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Legislativa

Inflační doložka
a zvýšení nájemného
Aktuální stav ekonomiky s sebou nese mnoho změn, ať už ekonomických, společenských, sociálních či obchodních. Jednou z proměnných, která mění mnoho vztahů, je zcela nepochybně
inflace, která se od roku 2000 až doposud pohybovala pravidelně (až na výjimku v roce 2008) hluboko pod hranicí 5 %. Rok 2022 se nicméně nese ve znamení jejího prudkého nárůstu, v srpnu
dosáhla na hranici 17,5 %. Předpoklady na rychlý návrat k 2-3 % však jsou bohužel stále v nedohlednu. Je proto potřeba tyto skutečnosti reflektovat např. v závazkových vztazích, a to nejen
třeba ve smlouvách o dílo, ale zejména ve smlouvách nájemních.

Právní úprava
Úvodem je nezbytné shrnout, že podle ustanovení § 2248 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„OZ“) platí, že pronajímatel a nájemce mohou
sjednat každoroční zvyšování nájemného vč.
pravidel jeho výpočtu.
Je zřejmé, že předmět dohody smluvních
stran k úpravě sjednaného nájemného může
mít více podob. Může se jednat jak o méně
časté možnosti snížení nájemného (např. prostřednictvím měnové doložky), tak o v úvodu
nastíněné zvýšení nájemného prostřednictvím
inflační doložky, ale i o varianty prostého navýšení nájemného v čase stanoveného podle
jednoduchých výpočtů nebo parametrů.
V případě inflační doložky bývá časté, že
vůle na zvýšení nájemného je ponechána na
pronajímateli. Alternativou k tomu je pak automatické navýšení nájemného dle inflační doložky po uplynutí určitého data anebo poté, co
inflace dosáhne určité výše.
Podstatné však je, že na základě inflační
doložky lze zvyšovat nájemné u smlouvy na
nájem bytu pouze jednou ročně, nikoliv v kratších intervalech.
Pokud si ovšem smluvní strany nesjednají
zvyšování nájemného (anebo jej nevyloučí), je
v případě potřeby zvýšení nájemného nezbytné postupovat podle ustanovení § 2249 OZ.
V takovém případě má pronajímatel možnost
navrhnout nájemci navýšení nájemného až do
výše nájemného srovnatelného s nájemným
obvyklým v daném místě. Toto navýšení je pak
limitováno; nesmí být vyšší než 20 % toho, co
je v rámci navýšení aktuálně navrhováno, a to
spolu s navýšením nájemného, ke kterému došlo v posledních 3 letech. Nesdělí-li nájemce
v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného
souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout,
aby výši nájemného určil soud.
Stanovení (spravedlivého) nájemného soudem nicméně s sebou nese jistá rizika, od neúspěchu ve věci po spor trvající dlouhou dobu.
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Jistotu proto přináší exaktní definování
podmínek navýšení nájemného, včetně sjednání navýšení nájemného prostřednictvím inflační doložky.

Vzor inflační doložky
Pro správnou a v praxi aplikovatelnou inflační doložku je nezbytné zvolit vhodnou definici inflace, kterou používá Český statistický
úřad. Stejně tak je vhodné zvážit a vhodně zvolit časový interval, od kterého by mělo být nájemné zvýšeno. Navýšení k 1. lednu totiž není
praktické, neboť Český statistický úřad aktuální
data zveřejňuje až po 1. lednu.
S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti lze proto doporučit jednu z následujících definicí inflační doložky:
„Pronajímatel je oprávněn jednostranně
zvýšit nájemné o částku odpovídající roční míře
inflace za předchozí kalendářní rok vyjádřené
úhrnným indexem spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem, a to od
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl
index vyhlášen.“
anebo
„Pronajímatel je oprávněn jednostranně
k 1. květnu příslušného kalendářního roku zvýšit nájemné o částku odpovídající roční míře
inflace za předchozí kalendářní rok vyjádřené
úhrnným indexem spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem, pokud
míra inflace přesáhne jednorázově, příp. kumulativně hodnotu XY %.“

Podstatná změna okolností
Ačkoliv je mnoho možností, jak sjednat
navýšení nájemného, praxe přináší situace,
kdy pronajímatel sjedná s nájemcem inflační doložku ve smyslu § 2248 OZ, jejíž aplikace nicméně nebude odpovídat nájemnému
v obvyklém místě (o které by mohl jinak pronajímatel žádat postupem podle ustanovení
§ 2249 OZ, kdyby neměl sjednanou inflační

doložku).
Takovou situaci řešil Nejvyšší
soud ve svém
rozsudku 26 Cdo
1670/2018
ze
dne 22. května
2019, kdy pronajímatel namítal, že
„vlivem dlouhodobého působení
trhu došlo k hrubému nepoměru
ve
vzájemných
právech a povinnostech mezi jím a nájemcem“,
a proto se z důvodu podstatné změny okolností domáhal určení nájemného soudem.
Nejvyšší soud sice v daném případě pronajímateli nevyhověl, nicméně současně uvedl, že
„dojde-li k podstatné změně okolností, s níž
nemohly strany při uzavírání dohody o zvyšování nájemného rozumně počítat, a tato
změna poměrů má za následek, že práva
a povinnosti stran nájemní smlouvy (výše nájemného) již zjevně neodpovídají spravedlivému uspořádání, nemusí pronajímatel vyvolat
jednání s nájemcem o uzavření nové dohody
o zvyšování (§ 1765 odst. 1 o. z.), ani nemusí
právo na obnovení jednání o smlouvě uplatnit
ve lhůtě stanovení v § 1766 odst. 2 o. z., ale
může při určení nové výše nájemného postupovat podle § 2249 o. z.“
Tedy, i přes sjednanou dohodu o navýšení
nájemného ve smyslu ustanovení § 2248 OZ,
lze postupovat dle ustanovení § 2249 OZ
a navrhnout nájemci navýšení nájemného
tak, aby nájemné odpovídalo obvyklému nájemnému v daném místě (a čase). Pokud by
pak nájemce nesouhlasil, může se pronajímatel obrátit na soud. Zde nicméně bude muset
tvrdit a prokazovat, že došlo k podstatné změně okolností, která zapříčinila hrubý nepoměr
v právech a povinnostech smluvních stran, které nemohly strany předjímat.
Lze proto doporučit, aby byla kladena
vyšší míra pozornosti nastavení všech možností navýšení nájemného takovou formou,
aby se nemuselo postupovat dle ustanovení § 2249 OZ (ve znění citovaného rozsudku
26 Cdo 1670/2018), kdy v konečném důsledku
rozhoduje (při neexistenci shody smluvních
stran) soud.
Mgr. Michal Švec, advokát
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
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Realitní trh

