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Realitní makléři a sport

Turnaj o pohár prezidenta
Asociace realitních kanceláří České
republiky v beach volejbalu
Letošní již třetí ročník turnaje se opět konal
na pěti plážových kurtech v pražských Žlutých
lázních. Počasí nám letos přálo, a tak nic nebránilo lítým bojům o poháry a diplomy v jednotlivých kategoriích.
Od deseti hodin ráno do půl páté odpoledne se bojovalo a po vyhlášení výsledků se pokračovalo v Modrém baru Žlutých lázní. A bylo
o čem si vykládat.
Pamětníkům se v souvislosti s Asociací realitních kanceláří ČR a sportem možná vybaví
několik turnajů v golfu či v tenise. Na tyto dřívější aktivity navazuje již třetí ročník turnaje
v plážovém volejbale. Tři úspěšné ročníky tohoto turnaje (v minulém roce navíc spojený
s dalšími akcemi k 30. výročí založení ARK ČR)
je již možné považovat za počínající tradici.
U všech tří ročníků tohoto turnaje jsme se vždy
setkali s příznivými ohlasy účastníků i diváků.
Počítáme proto i dalším ročníkem, již nyní byl
stanoven termín: pátek 18. srpna 2023, opět
na stejném místě.
Takže kdo z vás se zatím tohoto sportovního
klání nezúčastnil a má aspoň trochu sportovního ducha, má rok na to, aby občasným tréninkem případně zlepšil svoji hru a mohl se za rok
zapojit. Letošní účastníci vám jistě potvrdí, že
to stálo za to. A jak známo, takové sportovní
akce jsou také příležitostí k neformálnímu setkání realitních makléřů z celé naší republiky
navíc při dobrém jídle (samozřejmě až po skončení sportovního zápolení a vyhlášení výsledků). Nebylo však poražených, všichni se drželi
statečně.
Přehled vítězů a fotky k dispozici na webu
ARK ČR – viz zde.
- red -

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
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Daně

Daňová poradna
Dotaz: Rozhodla jsem se prodat družstevní
byt, který jsem před dvěma roky zdědila po
matce. Bude příjem z převodu obchodního
podílu osvobozen od daně z příjmů fyzických
osob?
Odpověď: Příjem z převodu obchodního podílu na obchodní korporaci, včetně převodu
členských práv a povinností člena družstva, je
obecně osvobozen po pěti letech od nabytí podílu. Tato pětiletá lhůta se snižuje o dobu, po
kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o úplatný
převod podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo
manželem. Pokud tedy součet doby členství
v družstvu prodávající a její matky přesáhl pět
let, jedná se skutečně o osvobozený příjem od
daně z příjmu fyzických osob. Tento osvobozený příjem podléhá oznamovací povinnosti
podle § 38v zákona o daních z příjmů, pokud
hodnota prodávaného podílu je vyšší než 5 mil.
Kč.
Dotaz: Budu prodávat družstevní byt, který
jsem před třemi roky dostala darem od rodičů. Jsem členem družstva. Bude příjem z převodu obchodního podílu osvobozen od daně
z příjmů fyzických osob?
Odpověď: V tomto případě je situace jiná
než u předchozího dotazu. Příjem z převodu
obchodního podílu, včetně převodu členských
práv a povinností člena družstva, je osvobozen
po pěti letech od nabytí podílu. Tato lhůta se
v případě nabytí darem nijak nesnižuje. Ve
Vašem případě se tedy nejedná o osvobozený
příjem, ale o zdanitelný příjem v rámci dílčího základu daně podle § 10 zákona o daních
z příjmů. Jako výdaj můžete uplatnit především hodnotu nabytého podílu podle ocenění
k datu nabytí (ocenění podle zákona o oceňo-

vání majetku), a to bez ohledu na to, že jste
při nabytí nic neplatila. Podle zákona o daních
z příjmů je takto stanovena výše nabývací hodnoty podílu a současně je možné ji uplatnit
jako daňový výdaj.
Dotaz: Jsem několik let podnikatelka a současně zaměstnaná ve „vlastní“ s.r.o. v České
republice. Před dvěma lety jsem se vdala
a odstěhovala se za manželem do Švýcarska.
Občanství Švýcarské konfederace budu mít až
za pět let. Bydlíme s dětmi ve Švýcarsku. Nyní
jsem získala oprávnění a začala podnikat ve
Švýcarsku. Jak budu zdaňovat dosažené příjmy?
Odpověď: Z  dotazu plyne, že jste daňovým
rezidentem Švýcarska. Proto budete zdaňovat
své celosvětové příjmy ve Švýcarsku. Současně
ale máte příjmy se zdrojem v České republice, které musíte přiznat ke zdanění zde, v ČR.
Postup bude takový, že do daňového přiznání
v ČR uvedete příjmy ze zaměstnání (§ 6 zákona
o daních z příjmů) a z podnikání (§ 7), uplat-

