je mimo jiné také pravidelné

provádění zátěžového testu domácností. Výsledky testu se společně s dalšími podrobnými
analýzami promítají do nastavení limitů pro
úvěrové ukazatele.

Objem nově poskytnutých úvěrů
na bydlení v roce 2021 silně rostl,
v prvních měsících roku 2022 zůstal
i přes zpomalení dynamiky zvýšený

V průběhu loňského roku vykazoval hypoteční trh zřetelné známky přehřívání. Objemy
skutečně nových úvěrů v roce 2021 výrazně
převýšily celoroční objemy z dřívějších let
(Graf V.15), přičemž nejvyšší úvěrová aktivita
byla pozorována kolem poloviny roku. Poté dynamika mírně zpomalila, avšak celkové objemy
zůstaly i nadále velmi vysoké. Silná dynamika
odrážela překotný růst cen rezidenčních nemovitostí (část II.1.1), který se promítal do ros1	Ačkoliv pojmy úvěry na bydlení, hypoteční
toucí průměrné výše hypotečního úvěru, ale
úvěry a (spotřebitelské) úvěry zajištěné
i zvyšující se počty nově uzavřených úvěrových
obytnými nemovitostmi nejsou ela totožné,
smluv. K růstu počtu poskytnutých úvěrů přiv této kapitole je těmito pojmy myšlena
spěla snaha části domácností uchovat hodnostejná skupina úvěrů obsažená v uvedeném
Šetření.
tu svých finančních rezerv v prostředí zvyšující
se nejistoty a inflace
(část II.1.1). Společně
Graf V.15
s nárůstem skutečně
Vývoj bankovních úvěrů na bydlení a hypotečních úvěrů
nových úvěrů se v prů(v mld. Kč)
běhu pandemie zvyšoval také zájem o refinancování stávajících
úvěrů. Od druhé poloviny loňského roku se
zejména v souvislosti
s růstem úrokových
sazeb poptávka po refinancování snižovala.
V prvních měsících
roku 2022 zůstávaly
objemy skutečně nových úvěrů z historického pohledu nadále
dosti vysoké, jakkoli se
v porovnání s loňským
rokem výrazně propadly.
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Tempo růstu mediánové výše hypotečního
úvěru (ke konci roku 2021 meziročně 16 %) podobně jako meziroční tempo růstu realizovaných cen nemovitostí (téměř 26 %) významně
předčilo rychlost růstu příjmů. V období pandemie, kdy byly doporučené limity pro ukazatele DSTI a DTI zrušeny, se část domácností
přizpůsobovala situaci na trhu zejména prostřednictvím nárůstu celkové výše dluhu. Ve
druhém pololetí 2021 dosáhla mediánová výše
celkového dluhu žadatele o úvěr zhruba hodnoty 3,2 mil. Kč.2 Klienti s mediánovou velikostí
dluhu patřili jak mezi domácnosti s vysokými,
tak i relativně nízkými příjmy. Přibližně polovina žadatelů deklarovala čistý měsíční příjem
domácnosti do 50 tis. Kč. Zároveň se obnovil
kanál přizpůsobení v podobě četnějších žádostí o úvěr s více než jedním (spolu)žadatelem
(Graf V.17).

Prostor pro pokles měsíčních splátek
prostřednictvím nárůstu doby splatnosti
úvěrů na bydlení se již zřejmě vyčerpal
Na rozdíl od minulých let se domácnosti
rostoucí výši čerpaných úvěrů již příliš nepřizpůsobovaly prostřednictvím prodlužování
doby splatnosti úvěru, které dříve umožňovalo nižší měsíční splátky dluhu. Toto chování již
zřejmě narazilo na svůj strop, neboť mediánová doba splatnosti u skutečně nových úvěrů
činí již více než dva roky téměř 30 let, přičemž
60 % skutečně nových úvěrů má splatnost
mezi 25 a 30 lety. Ještě před několika lety nejčetnější kategorie splatnosti mezi 20 a 25 lety
se v současnosti vyskytuje zřídka. Část skutečně nových úvěrů je poskytováno se splatností převyšující 30 let. U těchto úvěrů však
splatnost nepřesahuje 32 let, přičemž skutečná předpokládaná splatnost úvěrů je 30 let
a žadatelé mají dvouletou lhůtu na načerpání
schválených prostředků. Banky poskytují tyto
úvěry relativně mladým žadatelům.

