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Informace

Profesní vzdělávání

Prestiž
 ■ Používejte logo Asociace realitních kanceláří České republiky

K hlavním výhodám každé členské kanceláře patří sounáležitost 
s realitními kancelářemi, ke kterým mají klienti oprávněnou dů-
věru. Asociace realitních kanceláří České republiky je otevřena 
všem, kdo mají zájem stát se jejími členy, ale zároveň si klade pro 
přijetí podmínky, které souvisejí zejména s odbornou a etickou 
připraveností pro výkon činnosti. to dává garance klientům při 
výběru realitní kanceláře.  Člen asociace je oprávněn užívat logo 
asociace jako značku kvality své realitní kanceláře. 

informAČní A PorAdensKý servis 
Členové dostávají:

 ■ jednou měsíčně realitní magazín ArK Čr s aktuálními informace-
mi o dění na realitním trhu a o dalších souvisejících událostech,

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

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

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

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

obchodní sPoluPráce
 ■ Systém vzájemného sdílení nabídek (MLS ARK)

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

Využívejte všech výhod členství  
v Asociaci realitních kanceláří České republiky

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

snížení náKlAdů nA Provoz rK 
 ■ Zdarma inzerce nemovitostí na arkcr.cz . všechny nabídky se na-

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

 ■ Slevy u mobilních operátorů, např. od  285,- Kč + dPh měsíčně  za 
neomezené volání do všech sítí v Čr + 2Gb dat

 ■ Slevy při inzerci nabídek nemovitostí na realitních serverech 
reality.idnes.cz; realitycechy.cz; realitymorava.cz; reality.cz; reali-
ty.mix.cz, ulovdomov.cz.

 ■ Sleva pojištění odpovědnosti na rizika vyplývající z realitní čin-
nosti – budoucí zákonná povinnost 
(rámcová dohoda s pojišťovnou Generali a.s. - zvýhodněná sazba 
pro členy ArK Čr) od 4.600 resp. 6.600,- Kč/rok pro firmy a 2.900,-
Kč/rok pro individuální členy (limit pojistného plnění 1mil. Kč)                 

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

 ■ Zvýhodněná účast na Realitním kongresu 
 ■ Slevy za konání Zkoušek odborné způsobilosti

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

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

naše průzkumy na českém trhu nemovitostí potvrdily, že se klienti stále více obracejí na realitní kanceláře, které jsou členem ArKČr. 
 ■ Členství vnímají jako garanci kvality. vědí, že členem se může stát pouze taková rK, která dodržuje stanovená pravidla. 
 ■ důvěřují v možnost řešení případných neshod prostřednictvím nezávislé dozorčí rady asociace. 

VýKon SPRáVy neMoVitoStí
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají nebo se chtějí věnovat správě nemovitostí.

termín: : 21. - 23. 01. 2019  (9-16 hod.), Místo konání: Praha, sídlo ArK Čr, strašnická 1b, Praha 10
bližší info a přihláška na webu ArK Čr

http://www.arkcr.cz/art/5406/vykon-spravy-nemovitosti.htm
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největší realitní akce roku

devátý ročník celostátního realitního kon-
gresu se bude konat  19. listopadu 2018 již 
tradičně v clarion congress hotelu v Praze. 
realitní kongres se každoročně koná pod zá-
štitou Asociace Realitních kanceláří České 
republiky.

zahájí jej prezident Asociace Jaroslav no-
votný, spolu s Pili Meyer z národní asociace 
realitních makléřů usA.

v programu letošního ročníku se  mimo jiné 
objevila nová jména Milana Šmída, nového 
manažera portálu Sreality.cz, Jany Hrstkové 
z největší americké realitní kanceláře Keller 
Williams, která v letošním roce vstoupila na 
český trh, michala hozáka z t-Mobile nebo 

Jiřího nováka z advokátní kanceláře BRoŽ & 
SoKoL & noVáK. součástí programu realit-
ního kongresu je jako každoročně i vyhlášení 
výsledků soutěže rezidenčních developerských 
projektů Realitní projekt roku.

zvláštním hostem letošního ročníku je 
Jan Mühlfeit, dlouholetý ředitel společnosti 
microsoft v České republice, který také sedm 
let šéfoval celoevropské divizi Microsoft Cor-
poration. v současnosti koučuje vrcholové 
manažery, olympijské vítěze a umělce z mno-
ha zemí a je autorem bestselleru the Positive 
Leader. Jan mühlfeit vystupuje na konferen-
cích významných institucí, jakými jsou Světové 
ekonomické fórum, evropská komise, oeCD, 

Harvard University nebo University of Cam-
bridge. letos zavítá i na realitní kongres, kde 
promluví na téma Pozitivní leadership.