níte všechny možné
odpočty od základu
daně i slevy na dani.
Zaplatíte v ČR daň
z příjmů a požádáte si správce daně
o platební výměr.
Ten necháte přeložit. Příjmy z ČR zahrnete do přiznání ve
Švýcarsku a můžete
uplatnit zápočet daně zaplacené v ČR na celkovou „švýcarskou“ daň.
Dotaz: Zdaňuje se jednorázový příspěvek na
dítě (5 000 Kč)?
Odpověď: Ne, nezdaňuje. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 196/2022 Sb. se jedná
o osvobozený příjem podle § 4 odst. 1 písm. i)
zákona o daních z příjmů.
Ing. Petr Kout
daňový poradce

Změny sazeb stravného při tuzemských pracovních cestách pro zaměstnance a (nad 12 hodin)
pro OSVČ v roce 2022
Pracovní cesta

Stravné 1.1.-19.8.

Stravné od 20.8.

5 – 12 hodin

99 – 118 Kč

120 – 142 Kč

12 – 18 hodin

151 – 152 Kč

181 – 219 Kč

nad 18 hodin
osvobozený peněžní příspěvek na stravování
zaměstnanců
daňový náklad u nepeněžitého příspěvku na
stravování zaměstnanců

237 – 283 Kč

284 – 340 Kč

do 82,60 Kč

do 99,40 Kč

do 82,60 Kč

do 99,40 Kč

Změny náhrad za použití motorového vozidla zaměstnanců a OSVČ v roce 2022
Druh

1.1.-11.3.

12.3.-13.5.

14.5.-19.8.

od 20.8.

benzín 95 oktanů

37,10 Kč

37,10 Kč

44,50 Kč

44,50 Kč

benzín 98 oktanů

40,50 Kč

40,50 Kč

40,50 Kč

51,40 Kč

motorová nafta

36,10 Kč

36,10 Kč

47,10 Kč

47,10 Kč

1 kWh elektřiny

4,10 Kč

6,00 Kč

6,00 Kč

6,00 Kč

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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Legislativa

Ověření skutečného majitele
jako součást AML kontroly
Každá povinná osoba podle AML zákona1 („povinná osoba“) má řadu povinností, nejzákladnější z nich je identifikace a kontrola klienta a hlášení podezřelých obchodů. V případě, kdy je
klientem právnická osoba nebo svěřenský fond, zahrnuje jeho kontrola mimo jiné ověření skutečného majitele.

Co si mám představit pod
pojmem skutečný majitel?
Pojmem skutečného majitele se zabývá zákon o evidenci skutečných majitelů2 („ZESM“),
který do našeho právního řádu implementuje
pátou AML směrnici3. Tyto předpisy vychází
z myšlenky, že za každou právnickou osobou
musí stát fyzická osoba, v jejíž prospěch je
právnická osoba zřízena.
Skutečným majitelem je, zjednodušeně řečeno, každá fyzická osoba, která má fakticky
nebo právně možnost vykonávat rozhodující
vliv v právnické osobě nebo svěřenském fondu,
nebo která je koncovým příjemcem podstatné
části z celkového majetkového prospěchu tvořeného právnickou osobou nebo svěřenským
fondem.
Právnické osoby a svěřenské fondy mají
povinnost zapsat své skutečné majitele do evidence skutečných majitelů („Evidence“) a při
každé změně zápis aktualizovat.
Pro lepší přehlednost budeme dále v článku
používat pouze pojem právnická osoba, mějme ale na paměti, že stejná pravidla platí také
pro svěřenské fondy.

Proč je ověření skutečného majitele
při AML kontrole tak důležité?
Význam skutečného majitele pro oblast
AML, tedy prevence praní špinavých peněz,
je značný. Spočívá zejména v tom, že skutečný
majitel významně ovlivňuje fungování dané
právnické osoby a obvykle je zároveň příjemcem konečných ekonomických výhod z její činnosti.
Účelem ověření skutečného majitele je
posouzení možného rizika legalizace výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu a osobě skutečného majitele.