Doporučený limit LTV banky dodržovaly
V roce 2021 měli poskytovatelé hypotečních úvěrů podle Doporučení ČNB dodržovat
limit LTV ve výši 90 %, který mohl být překročen u úvěrů nepřesahujících 5 % referenčního
Pokračování na str. 7
2

Průměrná výše celkového dluhu klienta činila
4,1 mil. Kč a nejčastější výše modus po zaokrouhlení dluhu a celé tisíce dosáhla 3 mil.
Kč. Celkové zadlužení zohledňuje kromě samotného hypotečního úvěru rovněž věry na
spotřebu, dříve načerpané hypoteční úvěry,
případně další revolvingové úvěry a úvěrové
rámce.
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cích úrokových sazeb z nových úvěrů. To
platí obzvláště pro druhé a další hypoteční úvěry, jejichž podíl na skutečně nových
úvěrech se v minulých letech pohyboval stabilně kolem jedné třetiny, nicméně v únoru
tohoto roku dosáhl již 38 %. V případě ukazatele DTI došlo naopak od loňského čtvrtého čtvrtletí k obratu. Zatímco v loňském druhém a třetím čtvrtletí bylo s DTI větším než
8 poskytnuto skoro 30 % úvěrů, letos v lednu a únoru jen 22 % úvěrů. S DTI větším než
8,5 pak bylo letos v lednu a únoru poskytnuto
15 % úvěrů a s DTI nad 9,5 pak jen 6 % úvěrů.
Za odlišnými trendy podílu rizikových úvěrů
podle DSTI a DTI stojí zejména značný růst klientských úrokových sazeb ovlivňujících pouze
ukazatel DSTI.