„letošní ročník je nabitý novými jmény 
a aktuálními tématy jako jsou sdílená ekono-
mika a její vliv na realitní trh, legislativní no-
vinky GdPr nebo předkupní právo a v poslední 
době tolik aktuální vzdělávání makléřů. věřím, 
že si účastníci z letošního realitního kongresu 
odnesou mnoho nových postřehů, podnětů 
k rozvíjení svého podnikání a kontaktů pro 
spolupráci,“ říká rené hradecký z organizující 
agentury conventia.

detailní program a možnost vstupenek na-
leznete na www.realitnikongres.cz

Realitní kongres 2018 se blíží

obchodník s realitami Praha
Jste realitní makléř/ka, máte v úmyslu věnovat se této profesi dlouhodobě a být připraven/a na to, až po přijetí zákona o realitním 
zprostředkování bude naše profese vázanou živností? tento akreditovaný rekvalifikační kurz „obchodník s realitami“ je přínosný 
jak pro začátečníky v oboru, tak pro realitní makléře s praxí – viz  vyjádření účastníků kurzu v Praze a kurzu v brně
Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou.

Místo konání: Praha, 
 termín : od 28. 1. 2019, celodenní výuka (zpravidla  8,30 - 16,30 hod.)

bližší info a přihláška na webu ArK Čr

Katastr nemovitostí pro 
realitní praxi - BRno

získejte zásadní informace o katastru nemovitostí, bez kterých se 
neobejde žádný realitní makléř.

termín:  15. 1. 2019 (9 - 16 hod.)
Místo konání: brno, filipínského 1, vsA

seminář vede: mgr. martina hutařová -  je dlou-
holetá lektorka správního práva
bližší informace a přihláška zde

Asertivita pro 
realitní makléře

trénink asertivity je pro každého, kdo sebou 
nechce nechat manipulovat a chce umět 
elegantní formou říci své sebevědomé ne.

termín:  21. 11. 2018 (9 -16 hod.)
Místo konání: sídlo ArK Čr, strašnická 1b, Praha 10

Seminář vede: bc. lenka synečková - Kouč s certifikací 
Acc icf. od roku 2004 se věnuje vzdělávání dospělých 

zejména v bankách (Česká spořitelna, Komerční 
banka, m-bank,…) a také pro realitní makléře. 

bližší informace a přihlášky zde

Profesní vzdělávání

http://www.realitnikongres.cz
http://www.arkcr.cz/art/4424/o-nasich-kurzech-rekli.htm
http://www.arkcr.cz/art/4584/o-nasich-kurzech-rekli-ii.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/5780/obchodnik-s-realitami-praha.htm
http://www.arkcr.cz/art/5727/brno-katastr-nemovitosti-pro-realitni-praxi.htm
http://www.arkcr.cz/art/5706/asertivita-pro-realitni-maklere.htm
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legislativa

1Úprava v GdPr stojí na základních zása-
dách, jež představují soubor pravidel, které by 
měly být při zpracování osobních údajů dodr-
žovány. Jednu z nejdůležitějších zásad předsta-
vuje zásada minimalizace údajů.2 Její podsta-
tou je omezení zpracování pouze na ty osobní 
údaje, které jsou pro daný případ relevantní, 
a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu 
zpracování. osobní údaje, resp. dokumenty 
obsahující osobní údaje, by zároveň měly být 
uchovávány pouze na omezeném množství 
uložišť, které jsou nezbytně nutné (např. je 
nadbytečné, aby se smlouva obsahující osob-
ní údaje nacházela v e-mailu, na pevném dis-
ku počítače, nahraná v interním softwaru, na 
flash disku, uložená v šuplíku stolu, a ještě 
uložená ve třech skříních). obecně lze říci, že 
větší množství zpracovávaných osobních údajů 
a úložišť představuje riziko z pohledu potencio-
nálního úniku. dále pak v případě uplatněných 
práv osob (subjektu údajů) se ve velkém množ-
ství úložišť špatně vyhledává. současně platí, 
že k čím rozsáhlejšímu a citlivějšímu zpracová-
ní dochází, tím vyšší by měla být úroveň jeho 
zabezpečení.