Jak tedy v praxi postupovat při
AML kontrole právnické osoby?
AML zákon stanoví, že při kontrole je třeba

4

učinit následující kroky:
1. zjistit totožnost skutečného majitele
klienta; a
2. přijmout opatření k ověření totožnosti
tohoto skutečného majitele.
Ověření totožnosti skutečného majitele
musí být provedeno z důvěryhodných zdrojů.
Pokud klient podléhá povinnosti zápisu do Evidence, je nutné ověřit totožnost skutečného
majitele minimálně ze dvou zdrojů, přičemž
jedním z nich musí být Evidence4.
Hlavním cílem kontroly je zjistit, zda skutečný majitel není politicky exponovanou osobou
nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce.

Jak provedu kontrolu z Evidence?
Evidence je dostupná v online podobě na
webovém portálu provozovaném ministerstvem spravedlnosti5, a to ve dvou variantách.
Pro běžnou veřejnost je přístupná pouze část
údajů o skutečných majitelích, ovšem povinné
osoby mají možnost získat přístup k Evidenci
v úplné podobě.
O plný přístup do Evidence je třeba požádat
prostřednictvím standardizovaného formuláře
v elektronické podobě. Ministerstvo spravedlnosti následně ověří, zda je žadatel oprávněn
ke zřízení přístupu a následně ztotožní fyzické
osoby, které mají možnost za žadatele nahlížet
do Evidence.
Oprávnění k plnému přístupu platí nejvýše
2 roky od jeho zřízení a lze jej prodloužit zasláním nové žádosti, a to i opakovaně.

Jak mám postupovat v případě, že
zjistím v Evidenci nesrovnalost?
Postup pro řešení nesrovnalostí mezi skutečností a záznamem v Evidenci je rozdělen na
dvě fáze.
První fáze probíhá poměrně neformálně
pouze na úrovni povinné osoby a jejího klienta.
Pokud má povinná osoba podezření na nesrovnalost, svého klienta na to jednoduše upozorní

Veronika Falešníková

Mgr. Veronika Civínová

a zároveň dá klientovi možnost se k nesrovnalosti vyjádřit.
Pokud však klient nesrovnalost bez zbytečného odkladu neodstraní, nebo dostatečně
nevysvětlí, nastává druhá fáze. Zde je povinná
osoba povinna oznámit nesrovnalost soudu,
který zahájí řízení o nesrovnalosti podle ZESM.
Oznámení musí být doloženo skutečnostmi
a písemnostmi, které nesrovnalost osvědčují
a zároveň musí obsahovat také vyjádření klienta (pokud jej učinil).
Finanční analytický úřad („FAÚ“) může udělit povinné osobě pokyn, aby výše popsaný postup neuplatňovala, a to v případech, kdy by
mohl zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého
obchodu nebo probíhající trestní řízení.

Co když nebudu řešit
nesrovnalosti v Evidenci?
Na případy, kdy povinná osoba zanedbá své
povinnosti při řešení nesrovnalostí, pamatuje AML zákon v části o přestupcích. Pokud by
povinná osoba neupozornila klienta na nesrovnalost, hrozí jí pokuta do výše 100.000 Kč.
V případě, že by povinná osoba nesrovnalost
neoznámila soudu, nebo nedodržela pokyn
FAÚ hrozí jí pokuta až do výše 1.000.000 Kč6.

Opravdu musím provádět
kontrolu skutečného majitele?
Pokud povinná osoba nesplní své povinnosti při kontrole klienta, vč. povinnosti ověření
skutečného majitele předepsaným způsobem,
hrozí jí v jednotlivém případě podle AML zákona pokuta do výše 10.000.000 Kč.
Pokud by však tyto povinnosti porušovala
závažným způsobem, opakovaně, nebo soustavně, hrozí pokuty násobně vyšší (dle případu až 130.000.000 Kč), nebo i trest zákazu činnosti7. V případě vyšší závažnosti lze uvažovat
také o trestní odpovědnosti podle § 217 trestního zákoníku – legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
AML zákon upravuje také osobní odpoPokračování na str. 5
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Legislativa
Ověření skutečného majitele jako součást AML kontroly
Pokračování ze str. 4
vědnost fyzické osoby, jejíž jednání je přičitatelné AML povinné osobě a která porušení
povinností způsobila. Tuto osobu, například
člena statutárního orgánu společnosti nebo
compliance officera, lze potrestat vedle AML
povinné osoby.8 Za přestupek je možné uložit pokutu do 100.000 Kč nebo zákaz činnosti,
a to zejména ve formě zákazu výkonu funkce člena statutárního orgánu jakékoli povinné osoby a výkonu závislé práce vedoucího
zaměstnance jakékoli AML povinné osoby.
I v případě trestního stíhání AML povinné
osoby lze uvažovat o souběžné trestní odpovědnosti fyzických osob.