poskytnutí nezajištěného spotřebitelského
úvěru. Signálem pro takové chování může být
objemu (průměr dvou předešlých čtvrtletí).3 čerpání nezajištěného úvěru klientem během
Tuto objemovou výjimku dodržely všechny do- šesti měsíců před poskytnutím úvěru na bydlení či šesti měsíců po
něm. Přestože rozsah
Graf V.17
souběžného poskytoVývoj průměrné výše hypotečního úvěru a počtu klientů uvedených
vání zajištěných a nev žádosti o úvěr
zajištěných úvěrů se
(v mil. Kč; pravá osa: v jednotkách osob)
v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 téměř
ztrojnásobil, zůstávají
celkově tyto objemy
relativně nízké a tento
Poskytovatelé při nastavení úrokových
jev z hlediska dopadů
sazeb přiměřeně zohledňovali
na finanční stabilitu
výši podstupovaných rizik
nevýznamný. Poskytovatelé jsou si potenciálních rizik spojených
K nárůstu podílu úvěrů s vysokými hodnos poklesem hodnoty tami DSTI přispěly všechny typy bank. Banky
zástav v současných se při poskytování úvěrů snažily o diferenciaci
podmínkách
dobře výše úrokových sazeb podle úrovně úvěrových
vědomi, o čemž svědčí ukazatelů, přičemž výše přijímaných rizik byla
rovněž neúplné vyčer- do sazeb promítána především u úvěrů s hodpání povolené obje- notami LTV nad 80 %. Vedle zvýšené rizikovosti
mové výjimky u ukaza- úvěru mohou vyšší úrokové sazby v této katetele LTV.
gorii odrážet také vysokou poptávku klientů po
tčené finanční instituce a úvěry s LTV nad 90 %
tomto typu úvěrů při jejich omezené nabídce
Poskytovatelé nadále akceptují zvýšená ze strany poskytovatelů. U kategorie úvěrů
v souhrnu tvořily méně než 2 % poskytnutého
rizika z hlediska ukazatelů DSTI a DTI
objemu (Graf V.21).
s LTV mezi 80–90 % neměla na dodatečnou
Mírně se snížil rovněž podíl úvěrů s LTV nad
Od druhého pololetí roku 2020 neby- úrokovou přirážku příliš velký vliv skutečnost,
80 % a úvěrů v pásmu LTV 80 až 90 %, ke které- la ze strany ČNB uplatňována až do dubna zda úvěr souběžně vykazoval hodnoty ukazamu se vztahují omezení účinná od dubna roku 2022 žádná omezení pro ukazatele DSTI a DTI. telů DTI nad 8 nebo DSTI nad 40 %. U úvěrů
2022. V rozdělení LTV došlo k nárůstu podílu Toto uvolnění se v reakci na nástup pandemie s LTV nad 90 % (úvěry s LTV nad 100 % nebyúvěrů s nízkou úrovní LTV, což může odrážet začalo postupně odrážet ve stále méně přís- ly v uvedeném období vůbec poskytnuty) nazvýšený zájem o pořízení obytné nemovitosti ných úvěrových standardech a v nárůstu po- opak banky promítly rizikovější hodnoty DSTI
jako investice u vysokopříjmových domácností dílu úvěrů, které ČNB považuje s ohledem na nebo DTI do úrokové přirážky o to výrazněji.
s akumulovanými úsporami. Stabilita rozdělení závěry analýz a zátěžových testů za zpravidla To opět odráží snahu promítnout vyšší úroveň
LTV přispívá k odolnosti českého bankovního značně rizikové. Jedná se o úvěry s ukazate- úvěrového rizika do výše úrokových sazeb.
systému zejména prostřednictvím omezení ve- lem DSTI vyšším než 40 % čistého příjmu a DTI
likosti ztrát v případě selhání úvěrů (nízký rizi- převyšujícím 8násobek
Pokračování na str. 8
kový parametr LGD), neboť vztah mezi výší LTV ročních čistých příjmů. Graf V.21
a pravděpodobností selhání (PD) se v Šetření Podíl úvěrů s vysokými Úvěry s LTV ve vybraných pásmech
hodnotami DSTI v loň- (podíl úvěrů na poskytnutém objemu v %)
ukazuje jako spíše slabý.
ském roce a v prvních
Obcházení limitu LTV čerpáním
měsících roku 2022 nadodatečných nezajištěných
růstal. V lednu a únoru
úvěrů k financování nemovitostí
2022 banky poskytly
zůstává omezené
50 % nového objemu
úvěrů s DSTI větším
ČNB v souvislosti s dodržováním limitů než 40 %, 26 % úvěLTV nadále monitoruje případné snahy o je- rů s DSTI větším než
jich obcházení prostřednictvím dodatečného 45 % a 12 % úvěrů
s DSTI nad 50 %. Objemové výjimky u dříve
3
Formálně platil limit LTV ve výši 90 % pouze
uplatňovaných dopodo 10. prosince 2021. Nové Doporučení platručených limitů by tak
né od tohoto data poskytovatelům doporučubyly výrazně překraje, aby u ukazatele LTV nepřekračovali hranici
100 % u žádného úvěru. Závazné limity LTV
čovány. Tento trend
stanovené prostřednictvím opatření obec- postupně
zesiloval
né povahy jsou uplatňovány až od 1. dubna
také z důvodu rostou2022.
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Někteří žadatelé o hypoteční úvěr
si pořizují nemovitost v jiném kraji,
než ve kterém mají trvalý pobyt
Data ze Šetření dokumentují, že v poslední
době zhruba 18 % z počtu nově poskytnutých
úvěrů je zajištěno nemovitostí nacházející se
v jiném kraji, než ve kterém má hlavní žadatel
trvalý pobyt. Ve zvýšené míře se to týká žadatelů s trvalým pobytem v hlavním městě Praze,
Středočeském a Jihomoravském kraji. Jedná se
často o osoby ve věkové skupině přes 45 let se
spíše vyššími příjmy, které financují rekreační
nemovitost či druhou nemovitost k občasnému bydlení apod. Četné jsou však i případy,
kdy naopak osoby s trvalým pobytem mimo
uvedené kraje prostřednictvím dluhově financovaného nákupu nemovitosti do těchto
krajů migrují. V tomto případě se často jedná
o bezdětné žadatele ve věku mezi 25 a 36 lety
s vysokoškolským vzděláním, kteří si úvěr berou za účelem pořízení nemovitosti (nikoliv
tedy za účelem rekonstrukce, výstavby apod.).
Tyto charakteristiky zřejmě odpovídají migraci
za lepšími pracovními příležitostmi – nejčastěji do hlavního města. Data však neukazují, že
by osoby financující úvěrem nemovitost mimo
kraj svého trvalého pobytu jako celek mohly
představovat zdroj zvýšeného rizika nesplácení
úvěrů.