Pro Kancelář je důležité, aby měla veškerou 
dokumentaci, se kterou v rámci své činnosti 
pracuje, v souladu s GdPr. K tomu je zapotře-
bí, aby přijala zejména směrnici na ochranu 
osobních údajů, bezpečnostní směrnici a zá-
sady zpracování osobních údajů, proškolila své 
zaměstnance, nastavila procesy zpracování 
a se všemi zpracovateli uzavřela zpracovatel-
skou smlouvu či dodatek. v opačném případě 
hrozí Kanceláři sankce. GdPr zavádí několika-
násobně vyšší pokuty, než jsme byli doposud 
zvyklí. maximální výše pokuty je stanovena 

1 dle čl. 4 odst. 2 GdPr se zpracováním rozumí 
zejména shromáždění, zaznamenání, uspo-
řádání, strukturování, uložení, přizpůsobení 
nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 
použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo 
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkom-
binování, omezení, výmaz nebo zničení osob-
ních údajů. 

2 zásadu minimalizace údajů upravuje čl. 
5 odst. 1 písm. c) GdPr.

horní hranicí 20.000.000 € nebo 4 % z celkové-
ho ročního obratu společnosti (vždy dle toho, 
která částka je vyšší).3 Konečná výše pokuty je 
však v dikci dozorového orgánu, který ji stano-
vuje individuálně s ohledem na rozsah poruše-
ní povinností. dozorovým orgánem je v České 
republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kancelář musí vždy náležitě identifikovat 
své klienty, přičemž tato povinnost jí mimo jiné 
vyplývá ze zákona č. 253/2008 sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu (dále také jako 
„AML“)4. mezi osobní údaje, jejichž znalost je 
dostatečná pro identifikaci osob, patří jméno, 
příjmení, datum narození a adresa trvalého 
bydliště. Kombinace těchto osobních údajů za-
bezpečuje jedinečnou identifikaci dané osoby 
a v takřka každém případě vylučuje možnost 
jakékoliv záměny osob. v některých případech 
je však nezbytné, aby Kancelář zpracovávala 
další osobní údaje, které jsou potřebné pro ur-
čitý smluvní závazek.5 

Poněkud problematickou otázku představu-
je uvádění rodného čísla na smluvní dokumen-
taci. rodné číslo představuje údaj, kterému 
je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a to 
i přes to, že jej GdPr neřadí do zvláštní katego-
rie osobních údajů6. rodné číslo je jedinečným 
identifikátorem fyzické osoby a jako osobní 
údaj je možné jej používat pouze se souhlasem 
fyzické osoby nebo pouze tam, kde to vyžaduje 
zákon7. vkladem se do katastru nemovitostí za-
pisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání 
existence nebo neexistence vlastnického či ji-
ného práva.8 návrh, kterým se zahajuje vklado-

3 Čl. 83 odst. 6 GdPr.
4 § 2 odst. 1 písm. d) Aml
5 Právní důvod (tzv. licenci) pro zpracování 

osobních údajů v případě smluvních vztahů 
představuje licence tzv. plnění smlouvy. 

6  Článek 9 GdPr
7 § 13 a §13c zákona č. 133/2000 sb. o evidenci 

obyvatel a rodných číslech a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

8 dle § 11 odst. 1 zákona č. 256/2013 sb. 
o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů se jedná o vlastnické právo, prá-

vé řízení, v jehož rámci právo vzniká, mění se, 
rozšiřuje, případně pak zaniká nebo se omezu-
je, musí obsahovat mimo jiné označení účast-
níků vkladového řízení. u účastníků, fyzických 
osob, se v návrhu uvádí osobní údaje v rozsahu 
jména, příjmení, adresy místa trvalého pobytu 
a rodného čísla (v případě, kdy rodné číslo není 
přiděleno, je toto nahrazeno datem narození).9 
z daného vyplývá, že smluvní dokumentace, 
na základě které dochází k jakémukoliv zcize-
ní vlastnického práva, musí obsahovat rodná 
čísla účastníků na základě zákonné povinnos-
ti. Příkladem takovou smluvní dokumentací 
může být například smlouva kupní, darovací či 
směnná. naproti tomu však v případě smluvní 
dokumentace, kterou nedochází k nakládání 
s vlastnickým právem, typicky pak u nájemních 
smlouvách, rezervačních smluv či zprostřed-
kovatelských smluv, je uvádění rodného čísla 
nadbytečné a v rozporu se základními zásada-
mi GdPr. 

v praxi realitních makléřů často dochází 
k pořizování kopií občanských průkazů, řidič-
ských průkazů či cestovních pasů (dále také 
jako „Průkaz totožnosti“). Představa o opráv-
něnosti tohoto pořizování vychází z mylného 
pochopení ustanovení Aml. realitní makléř 
je osobou povinnou identifikovat klienta dle 
Aml, kdy u fyzických osob musí ověřit jména, 
příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, 
pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občan-
ství.10 veškeré tyto informace poskytují výše 
uvedené Průkazy totožnosti. realitní makléř 

vo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, 
budoucí zástavní právo, podzástavní právo, 
předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné 
spoluvlastnictví, správu svěřenského fondu, 
výhradu vlastnického práva, výhradu práva 
zpětné koupě, výhradu práva zpětného pro-
deje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhradu 
práva lepšího kupce, ujednání o koupi na 
zkoušku, nájem, požádá-li o to vlastník nebo 
nájemce se souhlasem vlastníka, pacht, požá-
dá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem 
vlastníka a vzdání se práva na náhradu škody 
na pozemku.