žité správně nastavit vnitřní předpisy9 i postupy, aby celý systém fungoval efektivně a s jasnou odpovědností za provedení jednotlivých
úkonů.
Mgr. Veronika Civínová,
právník
Veronika Falešníková,
paralegal
Poznámka redakce RM: v srpnu t.r. byla
schválena novela výše zmíněného zákona
o skutečných majitelích, z.č. 37/2021 Sb.; ke
dni uzávěrky tohoto čísla RM nebyla ještě novela uveřejněna ve Sbírce zákonů.

Co bych si z výše uvedeného
měl/a odnést?
Důkladné a poctivé provádění kontroly
skutečných majitelů je opravdu důležitou povinností každé povinné osoby a její zanedbání
může mít vážné následky. Proto je velice důle-

Příspěvek byl původně uveřejněn na
www.epravo.cz.
KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář

1 	

§ 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (“AML zákon”).
2 	Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů.
3 	
Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU)
2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se
mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice
2009/138/ES a 2013/36/EU.
4 	
§ 9 odst. 2, písm. b) AML zákona.
5 	K dispozici >>> zde.
6 	
§ 44 AML zákona.
7 	
§ 44 AML zákona.
8 	
§ 50a AML zákona.
9 	
§ 21 AML zákona.

Profesní vzdělávání

Kurz Realitní zprostředkovatel
Kurz je přípravou na zkoušku odborné způsobilosti.
(možnost úhrady od Úřadu práce)
Využijte také možnosti účasti na jen vybraných přednáškách tohoto kurzu – o přehled
témat a časový harmonogram můžete požádat na kurzy@arkcr.cz
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
Další termín: 7. 11. – 9. 12. 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

v podrozvaze, tj. primárně úvěrů sjednaných,
avšak nečerpaných nebo čerpaných jen zčásti.

Přetrvávající rizika v oblasti zranitelnosti
dlužníků v současné době neumožňují
zmírnit limity pro úvěrové ukazatele

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

Rizika spojená s trhy
obytných nemovitostí
Samotné stanovení horních hranic
úvěrových ukazatelů omezí jen malou
část hypotečních úvěrů, v kombinaci
s dalšími faktory však bude jejich
meziroční pokles v roce 2022 značný
Při stanovení horních hranic úvěrových
ukazatelů v listopadu 2021 ČNB uvedla, že
nebudou znamenat omezení objemu nově
poskytnutých úvěrů o více než desetinu úvěrů
hypoteticky poskytnutých bez jejich existence.
Tento odhad vycházel ze struktury nově poskytovaných úvěrů z hlediska úvěrových ukazatelů LTV, DSTI a DTI, mírnějšího nastavení pro

žadatele mladší 36 let, 5% objemové výjimky
počítané ze skutečně nových i refinancovaných
úvěrů i ze zkušenosti s aplikací dříve doporučených horních hranic úvěrových ukazatelů.
Meziroční pokles objemu nově poskytnutých
úvěrů však bude v roce 2022 zcela jistě výrazně vyšší díky spolupůsobení dalších faktorů. Podílet se na něm bude slabší poptávka
po úvěrech vlivem nárůstu úrokových sazeb
i zhoršená ekonomická situace, zejména pak
prudký nárůst cen energií a dalších životních
nákladů. Dočasně bude také působit určité
předzásobení části domácností hypotečními
úvěry v loňském roce, ke kterému docházelo
i v důsledku očekávaného zvyšování úrokových
sazeb. Tomu nasvědčuje mimo jiné skutečnost,
že bankám se v loňském roce u úvěrů domácnostem značně zvýšil objem úvěrových příslibů

Graf V.29
Objem nových úvěrů zajištěných komerční nemovitostí
(v mld. Kč)