Anketa k aktuální situaci
na realitním trhu

současná doba spěje. Většina prodávajících si
od nás nechá poradit, někteří ovšem stále vyčkávají z důvodu drahé pořizovací ceny nebo
tíživé osobní situace.

(dokončení z minulého čísla Realitního magazínu ARK ČR)
Na otázky odpovídali ing. Jaroslav Nekola (IDEAL REALITY Hradec Králové, spol. s r.o.) a Bc. Eva
Danielisová (I.KRKONOŠSKÁ REALITNÍ, spol. s r.o., Trutnov)

Jaký je aktuální cenový vývoj
u rezidenčních nemovitostí ve vašem
regionu (regionech) kde vaše realitní
kanceláře (kanceláře) působí?
J. Nekola: Cenový vývoj rezidenčních nemovitostí v regionu Hradce Králové jednoznačně
stagnuje.
E. Danielisová: Počátkem tohoto roku
vlivem dění ve světě i kolem nás, přicházející energetickou krizí a vzrůstající úrokovou sazbou hypotéčních úvěru se prodej
nemovitostí zastavil. Ceny většiny typů nemovitostí začaly stagnovat (vyjma pozemků
a malých bytů, ceny pozemků stále rostou).
Nyní ve čtvrtém kvartálu zaznamenáváme
mírný růst zájemců s konkrétní představou

a hrazením kupní ceny z vlastních prostředků. Zájem je však o menší byty a levnější
nemovitosti.

Dochází dle vašich informací často
k tomu, že prodávající jsou nuceni
snižovat nabídkovou cenu, aby vůbec
daná nemovitost byla prodána?
J. Nekola: . Prodávající zatím moc nechtějí
ceny snižovat, ale vzhledem k tomu, že prodej
začíná významně stagnovat, budou muset ti co
potřebují prodat, na to reagovat a přizpůsobit
se trhu.
E. Danielisová: Ano, dochází. Nové nemovitosti doporučujeme nabírat do prodeje za
opravdu reálné prodejní tržní ceny, k čemuž

Jaká je ve vaší realitní kanceláři
(síti) v současné době průměrná
doba prodeje bytů? Je stejná
jako např. před rokem?
J. Nekola: Průměrná doba prodeje se prodloužila a pokud se byt do cca 6 měsíců neprodá, tak je potřeba na to reagovat a upravit
cenu nebo musí majitel počítat s tím, že byt
letos třeba vůbec neprodá.

Registrujete stále vysokou
převahu poptávky nad nabídkou
u nájemního bydlení?
J. Nekola: Poptávka po pronájmech na bydlení je stále velmi vysoká a převyšuje nad nabídkou.
Otázka je, že majitelé bytů si více vybírají
a některé typy nájemníků nechtějí vůbec akceptovat.
E. Danielisová: Obecně ano, nájemní bydlení je na vzestupu, a proto i my stále poptáváme nájemní byty. Počet našich zájemců
totiž výrazně převyšuje veřejnou nabídku
v naší lokalitě. Tím stoupá i průměrná cena
nájemného.

Profesní vzdělávání

Kurz Realitní zprostředkovatel
Rekvalifikační 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: 7. 11. – 9. 12. 2022
Další termín: 30. 1. – 3. 3. 2023
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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Legislativa

Předkupní právo k nemovitosti
a jeho dopady na realitní obchody
Každé koupi nemovité věci musí předcházet pečlivé právní prověření prodávajícího i nemovitosti. Jeho cílem je odhalit případné finanční potíže prodávajícího, omezení vlastnického práva nebo jiné aspekty, které převod nemovitosti buď vylučují, anebo na smluvní strany kladou
zvláštní procedurální požadavky. V realitní praxi takové omezení často přináší předkupní právo
spoluvlastníka nebo jiné předkupní právo zákonného či smluvního charakteru, o kterých níže pojednávám.

Zákonné předkupní právo
V obecné rovině předkupní právo zakládá
vlastníkovi nemovitosti (dlužníkovi) povinnost
před zcizením nemovitosti ve prospěch třetí
osoby (koupěchtivého) nabídnout nemovitost
ke koupi oprávněnému z předkupního práva (předkupníkovi). Obchod mezi dlužníkem
a koupěchtivým lze zrealizovat pouze tehdy,
pokud předkupník své předkupní právo nevyužije. Předkupní právo se vztahuje na úplatný
i bezúplatný převod nemovitosti (např. darování nemovitosti); tehdy mají spoluvlastníci právo vykoupit podíl za tzv. cenu obvyklou.1
Zákonné předkupní právo dopadající na
převody nemovitostí je v řadě podob ukotveno
v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku
(dále jen „OZ“), ale narazíme na něj i v dalších
oblastech právního řádu.2 OZ výslovně upravuje:
■■ předkupní právo spoluvlastníků,
■■ vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka stavby na něm stojící,
■■ předkupní právo jako součást práva stavby,
■■ předkupní právo nájemce při prvním
převodu jednotky vzniklé rozdělením vlastnického práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám.