9 14 odst. 1. písm. b) zákona č. 256/2013 sb., 
o katastru nemovitostí.

10 § 5 odst. 1 písm. a) Aml

ochrana osobních údajů 
při realitní činnosti

Snad neexistuje osoba, která by si nebyla vědoma, že ode dne 25. 5. 2018 je účinné nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také jako „GDPR“), které zavedlo nová pravidla 
pro ochranu osobních údajů. Pojem zpracování zahrnuje „jakoukoliv operaci nebo soubor operací 
s osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.“1 Bez 
zpracování osobních údajů by nemohla žádná osoba podnikat. Realitní kancelář a realitní makléř 
(dále také jako „Kancelář“) zpracovávají osobní údaje každý den. Cílem tohoto článku je tedy 
upozornit na nejčastější pochybení při zpracování osobních údajů v realitní praxi.

Pokračování na str. 5

Adamtietz
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je tak oprávněn potřebné údaje z Průkazu to-
tožnosti ověřit, k čemuž však postačí pouhé 
nahlédnutí. nadbytečné kopírování Průkazů 
totožnosti tak není v souladu s GdPr. Je prav-
dou, že Aml v sobě zakotvuje možnost povin-
né osoby pořizovat kopie Průkazu totožnosti, 
nicméně to je v praxi Kanceláří možné pouze 
v případě, kdy jsou splněny podmínky tzv. 
podezřelého obchodu. Komentář k Aml však 
říká, že pro tuto kopii je vždy nezbytně nutné 
mít souhlas subjektu údajů11, naopak praxe 
považuje souhlas za nadbytečný. Jakou cestou 
se vydá rozhodovací praxe je však velkou ne-
známou. držení kopií Průkazu totožnosti pak 
přináší bezpečnostní rizika ve vztahu k jejich 
případnému zcizení či ztrátě. Kopie Průkazu 
totožnosti je dostačujícím podkladem pro vyří-
zení některých úvěrů. v případě ztráty či zcize-
ní kopie a jejího následného zneužití, by mohl 
realitní makléř, který kopii měl či má, čelit 
případným sporům z důvodu potencionálního 
zneužití poskytnutého Průkazu totožnosti. 

GdPr klade velký důraz také na bezpeč-
nost zpracovávaných údajů. zásada integrity 
a důvěrnosti12 vyplývá z obecné zásady, ozna-
čované jako ciA.13 Podle této zásady by osobní 
údaje měly zůstat po celou dobu zpracování 
důvěrné, tudíž by se neměly dostat do ne-
správných rukou. v rozporu s touto zásadou 
je praxe některých realitních makléřů. Jednot-
livé podklady ke smlouvám se mnohdy volně 
nacházejí nejen v prostorách Kanceláře, nýbrž 
také například ve vozidle makléře. tyto pod-
klady zůstávají běžně bez jakéhokoliv zabez-
pečení, což přináší vysoké riziko jejich ztráty 
a zneužití. bezpečnostní směrnicí by tyto prak-
tiky měly být zakázány, neboť hrozby pokuty se 
vystavuje nejenom konkrétní makléř, ale také 
Kancelář.

za účelem souladu s GdPr je potřeba ome-
zit zpracování osobních údajů nejen rozsahem 
a účelem, ale také dobou zpracování.14 objek-

11 § 8 odst. 9 Aml. tvrdý, J., vavrušková, A. zá-
kon o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování tero-
rismu. 2. vydání. Praha: c. h. beck, 2018, s. 
48 - 57

12 zásadu integrity a důvěrnosti upravuje čl. 
5 odst. 1 písm. f) GdPr.

13 Podstatou zásady ciA jsou tři základní pod-
mínky bezpečného nakládání s údaji, a to 
důvěrnost (confidentiality), integrita (inte-
grity) a dostupnost (Availability). K tomuto 
více např. na https://www.difenda.com/blog/
what-is-the-cia-triangle-and-why-is-it-impor-
tant-for-cybersecurity-management.