Setrvalý předstih tempa růstu cen bydlení
v ČR v relaci k disponibilním příjmům domácností v posledních letech se promítal do zvyšování výše úvěrů nezbytné k pořízení bydlení
a tím i relativní zadluženosti domácností s úvěrem. V bilancích poskytovatelů tak narůstal
počet zranitelných dlužníků. To v kombinaci
s nepříznivými šoky z reálné ekonomiky zvýšilo
makrofinanční rizika. S ohledem na tuto situaci bankovní rada ČNB v listopadu 2021 rozhodla o nastavení limitů úvěrových ukazatelů.
Tato situace nadále přetrvává, což dokladuje
zjištění, že u významného podílu nově poskytovaných úvěrů ukazatel DSTI převyšuje rizikovou úroveň 40 %. Za této situace se jeví jako
velmi pravděpodobné, že vlivem konkurenčního boje mezi poskytovateli by v období růstu
úrokových sazeb podíl vysoce rizikových úvěrů bez stanovení limitů příjmových ukazatelů
dále narůstal. Bankovní rada proto na svém
červnovém jednání o otázkách finanční stability rozhodla, že nastavení limitů úvěrových
ukazatelů prostřednictvím příslušného OOP
zůstane beze změny. Přesnější obrázek o vývoji rizik bude možno učinit až na základě dat
o charakteristikách úvěrů poskytnutých v měsících následujících po dubnové účinnosti dříve
stanovených limitů. Příslušnou analýzu zveřejní ČNB v prosinci v publikaci Zpráva o finanční
stabilitě – podzim 2022

Financování rezidenčních nemovitostí
a rychlý růst jejich cen vytváří
systémové riziko v řadě evropských zemí
Ke konci loňského roku se zranitelností bankovních sektorů spojenou
s vývojem na trhu rezidenčních nemovitostí
zabývala opět ESRB. V návaznosti na to zveřejnila letos v únoru zprávu „Vulnerabilities
in the residential real estate sectors of the
EEA countries“. Pěti zemím (Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Lichtenštejnsku a Slovensku) bylo zasláno varování, že na příslušná
rizika dostatečně nereagují. Rakousku a Německu, které podle ESRB nedostatečně reagovaly na rizika identifikovaná ve zprávě z roku
2019, pak bylo adresováno doporučení adekvátně upravit makroobezřetnostní politiku.
ESRB připravovala doporučení také pro Českou
republiku, po přijetí závazných limitů pro úvěrové ukazatele ke konci listopadu však od tohoto kroku ustoupila. Kromě toho ESRB upozorPokračování na str. 7
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Trh s nemovitostmi očima České národní banky
Zpráva o finanční stabilitě – jaro 2022
Pokračování ze str. 6
nila, že ve vybraných zemích (Dánsku, Finsku,
Lucembursku, Nizozemsku a Švédsku) zůstávají
rizika přes přijatá opatření výrazně zvýšená.

Některé podmínky pro
poskytování hypotečních
úvěrů jsou nadále stanovovány
prostřednictvím Doporučení
Vybrané podmínky související s poskytováním hypotečních úvěrů, které nejsou upraveny
zákonem o ČNB a konkretizovány v OOP, ČNB
nadále upravuje prostřednictvím Doporučení.
Ukazatel LTV by podle platné verze Doporučení z 10. prosince 2021 neměl překročit 100 %
u žádného úvěru. Délka splatnosti hypotečního
úvěru by neměla přesahovat horizont ekonomické aktivity klienta či životnosti nemovitosti (zpravidla by měla činit maximálně 30 let)
a splatnost nezajištěného spotřebitelského
úvěru 8 let. ČNB dále poskytovatelům doporučuje, aby u nově poskytovaných hypotečních
úvěrů ke koupi obytné nemovitosti k pronájmu
nebo ke koupi další obytné nemovitosti daného dlužníka úvěrové ukazatele LTV, DTI a DSTI
u žádného případu nepřesáhly horní hranice
stanovené v OOP platném v době jeho poskytnutí (tj. aby v těchto případech neuplatňovali
obdobu tzv. objemových výjimek). Poskytovatelé by rovněž neměli při refinancování spotřebitelského úvěru zajištěného obytnou nemovitostí, u něhož nejsou podle zákonné úpravy
povinni posuzovat úroveň úvěrových ukazatelů, přistupovat k prodlužování data konečné
splatnosti tohoto úvěru nad úroveň sjednanou
s původním poskytovatelem. Mezi kvalitativní
parametry uvedené v Doporučení pak patří
zejména to, že poskytovatelé by měli zátěžově testovat schopnost žadatele splácet úvěr
při nárůstu úrokových sazeb a za zhoršených
ekonomických podmínek, a naopak by neměli
poskytovat úvěry s nestandardním průběhem
splácení vedoucím k přesunu zatížení žadatele
na pozdější období.

letí 2021 dosáhl 40 mld. Kč, což zhruba odpovídá průměrné hodnotě za posledních 5 let
(Graf V.29). Oproti první polovině loňského
roku se citelně snížil objem úvěrů k financování rezidenční výstavby a naopak narostl
objem úvěrů k financování logistických nemovitostí.