Předkupní právo spoluvlastníka
S účinností k 1. červenci 2020 bylo zákonné předkupní právo spoluvlastníků podstatně
omezeno a dle § 1124 odst. 1 OZ se vztahuje
výhradně na případy, kdy bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo
jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci
nemohli svá práva a povinnosti od počátku
ovlivnit. Pakliže se v takové situaci rozhodne
některý ze spoluvlastníků převést svůj podíl na
nemovitosti, mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo, avšak pouze po dobu šesti
měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Jestliže si spoluvlastníci neujednají, jak předkupní
právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně dle velikosti svých podílů.
Výjimkou z pravidla jsou převody, kdy spoluvlastník převádí podíl jinému spoluvlastníkovi nebo svému manželu, sourozenci nebo
příbuznému v řadě přímé; tehdy se předkupní
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prostoru (např. garáže), pokud byl pronajat v souvislosti
s bytem v tomtéž
domě. Pokud nájemce nepřijme nabídku
na koupi bytové jednotky (popř. vč. nebytového prostoru)
do šesti měsíců od
její účinnosti, předkupní právo zaniká.
Je-li nájemcem právnická osoba, předkupní právo v tomto případě
nevzniká.5

Smluvní předkupní právo

právo spoluvlastníka neuplatní.

Předkupní právo spoluvlastníka
zaniká při:
■■ vzdání se předkupního práva ostatními
spoluvlastníky,
■■ využití předkupního práva spoluvlastníky,
■■ zániku nemovitosti,
■■ nabytí celé nemovitosti do vlastnictví
jedné osoby (tj. zániku spoluvlastnictví).
Zmíněná novela oproti minulé úpravě prakticky vedla ke zrušení předkupního práva spoluvlastníka.

Vzájemné předkupní právo vlastníka
pozemku a vlastníka stavby
Projevem zásady superficies solo cedit
(povrch ustupuje půdě) je v OZ vzájemné
předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka stavby zřízené na tomto pozemku. Toto
zákonné předkupní právo tedy předpokládá
situace, kdy vlastnické právo k pozemku a na
něm postavené budovy náleží dvěma a více
vlastníkům, tj. stavba není součástí pozemku.
Předkupní právo nelze smluvně vyloučit ani
omezit.3

Předkupní právo v rámci práva stavby
OZ v § 1240 definuje právo stavby jako
věcné právo, které může zatížit pozemek ve
prospěch osoby odlišné od vlastníka pozemku
(stavebníka). Právo stavby stavebníka opravňuje mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Také zde je předkupní právo
vzájemné, tj. stavebník má předkupní právo
k pozemku a vlastník pozemku má předkupní
právo k právu stavby. Pakliže se smluvní strany
odchýlí od zákonné úpravy, zapíše se to do katastru nemovitostí.4

Předkupní právo nájemce při
prvním převodu jednotky
§ 1187 odst. 1 OZ pamatuje na případy,
kdy vznikne bytová jednotka rozdělením práva
k domu či pozemku na vlastnické právo k jednotkám. Při prvním převodu jednotky vzniká
předkupní právo nájemci bytové jednotky
s tím, že se vztahuje i na nájem nebytového

Výše jmenované varianty předkupního
práva vznikají ze zákona. Jak vyplývá z názvu,
oproti tomu smluvní předkupní právo vzniká
na základě konsenzu dvou a více osob. Před
přípravou či kontrolou kupní smlouvy, darovací smlouvy a jiné převodní dokumentace je
v zájmu všech na obchodu zúčastněných osob
zkoumat, zda vedle některého ze zákonných
předkupních práv neexistuje také smluvní
předkupní právo. To platí nejen pro smluvní
strany, ale rovněž realitního zprostředkovatele a advokáta, který dokumentaci připravuje či
reviduje.
Pakliže předkupní právo neexistuje, prodávající, dárce či obecně převodce by měl ve
smlouvě pro ochranu kupujícího (nabyvatele)
existenci předkupního práva vyloučit; to ostatně platí i pro věcné břemeno, zástavní právo
v katastru nemovitostí, nájem, pacht a jiné
právní vady. Takové prohlášení mělo být zajištěno sankcí (smluvní pokutou) ve prospěch
kupujícího pro případ, že se v budoucnu ukáže
nepravdivost prohlášení o (ne)existenci předkupního práva, předkupník se začne svého
práva domáhat, kupujícímu vznikne újma a obchod nelze realizovat.
Smluvní předkupní právo může působit
mezi smluvními stranami a mít tak obligační
povahu, anebo jako předkupní právo věcné
působit proti všem. V druhém případě musí
pro dosažení zamýšlených účinků dojít ke
vkladu práva do katastru nemovitostí; poté
předkupní právo zavazuje i právní nástupce
smluvních stran. Předkupní právo věcné lze
při současném převodu vlastnického práva
zřídit jednou listinu, jedním návrhem na vklad
a při jednom zaplacení správního poplatku
2.000,- Kč6. Obecně v praxi vkladových řízení
před katastrem platí pravidlo: jedna listina =
jeden návrh na vklad do katastru nemovitostí
= jeden správní poplatek. Kromě toho lze předkupní právo věcné samozřejmě zřídit i samostatnou listinou, kdy současně vlastnické právo
k nemovitosti není převáděno.
Předkupní právo je pro dosažení právní
jistoty všech zúčastněných a bezproblémový
Pokračování na str. 5
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Předkupní právo k nemovitosti a jeho
dopady na realitní obchody
Pokračování ze str. 4
zápis do katastru nemovitostí třeba definovat
srozumitelně a určitě. Pakliže má předkupní
právo vedle úplatného převodu dopadnout
i na jiné způsoby zcizení (např. darování nemovitosti), je nutné toto přesně definovat.7