14 zásadu omezení uložení upravuje čl. 5 odst. 

tivní promlčecí lhůta pro uplatnění případných 
nároků, shodně jako zákonná doba pro eviden-
ci listin dle Aml, činí 10 let. s ohledem na to je 
tak možné nastavit retenční dobu15 v maximál-
ní délce 10 let od posledního kontaktu s klien-
tem (uzavření smlouvy, ukončení sporu apod.). 
Kancelář je tak povinna nastavit interní systém 
retenčních dob tak, aby splňoval požadavky 
GdPr a docházelo k pravidelnému aktualizo-
vání, protřiďování a případnému archivování či 
skartování dokumentace. 

Závěr
nová pravidla, která přinesla úprava GDPR, 

neznamenají revoluci, nýbrž evoluci na poli 
zpracování osobních údajů. cílem GdPr, jak 
vyplývá z jeho názvu, je ochrana osobních úda-
jů, to však neznamená, že by přestaly existo-
vat veřejné rejstříky a nebylo by tedy možné 
využívat katastr nemovitostí a pořizovat listy 
vlastnictví. Je vždy potřeba zpracovávat po-
třebné osobní údaje jen k danému účelu a tedy 
je nezneužívat. Kanceláře, stejně jako většina 
společností, zpracovávají osobní údaje v roz-
sahu nezbytném pro samotnou činnost pod-
nikání a měly by se vyvarovat nadbytečnému 
shromažďování nepotřebných údajů. Kancelá-
ře by se měly naprosto vyvarovat zpracování 
osobních údajů spadajících do zvláštní kate-
gorie osobních údajů, tedy zejména osobních 
údajů o zdravotním stavu, sexuální orientaci, 
politických názorech, náboženskému vyznání, 
členství v odborech, biometrice apod.16 s ohle-
dem na sankce, které při porušování pravidel 
dle GdPr Kancelářím hrozí, je podstatné, aby 
měly veškerou dokumentaci v souladu s úpra-
vou v GdPr a tuto úpravu respektovaly. 

mezi subjekty údajů, kterých se zpracování 
Kancelářemi týká, řadíme samozřejmě klienty 
Kanceláře. Kanceláře zpracovávají o svých kli-
entech širokou škálu osobních údajů. rozsah 
těchto údajů se liší s ohledem na účel dané 
smlouvy. smlouvy, které slouží jako podklad 
pro návrhy na vklad do katastru nemovitostí, 
musí obsahovat i rodné číslo. uvádění rodného 
čísla na ostatních dokumentech, které k naklá-
dání s vlastnickým právem neslouží, je v rozpo-
ru se zásadou minimalizace dle GdPr.

běžnou praxí Kanceláří je také pořizování 
kopií Průkazů totožností. z hlediska GdPr ani 
Aml však pro takový postup ve většině pří-
padů neexistuje žádná zákonná licence. Kopii 
Průkazu totožnosti by bylo možné pořídit pou-

1. písm. e) GdPr.
15 retenční dobou se rozumí doba uchování do-

kumentace.
16 Čl. 9 GdPr

ze v případě tzv. podezřelého obchodu. osoba 
pořizující kopii Průkazu totožnosti se tím však 
vystavuje riziku neoprávněného užití kopie 
v případě jejího ztracení. Je tedy na zvážení 
Kanceláře, případně konkrétního makléře, zda 
pořizování kopie Průkazu totožnosti je nezbyt-
ná, a to s ohledem na možná rizika související 
i s případnou ztrátou Průkazu totožnosti.

Adam tietz
advokátní kancelář SeDLAKoVA LeGAL s.r.o.

www.sedlakovalegal.com
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Úvod
dne 29. 5. 2018 bylo ukončeno připomínko-

vé řízení k dlouho očekávanému návrhu záko-
na o realitním zprostředkování a o změně sou-
visejících zákonů (dále jen „zrz“). Předmětem 
toho článku bude představení připravované 
právní úpravy povinného pojištění realitního 
zprostředkovatele ve srovnání se zahraniční 
právní úpravou. význam tohoto pojištění spo-
čívá v tom, že má být jedním ze základních 
prvků garantujících ochranu klientů realitních 
kanceláří v případě, kdy jim bude při poskyto-
vání jejich služeb způsobena škoda nebo jiná 
újma. Česká republika je také členem evropské 
komise pro normalizaci, která schválila dne 
20. 5. 2009 normu publikovanou v Čr jako Čsn 
en 15733 „realitní služby – Požadavky na po-
skytování realitních služeb“.  v čl. 7 této tech-
nické normy je stanoveno, že realitní makléři 
mají povinnost zajistit, aby jejich aktivity byly 
kryty pojištěním profesní odpovědnosti v zá-
vislosti na druhu a hodnotě jejich transakcí.