.. rizika spojená s trhy komerčních
nemovitostí jsou nadále
z velké části exportována
Celková výše expozic zajištěných komerční
nemovitostí v rozvahách českých bank zůstává dlouhodobě spíše okrajová a při rychlém
růstu úvěrů na bydlení se její relativní význam
dále snížil. Rozhodující roli při financování výstavby a nákupu komerčních nemovitostí mají
zahraniční investoři. Pozorované aktuální napětí na trhu (část II.1) by proto ani v případě
dalšího významného zhoršení situace nemělo
znamenat systémové ohrožení stability domácího bankovního sektoru. Trh komerčních
nemovitostí by však mohl být přitěžujícím
faktorem v situaci dalšího ekonomického pro-

padu a následné významné materializace naakumulovaných rizik. I v takovém scénáři by
ale byla větší část rizik přenesena na zahraniční investory.

Banky zvýšily svou obezřetnost vůči
financování komerčních nemovitostí
Poskytovatelé úvěrů si jsou dobře vědomi zvýšené míry nejistoty spojené
s budoucím vývojem na trhu komerčních
nemovitostí a v průběhu pandemie významně zvýšili požadavky na zajištění úvěru. Zatímco dříve byla většina nových úvěrů
poskytnuta s LTV v rozmezí 60–70 %, od druhého pololetí 2020 jsou nejsilněji zastoupeny
úvěry poskytnuté v rozmezí 50–60 % (Graf
V.30). Pokles míry nejistoty ohledně budoucích příjmů z nemovitostí se promítl do dílčího
snížení podílu nově poskytnutých úvěrů
s nižšími hodnotami ukazatele DSCR, resp.
do nárůstu podílu úvěrů s jeho příznivějšími
hodnotami (nad 1,6). U úvěrů spadajících do
rizikovějších kategorií je aplikován požadavek
na vyšší zajištění a celkový objem rizikových
úvěrů s nízkými hodnotami DSCR a vysokými
hodnotami LTV tak setrvává na dosti nízké
úrovni.
Zdroj: www.cnb.cz

Graf V.30
Rozdělení nových úvěrů podle LTV ve druhém pololetí 2021
(v mld. Kč; osa x: LTV v %)

Rizika spojená s trhy
komerčních nemovitostí
Objem nově poskytnutých bankovních
úvěrů zajištěných komerční nemovitostí
se ve druhém pololetí 2021 nacházel
na obvyklých úrovních...
Objem nově poskytnutých úvěrů zajištěných komerční nemovitostí ve druhém polo-
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Stavební zákon

Chytrá horákyně aneb
seriózní návrh novely NSZ
Také se vám to už stalo? Něco jste v dobré víře slíbili a sled následných událostí z vašeho slibu
udělal neřešitelnou, nebo velmi obtížně splnitelnou záležitost. Vám se nechce brát slib zpět, ale
také víte, že je neuskutečnitelný. To je okamžik pro pohádkové koncepty typu chytrá horákyně či
královna Koloběžka. Zkrátka je třeba udělat to tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
V takové situaci je nyní osud nového stavebního zákona (NSZ). Současná vládní koalice byla
v době jeho přijetí v opozici a z podstaty politického boje se v rámci už probíhající předvolební
kampaně musela vymezit vůči všemu, s čím přicházeli její tehdejší vládní protivníci. Doba byla vyhrocená, bylo proto třeba odmítnou i NSZ, a to bez ohledu na jeho kvalitu, oprávněnost námitek
či reálnost slibů a nadějí.