Jak postupovat při prodeji nemovitosti,
na které vázne předkupní právo?
Povinnost prodávajícího nabídnout nemovitost předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým. V praxi to tedy
funguje tak, že prodávající uzavře smlouvu
s koupěchtivým, a až následně (před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva koupěchtivého do katastru) nabídne nemovitost nebo
podíl na ní ke koupi předkupníkovi, a to za
stejných podmínek, jaké si ujednali prodávající a koupěchtivý. Pokud by prodávající učinil
předkupníkovi nabídku ještě před uzavřením
perfektní smlouvy s koupěchtivým, nepůjde
o nabídku k využití předkupního práva a její
případné nevyužití ze strany předkupníka nebude mít na trvání předkupního práva žádný
vliv.8
Nabídka vyžaduje písemnou formu a prodávající ji učiní předkupníkovi ohlášením všech
podmínek a obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým.9 Nejjednodušší je zpravidla předkupníkovi zaslat spolu s nabídkou přímo
smlouvu uzavřenou s koupěchtivým. Pro dostání povinností vyplývajících z GDPR lze jen
doporučit nejprve začernit či jinak anonymizovat osobní údaje.
Pokud předkupník přijme nabídku, koupě

se uskuteční mezi prodávajícím a předkupníkem za podmínek sjednaných prodávajícím
a koupěchtivým.10 Předkupník zaplatí kupní
cenu v ujednané lhůtě, jinak u nemovité věci
do tří měsíců po nabídce; v opačném případě
(a pokud si vlastník a předkupník u smluvního
a vlastník a koupěchtivý u zákonného předkupního práva neujednali jinou lhůtu) předkupní
právo zaniká a je možné přistoupit k podání návrhu na vklad, na základě kterého bude
vlastnické právo k nemovitosti převedeno na
koupěchtivého, resp. nyní již kupujícího.11
V neproblematických případech, kdy předkupník nemá zájem předkupní právo využít,
lze proces převodu urychlit prostřednictvím
písemného vzdání se předkupního práva ze
strany předkupníka. Obdobnou možnost nabízí
dohoda o zrušení předkupního práva, ve které
se předkupník na straně jedné vzdá předkupního práva a prodávající na straně druhé za to
poskytne předkupníkovi protiplnění. Tato možnost pochopitelně nepřipadá v úvahu tam, kde
se k omezení nebo vyloučení předkupního práva ze zákona nepřihlíží, tj. pro předkupní právo
vlastníka pozemku a vlastníka stavby.12

Závěr
Předkupní právo může zprvu jednoduše vyhlížející nemovitostní transakci zkomplikovat.
Ať už jste vlastník bytu či jiné nemovitosti nebo
stojíte na straně kupující, postup spočívající ve
vyhledání hesla „jak obejít předkupní právo“,
„vzdání se předkupního práva vzor“ většinou
povedou k porušení předkupního práva a následkům, kdy předkupní právo založí relativní
neplatnost převodní smlouvy, převod vlast-

nického práva k nemovitosti neproběhne, přijdete o správní poplatek 2.000,- Kč nebo např.
opomenutý předkupník se bude domáhat svého práva u soudu.
Pro vyloučení všech rizik je vhodné obrátit
se na zkušeného advokáta, který se specializuje na právo nemovitostí a převodem vás provede od A do Z.
JUDr. Ilona Černochová, LL.M.,
realitní advokátka
Článek byl původně uveřejněn na
www.epravo.cz

1
§ 1124 odst. 2 OZ
2 	Např. § 61 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny
3
§ 3056 odst. 1 OZ
4
§ 1254 OZ
5
§ 1187 odst. 2 OZ
6
Položka 120 písm. a) Přílohy (Sazebníku) k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
7
§ 2140 odst. 2 OZ
8
SYRUČEK, Vladimír a Vencislav SABOTINOV.
Realitní právo: nemovitosti v realitní praxi.
2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2020, s. 308.
9
§ 2147 odst. 1 OZ
10
§ 2147 odst. 2 OZ
11
§ 2148 odst. 1 OZ
12
§ 3056 OZ

Profesní vzdělávání

Výkon správy nemovitostí
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí.
Termín: 24. 1. – 26. 1. 2023 (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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Daně

Daňová poradna
Dotaz: Před osmi lety jsem nabyla darem od
rodičů rodinný dům. Teď ho chci začít pronajímat. Musím si ho nechat ocenit k datu zahájení pronájmu?
Odpověď: V minulosti jste získala byt darem od rodičů. Nabytí rodinného domu byl
bezúplatný příjem osvobozený od daně. Z tohoto důvodu není možné, podle § 27 zákona
o daních z příjmů, rodinný dům odpisovat. Proto je zbytečné, abyste si zajišťovala posudek
rodinného domu znalcem.
Dotaz: Uzavírá se nájemní smlouva na pronájem bytové jednotky. Pronajímatel je plátce DPH. Nájemné je stanoveno za byt i za parkovací místo v domě. Musí se nějak oddělit
cena za nájem bytu a za nájem parkovacího
místa?
Odpověď: Podle výkladu finanční správy záleží na tom, jaký má vztah parkovací místo k bytové jednotce. Pokud je její součástí podle prohlášení vlastníka domu, tak se pronájem bytu
i parkovacího místa posoudí jako jedno plnění
(složené z hlavního a vedlejšího plnění) a cel-

kové nájemné není třeba rozdělovat. Bude se
jednat o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně. Pokud má parkovací místo charakter nebytové jednotky nebo spoluvlastnického
podílu na nebytové jednotce, měl by se nájem
za parkovací místo zdaňovat 21 %. Někteří odborníci však s tímto názorem nesouhlasí a razí
názor, že i v tomto případě se jedná o jedno
plnění, kde pronájem parkovacího místa tvoří
vedlejší, doplňkové plnění. Pak by se opět jednalo o osvobozené plnění.
Dotaz: Obchodní společnost staví rodinný
dům pro sociální bydlení. Výstavba tedy probíhá z pohledu DPH s 15 % sazbou daně. Před
kolaudací dojde k ukončení smlouvy o dílo
a objednatel – fyzická osoba zřejmě rozestavěný rodinný dům prodá. Nemusí zhotovitel
nějakým způsobem něco dodaňovat? Zůstává
15 % sazba správně? Co když se dokončovacími pracemi změní rodinný dům a už nebude
splňovat podmínku „pro sociální bydlení“?
Odpověď: Obchodní společnost jako zhotovitel posuzuje správnost sazby daně vždy k datu
uskutečnění zdanitelného plnění (den převzetí části díla) nebo k danu přijetí zálohy. Takže
vše dělala z pohledu DPH dobře a nemusí nic
opravovat, případně dodaňovat. Pokud dojde
následně ke změně stavby a nebude „pro sociální bydlení“, řeší to nový zhotovitel.
Dotaz: Fyzická osoba pronajímá movité věci
a získává z nich pravidelný příjem. Zdaňuje ho
po odpočtu skutečných výdajů podle § 9 zákona o daních z příjmů. Nyní koupila dva byty
a pronajímá je. Příjmy také patří do § 9. Může
i u příjmů z pronájmu bytů uplatnit skutečné
výdaje? Může byty odpisovat?
Odpověď: První otázka je, jestli pronájem
movitých věcí není v daném případě živností.
Pak by příjem z pronájmu movitých věcí patřil
pod § 7 zákona o daních z příjmů a podléhal by