Aktuální stav pojištění 
realitních makléřů

v současné době sice není upravena v práv-
ním řádu Čr povinnost realitního makléře uza-
vřít pojištění odpovědnosti, ale řada realitních 
kanceláří a jejich asociací má pojištění uzavře-
né, resp. svým členům nabízí možnost uzavře-
ní pojištění prostřednictvím rámcové pojistné 
smlouvy. v případě individuálního sjednávání 
pojištění realitního makléře pojišťovny buď 
používají zvláštní pojistné podmínky určené 
pro pojištění realitních kanceláří, nebo se mo-
difikují podmínky pojištění odpovědnosti pod-
nikatelů. rámcovou dohodu mají uzavřenou 
Asociace realitních kanceláří České republiky 
(s Generali Pojišťovnou, a.s.) a realitní komora 
České republiky, z.s. (s Českou podnikatelskou 
pojišťovnou, a.s., vienna insurance Group), 
na základě kterých mohou uzavírat pojistné 
smlouvy členové obou uvedených spolků.

navrhovaná právní úprava v ZRZ
Právní úprava povinného pojištění odpo-

vědnosti realitních zprostředkovatelů se na-
chází v § 5 zrz. Předmětné ustanovení se sklá-
dá ze tří odstavců. 

v prvním odstavci je vymezen rozsah po-
vinného pojištění odpovědnosti za újmu způ-
sobenou v souvislosti s výkonem realitního 
zprostředkování. realitním zprostředkováním 
se podle § 2 písm. a) zrz rozumí činnost nebo 
soubor činností, jejichž účelem je zprostředko-

Pojištění odpovědnosti v návrhu 
zákona o realitním zprostředkování
(vč. srovnání se zahraniční právní úpravou)

vat uzavření realitní smlouvy. Podle důvodové 
zprávy k § 5 odst. 1 a 2 zrz, může dojít ke vzni-
ku újmy např. ztrátou či zničením dokladů, po-
škozením nemovité věci nebo případně újmou 
na zdraví. důvodová zpráva dále uvádí, že 
povinné pojištění nemá pokrývat úschovu pe-
něžních prostředků. tato koncepce se odlišuje 
od některých zahraničních úprav, které budou 
zmíněny níže. dlužno dodat, že ani v současné 
době pojistné podmínky používané při sjed-
návaní pojištění realitních makléřů úschovu 
peněz nekryjí.  to však nevylučuje možnost 
dobrovolného sjednání připojištění úschovy 
finančních prostředků. v ostatních aspektech 
pojistné krytí odpovídá zvláštním podmínkám 
nabízeným pojišťovnami v rámci pojištění pro-
fesní odpovědnosti již v současnosti.

První odstavec dále stanoví realitnímu 
zprostředkovateli povinnost ujednat pojiš-
tění s limitem pojistného plnění nejméně ve 
výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost 
a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ 
souběhu více pojistných událostí v 1 roce. 
z textu § 5 odst. 1 zrz je patrné, že předlo-
hou pro jeho formulaci byl § 13 odst. 1 zák. 
č. 170/2018 sb., o distribuci pojištění a zajiš-
tění, který však stanoví výrazně vyšší limity po-
jistného plnění. limit pojistného plnění může 
být sjednán s pojišťovnou fakultativně nad 
limit uvedený v zrz, přičemž některé realitní 
kanceláře již mají sjednán takový pojistný li-
mit. Pojistné podmínky ale mohou obsahovat 
řadu výluk, jak lze demonstrovat na příkladu čl. 
4 Pojistných podmínek Allianz, podle kterého 
se pojištění nevztahuje například na škodu či 
újmu způsobenou v souvislosti s předpovědí 
budoucího vývoje v okolí budovy a její části, 
v souvislosti s odhadem hodnoty budovy a její 
části a v souvislosti s příslibem příjmu z budovy 
a její části.

ve druhém odstavci je stanoveno, že pojiš-
tění podle odstavce prvního musí být sjednáno 
u pojistitele, který je podle zákona upravují-
cího pojišťovnictví oprávněn provozovat toto 
pojištění na území České republiky, a musí být 
sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, 
nepřekročila 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistné-
ho plnění. tato úprava byla převzata doslovně 
z § 13 odst. 2 zák. č. 170/2018 sb., o distribuci 
pojištění a zajištění.