Není komu co vracet!
Hlavní argument tehdejší opozice a dnešní
vládní koalice zněl: vrátíme stavební úřady obcím! Větší oxymóron je těžké najít. Jak každý,
kdo někdy navštívil stavební úřad, přece ví,
obce dnes žádné stavební úřady nemají. Je tedy
dost obtížné jim je jakkoli vracet. Jak známo,
obce v přenesené působnosti pouze vykonávají určitou státní agendu. Ale i během tohoto
výkonu mají zapovězeno do ní jakkoli zasahovat. (Skutečnost, že to některé vehementně
dělají, můžeme probrat jindy). Kromě toho se
stavební úřady v obcích podle stávajících pravidel nacházejí v konfliktu zájmů při rozhodování
o záměrech plánovaných přímo v místě jejich
působení. To je ona systémová podjatost, jejíž
řešení jsou značně krkolomná a stavební úřady
si při nich přeposílají spisy mezi sebou napříč
republikou. NSZ tedy nemohl starostům sáhnout na kompetence, protože v oblasti povolování staveb nikdy žádné neměli.
To vše NSZ elegantně vyřešil – stavební úřady převedl pod stát. Dobré řešení pro všechny,

což dnes neoficiálně uznávají i někteří bývalí
kritici NSZ. Jenže co s tím, když je tento model v rámci plnění předvolebních slibů třeba
odmítnout! Ovšem přitom zachovat jeho podstatné výhody! Model se stavebními úřady
v oddělené státní sféře je základním stavebním
prvkem celé rekodifikace. Jeho zrušením dojde
ke zrušení většiny zlepšení, která NSZ přinesl.
Řešení je, zdá se, pouze v pohádkovém světě.

Na co zapomínáme
Situace je složitá, proto jen nekritizujme
a pokusme se také něco navrhnout. Co kdybychom splnili oprávněný požadavek obcí na
zachování snadné dostupnosti informací pro
občany a zároveň přenesli vlastní rozhodování
o záměrech do míst, která k tomu mají personální kapacitu, erudici a technické vybavení?
Obce by samozřejmě měly být schopné stavebníkům poskytnout všechny potřebné informace pro jejich záměry, a to osobně, a nikoli
je odkazovat on-line studium dokumentů typu
územní plán či technické požadavky na výstav-

bu. Na druhou stranu by vlastní rozhodování
mělo být centralizováno do míst, která k tomu
budou odpovídajícím způsobem vybavena. Zejména při plánované digitalizaci celého procesu stavebníka skutečně nemusí trápit, kde se
o jeho žádosti rozhoduje, pokud svou žádost
odeslal jedním kliknutím ze svého obýváku na
Portál stavebníka.
V praxi by to mohlo vypadat tak, že by
si obce zřídily informačního pracovníka pro
územní rozvoj, který by poskytoval občanům
všechny potřebné informace o územním plánu apod. a zároveň o tom, jak podat žádost,
když případně by mohl také asistovat u složitějších projektů. Na druhou stranu by takto
byla zachována centrální úroveň rozhodování
s personální, technickou a v neposlední řadě
metodickou agendou.
V rámci boje o počet a sídla stavebních úřadů se také často zapomíná na to hlavní, o co
jde! Jedině důsledná integrace dotčených orgánů, jejich redukce a omezení správních aktů,
které vydávají, při zachování ochrany veřejných zájmů, povede ke zlepšení současného
tragického stavu povolovacích procesů ve výstavbě. Tuto integraci je nemožné uskutečnit
v obcích. Je však možné ji provést na státní
úrovni s veškerou kvalitou a odpovědností,
tedy včetně vydávání rozhodnutí. Digitalizace,
jakkoli opožděná, by pak mohla být onou pověstnou sladkou tečkou. Při úvahách o řešení
je hlavně třeba otevřít mysl a zbavit se ideologie a utkvělých představ. Jedině tak se všichni
povozíme na společné koloběžce.
Tomáš Kadeřábek
Autor je ředitelem Asociace developerů.
Zdroj: www.stavebni-forum.cz

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
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.

Termíny zkoušek
odborné způsobilosti
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.

Profesní vzdělávání

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

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.
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MMR informuje