i odvodům zdravotního a sociálního pojištění. Pokud správně patří pod § 9, což
předpokládám, tak
platí, že v rámci jednoho dílčího základu
daně (§ 9) se uplatňují u všech příjmů
výdaje buď skutečné, nebo ve výši
30 %. Nelze tyto způsoby uplatnění výdajů
kombinovat. Pro tazatelku je jednoznačně výhodnější uplatňovat výdaje ve skutečné výši,
protože může uplatnit i odpisy z bytových jednotek. Podotýkám, že pouze z části stavební,
nikoli z části, kterou v ceně tvoří pozemek.
Dotaz: S.r.o. pořídila bytovou jednotku. Tu
„pronajala“ rodičům jednatele za nulu. Jaké
to má důsledky pro společnost?
Odpověď: Obchodní společnost poskytuje
bezúplatné plnění v podobě výpůjčky, tedy zadarmo. Proto plnění nepodléhá DPH. Ale současně, pokud v minulosti z pořízení bytu uplatnila s.r.o. odpočet DPH, musí ho nyní „vracet“.
Účetní Vám poradí, jak. Protože (přepokládám)
rodiče jednatele nejsou zaměstnanci s.r.o.,
není jim co dodaňovat v podobě bezúplatného
příjmu ze závislé činnosti. Společnost po dobu
výpůjčky nemůže v souvislosti s bytem uplatňovat do daňových výdajů ani korunu. Běžnou
údržbu a drobné opravy by měli hradit uživatelé bytu. U rodičů jednatele vzniká majetkový prospěch ve výši obvyklého nájemného,
které, pokud překročí za kalendářní rok částku
100 tis. Kč, je zdanitelným příjmem jednoho
z rodičů. Dotyčný rodič příjem uvede jako tzv.
ostatní příjem ve svém daňovém přiznání.
Ing. Petr Kout
daňový poradce

Profesní vzdělávání

Aktuality v účetnictví a daních 2022 – 2023
Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních a o aktuálních výkladech Finanční správy.
Seminář je určen majitelům realitních kanceláří, makléřům, účetním a dalším pracovníkům ekonomických oddělení.
Termín: 18. 1. 2023 (9 -14:30 hod.)
Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Lektor: Ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce
člen Komory daňových poradců ČR
specialista na daňové otázky v oblasti nemovitostí, autor publikací, učebnic a řady odborných článků
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MMR informuje

Legislativní rada vlády schválila
návrh zákona o veřejných dražbách
24. 10. 2022
Legislativní rada vlády (LRV) se shodla na
nezbytnosti nové právní úpravy veřejných dražeb. Předložený návrh Ministerstva pro místní
rozvoj zhodnotila jako velmi kvalitní. Vyzdvihla zejména jeho přehlednost, srozumitelnost
a logickou vnitřní strukturu a bez zásadních
připomínek vládě doporučila jeho schválení.
„Legislativní rada vlády se návrhem zabývala už před více než dvěma lety, tehdy ho
po zapracování připomínek právních expertů

z LRV rovněž doporučila vládě ke schválení. Ta
tak učinila v červnu 2020, kdy návrh postoupila
Poslanecké sněmovně, která jej bohužel vzhledem k hektické koronavirové době nestihla do
konce volebního období projednat. Protože od
posledního předložení návrhu zákona uplynula
přece jen delší doba, bylo rozhodnuto o jeho
opětovném zařazení na program LRV,“ shrnula
anabázi návrhu zákona vedoucí oddělení veřejných dražeb Zdeňka Niklasová.
Nový zákon odstraňuje nesoulad stávající

právní úpravy veřejné dražby s občanským právem a sjednocuje pravidla pro konání dražeb.
Cílem návrhu je především zjednodušit, zrychlit a modernizovat proces, jehož současná podoba pochází z přelomu tisíciletí a i vzhledem
k postupující elektronizaci už nestačí aktuálním požadavkům.
Spolu s návrhem zákona o veřejných dražbách schválila LRV také doprovodný změnový
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách.
Po odsouhlasení vládou budou oba zákony
opětovně postoupeny Poslanecké sněmovně
do dalšího legislativního procesu.
Zdroj: www.mmr.cz

Stavební zákon

Ministr Bartoš: Zjednodušíme
výstavbu v České republice
Koalice na vládním jednání schválila klíčovou novelu nového stavebního zákona, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem předkládané úpravy je změnit nový stavební zákon
tak, aby nevznikaly nové státní úřady a bylo zajištěno rychlé, jednoduché, transparentní a pro
běžného občana srozumitelné stavební řízení pod zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.” Návrh ještě čeká proces schvalování v Poslanecké sněmovně a Senátu.
„Cesta, kterou MMR pod mým vedením
muselo projít, abychom došli až sem, nebyla
jednoduchá. Krátce před parlamentními volbami byl totiž na sílu prosazen nový stavební zákon mé předchůdkyně Kláry Dostálové. Ačkoli
všechny strany dnešní vládní koalice se netajily
tím, že jej považují za nesprávný. Zákon smetli senátoři včetně těch za ANO. Ministerstvo
vnitra varovalo, že taková změna zastaví stavební řízení a transformace bude stát desítky
miliard korun. Jistě chápete, že proto muselo
po volbách dojít ke změně zákona, a to urychleně, jinak by vstoupil v účinnost, což by spustilo
totální chaos ve výstavbě,“ říká místopředseda
vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Ivan Bartoš.
Zjednodušeně bude vše vypadat takto:
opouští se původně uvažovaný model centralizované státní stavební správy v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Rozhodování bude
blíže lidem. Většina si bude moct vše vyřídit na
úřadě přímo ve své obci. Po těchto změnách
volali zejména zástupci samospráv.