ve třetím odstavci se umožňuje pojišťovně 
vypovědět pojistnou smlouvu podle ustano-
vení zák. č. 89/2012 sb., občanského záko-
níku (dále jen „oz“), která upravují pojistnou 

smlouvu. § 8 odst. 3 zrz, vychází z § 2781 oz, 
přičemž podle důvodové zprávy k zrz bylo cí-
lem zákonodárce připustit výpověď smlouvy 
ze strany pojistitele jen ze zákonných důvodů. 
mezi tyto důvody patří nepřijetí návrhu na zvý-
šení pojistného v případě zvýšení pojistného 
rizika (§ 2791 odst. 2 oz), výpověď pojistné 
smlouvy z důvodu zvýšení pojistného rizika 
(§ 2792 oz), porušení povinnosti pojištěného 
či pojistníka oznámit zvýšení pojistného rizika 
(§ 2793 odst. 1 oz). výpovědní lhůty v pří-
padě výpovědi ze strany pojistitele upravují 
§ 2791 odst. 2, § 2793, § 2805 a § 2807 oz. 
Jedná se o lhůty prekluzivní.  v důvodové zprá-
vě se uvádí, že důvodem pro připuštění výpo-
vědi pojistné smlouvy ze strany pojistitele je, 
že pokud by § 5 zrz nebyl takto koncipován, 
nebyly by schopny některé pojišťovny pojištění 
realitních makléřů nabízet anebo by byly nuce-
ny stanovit vyšší pojistné.

Právní úprava ve vybraných 
evropských státech

Charakter právní úpravy
Právní úprava povinného pojištění se nachá-

zí v některých státech v právních předpisech,  
zatímco v jiných státech stanoví pojištění jako 
podmínku pro členství asociace realitních ma-
kléřů. druhá varianta není optimálním řeše-
ním v případě, že v daném státě není členství 
v asociaci realitních zprostředkovatelů povinné,  
nebo působí v takovém státě několik asocia-
cí realitních zprostředkovatelů, z nichž pouze 
některé vyžadují od členů uzavření pojištění. 
v belgii došlo ke kombinaci obou shora uvede-
ných přístupů, protože realitní zprostředkovatel 
musí být na základě zákona  členem Profesního 
institutu realitních makléřů (dále jen „Pirm“), 
který vydal Kodex profesní etiky  zakotvující 
povinnost členů k uzavření pojištění odpověd-
nosti. všichni realitní zprostředkovatelé, kteří 
jsou členy Pirm, musí být automaticky pojištěni 
v rámci kolektivní pojistné smlouvy uzavřené 
s pojišťovnou AXA belgium sA.  Právní úprava ve 
spojeném království stanoví povinnost uzavření 
pojištění ohledně klientových peněz složených 
za účelem platby kupní ceny nemovitosti. Pod-
mínkou členství v národní asociaci realitních 
makléřů (national Association of estate Agents - 
nAeA) ve spojeném království je účast na sku-
pinovém pojištění. ve slovenské republice zák. 
č. 455/1991 zb., o živnostenskom podnikaní po-
jištění jako podmínku provozovaní realitní čin-
nosti nestanoví. Právní úprava regulující činnost 
realitních makléřů chybí ve Švýcarsku.

Rozsah pojištění
vymezení rozsahu pojistného krytí se 

v právních úpravách jiných evropských států 
liší. některé právní řády pouze stanoví po-
vinnost realitního zprostředkovatele uzavřít 
pojištění odpovědnosti, zatímco jiné vymezují 
pojistné nebezpečí, které má být kryto pojiště-

Tento článek je zaměřen na posouzení právní úpravy povinného pojištění odpovědnosti realit-
ních makléřů ve srovnání s regulací ve vybraných zahraničních právních předpisech a úpravách 
asociací realitních makléřů.

Pokračování na str. 7
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ním. zahraniční právní úpravy se odlišují také 
v tom, zda se pojištění vztahuje pouze na rea-
litní činnost ve smyslu zrz, nebo i na finanční 
prostředky svěřené realitnímu zprostředkova-
teli v rámci zprostředkování prodeje, či nájmu 
nemovitosti (např. spolková republika němec-
ko). 

Pozornost si zaslouží švédská právní úprava, 
která v § 25 zákona o realitních zprostředkova-
telích stanoví, že pokud realitní zprostředkova-
tel způsobí úmyslně nebo z nedbalosti škodu 
porušením své povinnosti podle § 8 až 22 (jed-
ná se např. o obecnou povinnost péče, povin-
nost ověřit vlastnictví nemovitosti, povinnost 
vedení evidence nabídek a další dokumentace) 
zákona o realitních zprostředkovatelích, nahra-
dí škodu způsobenou kupujícímu, nebo prodá-
vajícímu. v případě, že je to přiměřené, může 
být povinnost k náhradě škody snížena nebo 
prominuta. odpovědnost za škodu ve shora 
uvedeném rozsahu musí být kryta pojištěním 
realitního makléře. 