Konec nerovnému tržnímu
prostředí a obtěžování
rezidentů. MMR připravilo
návrh regulace online platforem
pro sdílené ubytování
2. 8. 2022
Narovnání tržního prostředí, jasné rozlišení na profesionální a příležitostné ubytovatele i vyšší
odpovědnost majitelů pronajímaných nemovitostí. To obsahuje návrh MMR, který řeší problémy
související s poskytováním ubytování prostřednictvím online platforem.
„Sdílené ubytování se již dávno odklonilo od
své původní podstaty, tedy od sdílení části nemovitosti, kterou vlastník momentálně nepotřebuje. Nyní jde mnohdy o regulérní podnikání
v ubytovacích službách. Proto je nutné platformy, jako je například Airbnb, regulovat a zajistit, aby měli všichni podnikatelé stejné podmínky. Připravili jsme proto návrh, který nad tímto
podnikáním zajistí větší dohled. Jsem rád za
diskuzi nad naším návrhem a vítám i různorodé
názory a pohledy na věc. Cíl máme stejný,” říká
místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr
pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Sdílená ekonomika je moderní trend, ale
nesmí zasahovat do práv rezidentů a poškozovat trh s ubytovacími službami. Mnohdy
dochází k narušování pořádku a klidu v domech, a v konečném důsledku k odlivu trvale
bydlících obyvatel z některých domů a ulic.
V současné situaci je pro dohledové orgány
obtížné získat od platforem informace o poskytovatelích tohoto typu ubytování. Právě ty
jsou přitom nezbytné pro kontrolu dodržování pravidel týkajících se podnikání, hygieny,
daní, místních poplatků i dalších právních
předpisů.

To chce změnit návrh, který připravuje
MMR. Zajistí jasné rozlišení profesionálních
a příležitostných ubytovatelů, jejich jednoznačnou identifikaci i vyšší odpovědnost
majitelů pronajímaných nemovitostí. Právní
úprava navrhuje, aby byli vlastníci bytů přímo
odpovědní za plnění povinností souvisejících
s ubytováním, pokud tyto povinnosti nesplní
poskytovatel ubytování. Ubytované osoby a jejich chování tak bude podléhat dohledu nejen
poskytovatele ubytování, ale také majitele nemovitosti.
Díky narovnání tržního prostředí budou
lépe dohledatelné komerčně užívané nemovitosti, čímž se usnadní kontroly toho,
zda ubytovatelé skutečně plní všechny povinnosti. Tyto kontroly dnes probíhají ve
standardních ubytovacích zařízeních, jako
jsou hotely, penziony, ubytovny a další.
Není důvod, aby se netýkaly také ubytování
nabízeného prostřednictvím online platforem.
Připravovaná právní novela dosud neprošla
připomínkovým řízením a její podoba tak může
doznat změn. V současnosti MMR stále sbírá
podněty a připomínky zainteresovaných subjektů, které postupně zapracovává. Základní
cíle, kterými jsou narovnání tržního prostředí
a zlepšení soužití mezi ubytovanými osobami
a rezidenty, však zůstanou zachovány.
Zdroj: www.mmr.cz

Realitní trh

Jaká je momentálně situace na
realitním trhu?
Co bude ovlivňovat
trh v budoucnu?
„Na trhu aktuálně sledujeme zásadní pokles poptávky po nákupech nemovitostí a díky
tomu růst počtu nabídek v realitních kancelářích. U některých typů, jako jsou například rodinné domy nad 10 mil. Kč a větší byty se jedná
o více než poloviční propad zájmu a třetinové
navýšení počtu nabídek. S tím samozřejmě
souvisí i redukce cen. V momentě, kdy se díky
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malému zájmu nedaří vlastníkům prodávat, reagují snižováním ceny, což je obecný spouštěč
poklesu.
U malometrážních bytů se poptávka snížila
přibližně o pětinu. Zde se ceny drží a dle našich předpokladů budou stagnovat i do konce
roku. O nákupy mají zájem drobní investoři,
které ke koupi motivuje velký zájem o nájem-

ní bydlení.
Velmi dobře se stále prodávají pozemky
k výstavbě, těch je na trhu obecně málo a ani
zde nelze předpokládat pokles cen.
Trh nyní ovlivňuje minimální zájem o hypotéky. Většina všech obchodů se odehrává bez
využití úvěru.
Délka trvání současného stavu na trhu bude
závislá na krocích ČNB. Jak ukázaly příklady
z minulosti, jedná se o krátkodobý jev v řádech
několika měsíců, či jednotek let. Následně se
trh nemovitostí vrátí opět do růstu a z dlouhodobého hlediska si nemovitosti udrží velmi solidní zhodnocení.“ Odpověděl k tématu Robert
Hanzl pro magazín FINMAG.
Zdroj: www.finmag.cz
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Informace

Zajímavé články
Drahé úvěry ochromily trh s byty – Aktuálně.cz
Chytrá horákyně aneb seriózní návrh novely NSZ – Stavební fórum
(Nejen) pražské byty a bydlení v číslech – Stavební fórum
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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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