Pravidla pro poskytování hypotečních
úvěrů se v loňském roce změnila
v návaznosti na novelu zákona o ČNB
ČNB omezuje od roku 2015 systémová rizika spojená s poskytováním hypotečních úvěrů
a vývojem na trhu obytných nemovitostí na
základě výše uvedených makroobezřetnostních analýz a informací získaných z dohledu
nad finančním trhem. Za tímto účelem ČNB
postupně zavedla a upravovala požadavky na
horní hranice (nebo také limity) ukazatelů LTV,
LTI, DTI nebo DSTI. Až do loňského prosince
tyto požadavky stanovovala prostřednictvím
Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů zajištěných
obytnou nemovitostí4 (dále jen Doporučení), jehož součástí byla také sada dalších pravidel obezřetného chování při poskytování
daného typu úvěrů. Ke konci loňského roku
začala ČNB podmínky pro poskytování těchto úvěrů stanovovat také závaznými opatřeními na základě novely zákona č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění zákona
4
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Starší název byl Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí.

č. 219/2021 Sb. (dále „zákon o ČNB“). Její součástí je § 45b, který umožňuje ČNB stanovit
pro všechny poskytovatele hypotečních úvěrů závazné horní hranice úvěrových ukazatelů LTV, DTI a DSTI v návaznosti na rozpoznání
systémových rizik souvisejících s poskytováním
uvedených úvěrů. Pro každý z ukazatelů platí
dvě hodnoty příslušného limitu – první lze
označit za základní či výchozí a druhou za mírnější pro žadatele mladší 36 let k nákupu vlastního bydlení. Poskytovatelé tak mají možnost
u žadatelů mladších 36 let uplatnit u ukazatele
LTV limit vyšší o 10 p. b., u ukazatele DSTI limit
vyšší o 5 p. b. a u ukazatele DTI limit vyšší o jeden roční čistý příjem. U úvěrů poskytnutých
v posledních letech se věk hlavního žadatele
do 36 let vyskytoval zhruba u poloviny všech
úvěrů.5

Limity úvěrových ukazatelů jsou
nyní stanovovány prostřednictvím
opatření obecné povahy...
Konkrétní úrovně horních hranic úvěrových
ukazatelů ČNB stanoví prostřednictvím vydání
opatření obecné povahy (dále „OOP“), které
se vydává bez řízení o návrhu OOP. Stanovené horní hranice nabývají účinnosti nejdříve
4 měsíce po rozhodnutí bankovní rady a vydání OOP.155 ČNB nejméně jedenkrát za 6 měsíců přezkoumává důvody pro vydání OOP, a to
s ohledem na existenci a předpokládaný další
vývoj faktorů zakládajících systémová rizika.
Pokud ČNB prostřednictvím OOP stanoví horní
hranici jednoho nebo více úvěrových ukazatelů, poskytovatelé nesmí poskytnout úvěr, který
by tuto hranici překračoval. Zákon
o ČNB respektuje skutečnost, že malá část
úvěrových případů má specifické charakteristiky a striktní trvání na uplatnění stanovených horních hranic by mohlo vést
k nadměrné regulatorní tvrdosti. Konkrétní
poskytovatel proto může s ohledem na tyto
specifické případy aplikovat v běžném kalendářním čtvrtletí výjimku nepřekračující 5 %
celkového objemu hypotečních úvěrů, který
poskytl v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.