Ke zrychlení stavebního řízení pomůže
i jeho připravovaná digitalizace. „Není možné
zaostávat v minulém století, kdy se vše řešilo
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papíry a frontami u přepážek. Díky digitalizaci
ušetříme významné finanční zdroje a usnadníme celý proces vyřízení stavebního povolení,” dodal Ivan Bartoš.
I přes nutnost rychlého postupu návrh zákona prošel standardním procesem požadovaným zákonem, včetně meziresortního připomínkového řízení a vypořádání připomínek
z něj vyplývajících. Navíc byl podroben důkladné analýze Legislativní rady vlády, kde byly veškeré navrhované body podrobně projednávány. Návrh byl projednán i se zástupci odborné
veřejnosti, měst i komor a i zde došlo k dohodě
ve většině oblastí.
Zdroj: www.mmr.cz
27. 10. 2022
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Legislativa - daně

Limit pro registraci
k DPH a využívání paušální
daně vzroste na dva miliony
Poslanecká sněmovna 26.10.2022 poslala do 3. čtení návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na
2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup
do režimu paušální daně.

Zvýšení limitu pro plátcovství
DPH na 2 miliony
Novela zákona o DPH navrhuje zvýšit limit
ročního obratu pro povinnou registraci k DPH
na 2 mil. Kč. Aktuální limit ve výši 1 mil. Kč odpovídal částce 35 000 eur, který ČR získala při
vstupu do Evropské unie v roce 2004 a který
se za 18 let navzdory významnému růstu cenové hladiny nezměnil. Zvýšení limitu až na
85 000 eur podporuje sama EU, která členským
zemím umožní implementovat toto navýšení
od roku 2025. ČR nicméně bylo na její žádost
umožněno zvýšit limit pro plátcovství DPH na
2 mil. Kč už před účinností této směrnice.
„Hlavní novinkou daňového balíčku je možnost odhlásit se z plátcovství DPH při ročním
obratu až do dvou milionů korun. Na dvojnásobnou částku dvou milionů pak od příštího
roku vzroste také podmínka pro využívání
paušální daně, tedy placení daní, sociálního
i zdravotního pojištění jednou pravidelnou měsíční částkou bez daňových přiznání a bez
přehledů pojistného,“ říká Zbyněk Stanjura
a dodává: „Při aktuálně vysoké inflaci považuji navýšení limitu na 2 miliony korun za ještě
důležitější. Očekáváme, že příští rok by se díky
tomu mohlo k paušální dani nově přihlásit až
30 tisíc živnostníků.“

Tři pásma paušální daně
V důsledku zvýšení limitu pro plátcovství
DPH se na 2 mil. Kč zvyšuje novelou zákona
o daních z příjmů i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu
daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů
paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro
všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma
odvozená primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu.
„Paušalisté budou podle ročních příjmů
rozděleni do tří pásem, které určují výši jejich
měsíčních paušálních záloh. Většina bude zařazena v prvním pásmu a nic se pro ně nemění.
První pásmo odpovídá dnešní paušální dani
a pro příští rok zde bude měsíční záloha činit
podle prvních odhadů 6 295 Kč. Určeno je pro
živnostníky s ročními příjmy do 1 mil. Kč a pro
živnostníky s vyššími příjmy v 60 či 80% výdajo-
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vém paušálu,“ vysvětluje Zbyněk Stanjura.
V nové rozšířené paušální dani pracuje Ministerstvo financí s několika skupinami OSVČ
podle výše ročních příjmů a uplatnitelného
výdajového paušálu. Pro většinu OSVČ se nic
nemění a příští rok budou platit paušální zálohy podle prvních odhadů ve výši 6 295 Kč v závislosti na výši zdravotního a důchodového pojištění dle vývoje průměrné hrubé mzdy v roce
2022 (výše paušální zálohy pro rok 2022 činí
5 994 Kč měsíčně). První pásmo se týká všech
OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ
s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy
do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým
paušálem.
Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ
s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy
do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým
paušálem. Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se
nevešly do nižšího pásma. Ve druhém pásmu
budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 16 000 Kč měsíčně, ve třetím pásmu pak 26 000 Kč měsíčně.
„Obecně platí, že paušální daň je nabídka od
státu a je zcela na dobrovolném rozhodnutí každého živnostníka, zda ji využije, nebo ne. Návrh tří pásem byl kompromisním řešením mezi
zachováním jednoduchosti systému a daňovou
spravedlností v tom smyslu, že živnostník s příjmy do 500 tisíc korun ročně logicky nemůže
státu odvádět stejně jako podnikatel s dvoumilionovými příjmy ročně,“ dodává k novému
nastavení paušální daně Zbyněk Stanjura.
Letošní výše měsíčních paušálních záloh je
stanovena na 5 994 Kč.
Podmínky pro zapojení se do paušálního režimu by díky této novele mohlo příští
rok nově splnit až 60 tisíc OSVČ navíc, přičemž
pro zhruba polovinu z nich může být využití
paušálního režimu výhodné a mohou tak reálně učinit. Negativní dopad rozšíření paušální
daně na veřejné rozpočty je aktuálně odhadován na -600 mil. Kč na veřejné rozpočty, tedy
zhruba -500 mil. Kč na státní rozpočet ročně. Maximální výpadek na výnosu DPH kvůli

zvýšení ročního limitu na 2 mil. Kč by měl činit -10 mld. Kč na veřejné rozpočty, tj. -6,4 mld.
Kč na státní rozpočet, -2,6 mld. Kč na rozpočty
obcí a -1 mld. Kč na rozpočty krajů.
V oblasti paušální daně návrh upravuje
také situaci, kdy poplatník v paušálním režimu ukončil na konci zdaňovacího období
nebo v jeho průběhu svou činnost, a musel
podat standardní daňové přiznání a přehledy
povinného pojistného, přestože by jinak splnil
ostatní podmínky pro paušální daň. Nově tak
poplatník činit nemusí, pokud jeho nevypořádané pohledávky a zásoby spolu s příjmy ze
samostatné činnosti nepřekročí hranici rozhodných příjmů (dle pásma 1, 1,5 nebo 2 mil.
Kč ročně).