... jehož první vydání – účinné od dubna
2022 – ČNB zveřejnila v listopadu 2021
Bankovní rada na svém jednání 25. listopadu
2021 vzhledem k rozvolňování úvěrových standardů u hypotečních úvěrů v průběhu loňského
roku rozhodla o prvním nastavení limitů úvěrových ukazatelů LTV, DTI a DSTI v souladu s novou
právně závaznou úpravou. V příslušném OOP
byla základní hodnota limitu LTV stanovena na
5

Zákon o ČNB nicméně umožňuje uplatnit
mírnější horní hranice úvěrových ukazatelů
i v případech, kdy hlavní žadatel je starší 36 let,
ale spolužadatel – manžel(ka) či registrovaný(

úrovni 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let).
Horní hranice pro ukazatel DTI je stanovena
na úrovni 8,5násobku čistých ročních příjmů
a pro ukazatel DSTI na 45 % čistých měsíčních
příjmů žadatele (9,5násobku, resp. 50 % pro
žadatele mladší 36 let). Nadále přitom platí,
že i žádosti o úvěr s DTI ve výši 8násobku
a DSTI ve výši 40 % by měly být posuzovány
se zvýšenou mírou obezřetnosti. Vzhledem ke
čtyřměsíčnímu intervalu mezi stanovením limitů ukazatelů a jejich účinností postupují poskytovatelé podle nových pravidel až od dubna
2022.

Cílem horních hranic úvěrových
ukazatelů je bránit nárůstu
zranitelnosti bankovního sektoru...
Úvěrové ukazatele patří mezi makroobezřetnostní nástroje, jejichž cílem je zajistit dostatečnou odolnost poskytovatelů úvěrů vůči
nepříznivým šokům. Stanovení horních hranic
pro úvěrové ukazatele zajistí, aby v bilancích
poskytovatelů neúměrně nenarůstal podíl úvěrů s vysoce rizikovými charakteristikami, které
by mohly v případě silně nepříznivého ekonomického vývoje vést k poruchám v domácím
finančním systému. Zavedené horní hranice
ukazatelů spolu s normalizací měnové politiky
ČNB omezí riziko dalšího rozvíjení spirály mezi
růstem cen bydlení a zvyšováním úvěrů určených k financování jejich nákupu.

... a přispívat k omezování přijímání
nadměrných rizik ze strany domácností
Dalším pozitivním efektem zavedení horních hranic ukazatelů je snížení zranitelnosti
příjemců nových hypotečních úvěrů vůči nepříznivým šokům. Ukazatel DTI je určen primárně
k tlumení rizik spojených s nadměrným zadlužováním domácností, zatímco ukazatel DSTI cílí
na rizika spojená s nadměrnou výší dluhové
služby. Podle analýz ČNB provedených na základě dat o ukazatelích DTI a DSTI řada klientů
s úvěrem získaným v posledních dvou letech
úvěrem vynakládá na dluhovou službu relativně vysoký podíl svých příjmů. Nepříznivý šok
do jejich příjmové situace a životních nákladů
může vést k výraznému omezení zbytných vydání, což může mít citelný dopad do domácí
agregátní poptávky. V krajním případě může
docházet i k ohrožení schopnosti splácet úvěr.
Podobné dopady může mít také výraznější
zvýšení úrokových sazeb při refixaci úrokových
sazeb úvěrů, jakkoli poskytovatelé podle Doporučení ČNB již řadu let odolnost žadatelů
o úvěr vůči šoku tohoto typu testují. Vzhledem
k tomu, že tyto šoky v posledních měsících nastaly a mohou ještě zesílit, věnuje ČNB odolnosti držitelů hypotečních úvěrů v současnosti
zvýšenou pozornost.
Zdroj: www.cnb.cz
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MMR informuje