Mimořádné odpisy pro roky 2022 a 2023
Předkládaný návrh zákona prodlouží mimořádné odpisy na majetek zařazený v první
a druhé odpisové skupině pořízený v letech
2022-2023, čímž naváže na mimořádné odpisy
majetku pořízeného v letech 2020-2021 zavedené v důsledku dopadů covidové pandemie
na podnikatele. Nadále tedy bude možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve druhé
odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců,
namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců
přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až
do výše 60 % vstupní ceny.
V roce 2023 očekává MF dočasný negativní dopad ve výši -6,3 mld. Kč na veřejné rozpočty, tedy -4,1 mld. Kč na státní rozpočet
a -2,2 mld. Kč na rozpočty krajů a obcí. V roce
2024 pak odhadujeme dočasný negativní dopad ve výši -9 mld. Kč na veřejné rozpočty
a -5,8 mld. Kč na státní rozpočet (tj. -3,2 mld.
Kč na rozpočty krajů a obcí). V delším období
je nicméně opatření pro veřejné rozpočty neutrální, neboť se jedná pouze o jiné rozložení
odpisů v čase.

Osvobození bezúplatných převodů
podílů na bytových domech od daně
MF v předkládaném daňovém balíčku dále
navrhuje zpětně osvobodit zejména bytová
družstva od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jedná se o bytové domy,
které byly postaveny v letech 1995-2007 za
pomoci dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo z programu podporujícího výstavbu
nájemních bytů a technické infrastruktury,
a u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo
za 1 Kč a zpravidla po uplynutí 20 let převést
svůj podíl na bytovém domě většinou na bytové družstvo. S ohledem na aktuální tržní ceny
nemovitostí by dnes daňová povinnost z toho
převodu mohla přesáhnout i hodnotu v minulosti poskytnuté dotace, což by bylo proti smyslu tehdejší podpory dostupného bydlení.
Pokračování na str. 9
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Legislativa - daně
Limit pro registraci k DPH a využívání
paušální daně vzroste na dva miliony
Pokračování ze str. 8

Další navrhované daňové úpravy
V novele zákona o DPH dále MF navrhuje
parametrické úpravy kontrolního hlášení v oblasti pokut a výzev k podání. Jedná se zejména
o snížení pokut za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení pro fyzické osoby,
s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou
a osoby, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, a dále prodloužení lhůty

Legislativní provedení návrhu

pro podání následného kontrolního hlášení na
17 dnů od vyzvání finančního úřadu do datové
schránky plátce.
Novela daňového řádu dále reaguje na novelu zákona upravujícího datové schránky, jež
s účinností od 1. ledna 2023 rozšíří okruh osob,
kterým je datová schránka automaticky zřízena
ze zákona. Od příštího roku by tak byly nuceny podávat daňové přiznání elektronicky i nepodnikající fyzické osoby, pro které novela daňového řádu tuto povinnost ruší.

Předkládaný návrh zákona novelizuje několik zákonů, zejména o daních z příjmů, o dani
z přidané hodnoty, daňový řád, zákon o pojistném na sociální zabezpečení, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění aj. Novely
jednotlivých zákonů se týkají daní a jejich správy a věcně spolu souvisí. Předložením v jednom právním předpisu se pro daňové subjekty
i správce daně zvyšuje přehlednost změn, ve
kterých se tak bude snazší orientovat.
Zdroj: www.mfcr.cz

AML zákon

AML zákon a realitní sektor
Realitní zprostředkovatelé a další subjekty realitního sektoru jsou jak známo tzv. povinnými
osobami, tzn. že se na ně vztahují povinnosti vyplývající z tohoto zákona. Pro připomenutí přinášíme přehled některých těchto povinností s komentářem Finančního analytického úřadu.
- red Podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 AML zákona jsou povinnou osobou v realitním sektoru
tyto tři typy subjektů:
1. osoba, která nakupuje nebo prodává
nemovité věci (v rámci své podnikatelské činnosti)
2. realitní zprostředkovatel ve smyslu
§ 2 písm. b) zákona č. 39/2020 Sb., o realitním
zprostředkování (ZRZ) tj. ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává uzavření realitní smlouvy,
která je smlouvou o nabytí práva, jež obsahuje
nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo
požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový
prostor, ledaže se jedná o ubytování. Je-li tímto
právem nájem, podnájem nebo pacht nemovitosti, pak je povinnou osobou jen tehdy, jestliže výše měsíčního nájemného či pachtovného
(platby) přesáhne částku 10 000 EUR. Realitní
smlouva pokrývá i družstevní podíl v bytovém
družstvu.
3. dražebník dle zákona o veřejných dražbách při činnosti související s dražbou nemovité věci
Pod bod 1 spadají také developeři, a to fyzické i právnické osoby, které investují do výstavby nemovitých věcí určených k jejich dalšímu prodeji.

Vybraná stanoviska a materiály
■■ V případě, že realitní zprostředkovatel
zprostředkovává realitní smlouvu s hodnotou

předmětu alespoň 1.000 EUR (pokud se nejedná o realitní smlouvu, jejímž předmětem
je oprávnění užívat nebo požívat nemovitou
věc, kde AML zákon stanovuje hodnotu alespoň 10.000 EUR), v tento okamžik nastupuje
povinnost identifikace klienta stanovená AML
zákonem.
■■ Jak má dojít k přezkoumání zdroje peněžních prostředků (konkrétně dlouhodobých úspor, z nichž má být uhrazena akontace
hypotečního úvěru)? Neexistuje univerzální
odpověď. Postup povinné osoby se musí odvíjet od toho, jak velké riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
představuje každý individuální případ (viz
§ 9 odst. 3 AML zákona). Typová rizikovost případu vyplývá z jeho obecných charakteristik
a je na základě vlastního hodnocení rizik praní
špinavých peněz či financování terorismu, které je povinnost provést podle § 21a AML zákona. Finanční analytický úřad uvádí užitečné
informace o hodnocení rizik na svých internetových stránkách a ve svém Metodickém pokynu č. 9. Další užitečné informace, zaměřené
přímo na realitní zprostředkovatele, naleznete
na str. 20 a násl. dokumentu, který připravila
(v angličtině) mezinárodní organizace Finanční
akční výbor (FATF).
■■ V případě nízkého rizika si můžete vystačit pouze s klientovým čestným prohlášením.
Bude tedy stačit, pokud klient pouze uvede,
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jaký je zdroj prostředků, aniž by to jakkoli prokazoval. Vy toto klientovo prohlášení přezkoumáte tak, že posoudíte, zda je v souladu se
všemi ostatními informacemi, které máte resp.
již musíte mít k dispozici. Zejména musíte posoudit, zda prostředky odpovídají dané transakci a zda je to v souladu s profilem klienta (tj.
s tím, co o klientovi víte). Z  prohlášení proto
musí být zřejmé, z jakého druhu výdělečné
činnosti či nabytého majetku prostředky konkrétně pocházejí. Jestliže tedy klient prohlásí,
že se jedná o dlouhodobé úspory, musíte posoudit, zda je to realistické. Pokud dospějete
k závěru, že prohlášení je v souladu s ostatními
informacemi, tak úspěšně splníte svou povinnost přezkoumat zdroj prostředků. Pokud odhalíte nějaký nesoulad (např. postavení či zaměstnání klienta – klient v exekuci nebo pobírá
minimální mzdu - neodpovídá tomu, že uhradí
akontaci ve výši 1 000 000 Kč ze svých úspor
ze mzdy, vzhledem k nízkému věku není reálné, aby měl tak vysoké úspory), tak od klienta
musíte žádat, aby Vám nesoulad vysvětlil a doložil doklady, které jeho prohlášení potvrdí.
Klient je povinen poskytnout Vám součinnost
(§ 9 odst. 7 AML zákona). Neučiní-li to, pak musíte postupovat podle § 15 odst. 1 AML zákona.
V případě vysokého rizika se nesmíte spolehnout jen na čestné prohlášení klienta. Musíte
vyjít z dokladů, které jsou více důvěryhodné
a ověřitelné a podpoří pravdivost prohlášení
(např. daňová přiznání, faktury, smlouvy, výroční zprávy či výpisy z účtu).
Zdroj: Finanční analytický úřad
AML zákon: Zákon č. 253/2008 Sb.; Zákon
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
AML: (Anti-Money-Laundering = proti praní
peněz).
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Legislativa

Ministerstvo spravedlnosti vydalo
aktualizovanou
Příručku evidování
skutečných majitelů
Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon
č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s FAÚ
aktualizovalo Příručku evidování skutečných
majitelů, aby odrážela změny provedené touto novelou.
Hlavními změnami jsou zrušení dvousložkové definice skutečného majitele a její nahrazení vymezením skutečného majitele na základě
tzv. vlastnictví nebo kontroly a zavedení povinnosti evidovat skutečného majitele u některých nových subjektů, které dříve skutečného
majitele neměly (např. SVJ, politické strany
a hnutí, církve). Přechodné období pro plné

podřízení těchto subjektů režimu evidence (zápis skutečného majitele, využití evidence pro
kontrolu klienta dle AML zákona, oznamování
nesrovnalostí) a splnění souvisejících povinností je stanoveno do 1. 4. 2023.
V průběhu října 2022 bude částečně omezen provoz této evidence, a to zejména ve
vztahu k novým zápisům, které budou zohledněny až od 1. 11. 2022.  Z toho vyplývá i omezené využití evidence povinnými osobami pro
účely kontroly klienta. V tomto období FAÚ
plánuje vydat aktualizovaný metodický pokyn
č. 3 – Zjišťování skutečného majitele.
Zdroj: Finanční analytický úřad

Profesní vzdělávání

Webové stránky realitního
zprostředkovatele – ONLINE kurz
Jak má opravdu vypadat web realitního zprostředkovatele nejen z marketingového hlediska?
Každý absolvent poštou obdrží od ARK ČR účastnický CERTIFIKÁT.
Určeno všem realitním makléřům.

Termín: 28. 11. 2022 (9 – 13 hod.)
Seminář vede: Michal Pazdera
Michal Pazdera se 14 let věnuje vývoji realitního softwaru, webových stránek a automatizačním řešením. Velmi intenzivně se věnuje problematice ochrany osobních údajů, zpracování dat v rámci realitních kanceláří a problematice vlastnictví dat v realitní praxi.
Bližší informace a přihláška na www.arkcr.cz
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Informace

Zajímavé články
Čím dál víc rodinných domů v rekonstrukci je na prodej
Novinky.cz, 16.10. zde
REM Autumn 2022: realitní trh v nejisté turbulentní době
Stavební forum, 17.10. zde
Marcel Soural, Trigema: Budoucnost vidím pozitivně! Rezidenční development
Stavební forum, 27.10. zde
Ceny bytů po letech klesly. Developeři plošné zlevnění popírají, ekonomové jim nevěří
Aktualne.cz; 1.11. zde
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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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332
Kč
se vám
se vám
tedytedy
cena
cena
zvedne
zvedne
pouze
pouze
o 8 o%.8 %.
denně.
Za
20%
nárůst
inzerátů
se vám tedy cena zvedne pouze o 8 %.

+ 20
+ 20
%%
+ 20 %
120
120
120
100
100
100

Počet
Počet
inzerátu
inzerátu
Počet
inzerátu

332
332
Kč Kč
307
307
Kč Kč 332 Kč
307 Kč
+8+8
%%
+8 %

Celková
Celková
cena
cena
Celková
cena