MMR: Prvním čtením prošel
návrh zákona na přesné a jasné
vyúčtování za teplo a teplou vodu
12. 7. 2022
Prvním čtením dnes prošel v Poslanecké
sněmovně návrh zákona, díky kterému budou
lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody. Jde o transpozici EU
směrnice do českého práva. Zprávy o vyúčtování budou občanům doručovány v minimálně
měsíčních intervalech.
„V době zdražování energií je tento zákon
pro naše občany obzvlášť důležitý. Všichni, kteří odebírají centrálně připravované teplo a teplou vodu, budou ze zákona informováni přesně,
spolehlivě a jasně o aktuální spotřebě, pokud
mají dálkově odečitatelná měřidla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Návrhem se tak upravuje povinnost poskytovatele
služeb informovat odběratele o jeho spotřebě
tepla a teplé vody v pravidelných, alespoň mě-

síčních intervalech,“ říká ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
Předložená novela zákona je transpozicí
relevantních ustanovení směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU), kterou se mění směrnice o energetické účinnosti, do českého právního řádu. Návrh zákona také výslovně stanoví,
že na splatnost nedoplatku na zálohách za služby nemají vliv takové vady rozúčtování, které
nevedou k chybnému určení výše nedoplatku.
Ministerstvo pro místní rozvoj tak reaguje na
možné zpochybňování služeb a možné vyžadování penále za to, že družstvo nebo SVJ doručí
vyúčtování s drobnou chybou.
Zdroj: www.mmr.cz

Profesní vzdělávání
Pokud naplánované kurzy nebude možné pořádat prezenční formou v daném
termínu z důvodů protiepidemických opatření vlády, budeme u každého
kurzu informovat o náhradním řešení – zpravidla on-line formou.

Výkon správy
nemovitostí
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí
věnovat správě nemovitostí.
Termín: 24. – 26.10.2022 (9-16 hod.)
Místo konání: sídlo ARK ČR, Strašnická 3165/1b, Praha 10
Účastníci kurzu obdrží studijní materiál
a osvědčení o absolvování kurzu.
Základní aspekty správy nemovitostí (úvod do problematiky)
Charakteristika jednotlivých činností správce nemovitostí
Přednáší: ing. Miroslav Láník, jednatel realitní společnosti,
dlouholetá praxe v oblasti správy nemovitostí
Právní aspekty správy nemovitostí
Přednáší: JUDr. Tomáš Pacner, spolumajitel realitní
společnosti, dlouholetá praxe v realitní činnosti včetně správy
nemovitostí
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Analýza realitního trhu
ON-LINE
Cílem semináře je seznámit posluchače s moderními metodami
analýzy realitního trhu jako základu pro investice a obchodování s nemovitostmi. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady
a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné znalosti k tvorbě všech typů analýz
realitního trhu.
Termín: 26. 9. 2022 (9 -16 hod.)
Místo konání: ON-LINE prostřednictvím aplikace zoom – půl
hodiny před zahájením kurzu obdržíte email s odkazem na živé
vysílání. V rámci přednášky budete mít samozřejmě prostor
k podávání dotazů osobně přes mikrofon nebo přes chat.
Seminář vede: Ing. Petr Ort, Ph.D., Autor třiceti
monografií s tématikou oceňování, soudní znalec v oboru
oceňování nemovitostí, vysokoškolský učitel.
Bližší informace a přihláška na www.arkcr.cz
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Profesní vzdělávání

Zkouška odborné způsobilosti
Termíny zkoušek
odborné způsobilosti

Jste realitní makléř/ka a nemáte dosud
osvědčení o odborné způsobilosti? Přihlaste
se ke zkoušce u nás a získáte zejména pro vaše
klienty doklad, že jste skutečný profesionál.
Zkouška odborné způsobilosti je vždy součástí kurzu Realitní zprostředkovatel.
Zkoušku můžete absolvovat také samostatně - cena zkoušky je 6000,-Kč + DPH, členové ARK ČR
mají slevu ve výši 2.000,-Kč.
Termíny zkoušek najdete na webových stránkách ARK ČR – viz zde. V případě zájmu o jakýkoliv
z těchto termínů, kontaktujte Lucii Šindelářovou na e-mailovou adresu kurzy@arkcr.cz, mobil:
+420 733 109 312
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 Realitní zprostředkovatel. Zkouška má písemnou část (test), ústní část a praktickou část. Absolutoriem této
zkoušky získáte doklad profesní způsobilosti se státním znakem.

10. 8. 2022
27. 9. 2022
12. 10. 2022
2. 11. 2022
14. 12. 2022
Další termíny je možné dohodnout na ARK ČR
na základě osobní domluvy.
Do přihlášky (viz dále) uvádějte preferovaný
termín.
Termín zkoušky (přesný datum a čas) vám potvrdíme.
Zkouška má písemnou část (test), ústní část
a praktickou část.
Doba trvání zkoušky dle zákona.

Stavební zákon – ONLINE
Předmětem semináře bude výklad jednotlivých ustanovení stavebního zákona, a to v oblasti územního plánování i stavebního řádu, včetně
informací o těch ustanoveních, která v aplikační praxi působí problémy. Součástí semináře bude dále informace i novém stavebním zákonu,
který byl publikován pod č. 283/2021 Sb., včetně srovnání stávajícího a očekávaného stavu.
Termín: 11. 10. 2022 (9 -14 hod.)
Místo konání: ONLINE prostřednictvím aplikace zoom – půl hodiny
před zahájením kurzu obdržíte email s odkazem na živé vysílání.
V rámci přednášky budete mít samozřejmě prostor k podávání dotazů osobně přes mikrofon nebo přes chat.
Seminář vede: Ing. Renáta Pintová Králová
Renáta Pintová Králová je členem České společnosti pro stavební právo, spolupracovala
s Hospodářskou komorou na tvorbě nového stavebního zákona.
Bližší informace a přihláška zde

Prodej nemovitostí v exekuci a insolvencI
ON-LINE
Chcete si být jistější při zprostředkování prodeje nemovitostí v exekuci a insolvenci?
Určeno všem realitním makléřům.

Termín: 1. 11. 2022 (9 -16 hod.))
Místo konání: ON-LINE - prostřednictvím aplikace zoom – půl hodiny před zahájením kurzu obdržíte email s odkazem na živé vysílání.
V rámci přednášky budete mít samozřejmě prostor k podávání dotazů osobně přes mikrofon nebo přes chat.
Seminář vede: JUDr. Michaela Balousová, advokátka s vlastní advokátní kanceláří. Poskytuje právní služby především
v oblasti práva nemovitostí se zaměřením na SVJ, bytová družstva, prohlášení vlastníka a podílové spoluvlastnictví.
Bližší informace a přihláška na www.arkcr.cz
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Informace

Zajímavé články
ČÚZK: státní mapy bezplatně?; stavebni-forum.cz
V ČR letos začala výstavba 20 000 bytů; stavebni-forum.cz
4fin kupuje českou síť realitek Century 21; penize.cz
Češi znovuobjevují úvěry ze stavebního spoření. Rozdíl v úrokových sazbách je významný;
mesec.cz
Nadhodnocené nemovitosti začínají zlevňovat. Kupující se zajímají stále více o měsíční
platby za energie; realitymorava.cz
Stanovisko ARTN k NSZ; artn.cz
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Aktuální informace o všech
kurzech a o termínech zkoušek
odborné způsobilosti najdete na
webových stránkách ARK ČR.
www.arkcr.cz/kurzy/
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
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Sleva pro členy ARK ČR na všechny kurzy ve výši 30% !
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Realitní zprostředkování =
vázaná živnost
Každý realitní zprostředkovatel musí mít
živnostenské oprávnění na vázanou živnost.
Název živnosti: „Realitní zprostředkování“.
Odborná způsobilost – podmínka pro vázanou živnost

ZKOUŠKY
ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Asociace realitních kanceláří České republiky sděluje všem realitním makléřům:

Zkouška odborné způsobilosti před tzv. Autorizovanou
osobou je jednou z možností, jak získat doklad potřebný pro
získání vázané živnosti „Realitní zprostředkovatel“.
Informační centrum ARK, spol. s r.o. (100% dceřiná společnost
Asociace realitních kanceláří České republiky) má Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR udělenu autorizaci.
Termíny pro absolvování zkoušky jsou vždy na www.arkcr.cz.
Potřebujete pro absolvování zkoušky doplnit informace?
Absolvujte u nás kurz „Realitní zprostředkovatel“. Budete 100% připraveni!