Limity pojistného plnění
limity pojistného plnění se v jednotli-

vých státech liší a je patrná tendence tyto 
limity zvyšovat. v norsku byl s účinností 
od 1. července 2015 zvýšen limit pojistné-
ho plnění z 30.000.000 norských korun na 
45.000.000 norských korun (1 norská koru-
na=2,689 Kč, kurz Čnb k 10. 8. 2018). zvlášt-
ností norské právní úpravy je, že umožňuje 
snížení pojistného limitu dohodou stran na 
15.000.000 norských korun. i zde došlo ke zvý-
šení, protože do 1. července 2015 byl stanoven 
limit ve výši 10.000.000 norských korun. 

Ke zvýšení limitu došlo v roce 2016 i v ra-
kousku, a to zvýšením z částky 100.000 eur 
(1 eur=25,635 Kč, kurz Čnb k 10. 8. 2018) na 
250.000 eur v rámci skupinového pojištění 
sjednaného hospodářskou komorou rakouska 
pro její členy. 

v irsku je stanoveno v čl. 6 nařízení 
č. 182/2012 sbírky právních předpisů, že po-
jistný limit na každý nárok (nepočítaje v to ná-
klady na právní zastoupení) musí činit alespoň 
dvojnásobek ročního obratu realitního zpro-
středkovatele za předchozí fiskální rok (bez 
daně z přidané hodnoty) a zároveň minimální 
výše pojistného krytí musí činit 500.000 eur 
bez omezení počtu nároků uplatněných bě-
hem jednoho roku. Pojištění zároveň musí za-
jišťovat neomezené krytí nákladů spojených 
s právním zastoupením realitního zprostředko-
vatele, který je žalován. v porovnání s irskými, 
rakouskými a norskými limity pojistného plně-
ní působí skromně limit stanovený v Polsku ve 
výši 50.000 eur (§ 4 odst. 1 nařízení ministra 
financí č. 1359). 

další zvláštností jsou podmínky členství 
v nAeA ve spojeném království, které stano-
ví, že realitní makléř ucházející se o členství 

musí mít sjednán pojistný limit min. ve výši 
100.000 britských liber (1 libra=28,589 Kč, kurz 
Čnb k 10. 8. 2018), ale pokud se jedná o agen-
turu pronajímající nemovitosti je stanoven 
limit min. 150.000 britských liber. v případě, 
že má realitní zprostředkovatel roční obrat 
přesahující 150.000 britských liber, musí mít 
sjednán limit pojistného plnění ve výši min 
500.000 britských liber. 

na rozdíl od strohé úpravy obsažené v záko-
nech nebo předpisech asociací realitních mak-
léřů se podrobná úprava nachází v rámcových 
pojistných smlouvách. Příkladem mohou být li-
mity upravené v čl. 5 pojistné smlouvy, kterou 
má sjednánu Pirm s AXA belgium sA s násle-
dujícími limity:

1. občanskoprávní odpovědnost podnika-
tele

a) 1.250.000 eur – za újmy na zdraví a s ní 
spojené nehmotné škody 

b) 250.000 eur – za hmotné škody a s nimi 
spojené nehmotné škody 

c) 250.000 eur – za škody čistě nehmotné 
povahy

2. pojištění profesní odpovědnosti
a) 1.250.000 eur – za újmy na zdraví a s ní 

spojené nehmotné škody 
b) 250.000 eur – za hmotné škody a s nimi 

spojené nehmotné škody 
c) 250.000 eur za škody čistě nehmotné 

povahy, počítaje v to v případě souběhu v rám-
ci stejného limitu škodu způsobenou požárem, 
kouřem, výbuchem, poškozením životního 
prostředí nebo nepokoji v sousedství 

3. zpronevěra nebo krádež spáchaná za-
městnancem makléře nebo třetí osobou – li-
mit 30.000 eur za každý nárok.

ruský cech realitních kanceláří, který je za-
ložen na bázi dobrovolného členství, zajištuje 
za výhodných podmínek pojištění odpověd-
nosti v rámci certifikace svých členů.  v roce 
2011 bylo navrhováno zavedení povinného 
členství v cechu, které mělo zahrnovat po-
vinnost uzavření pojištění s limitem pojistné-
ho plnění ve výši 2.000.000 rublů (100 rub-
lů=33,382 Kč, kurz Čnb k 10. 8. 2018) na každou 
škodnou událost.

Právní úprava ve vybraných 
mimoevropských státech

Rozsah pojištění
v mimoevropských státech jsou specifika 

právní úpravy pojištění odpovědnosti realitní-
ho makléře dána i právním systémem, do kte-
rého patří právní řád tuto povinnost stanovící. 

v Kanadě musí mít podle § 25 odst. 5 písm. 
b) zákona z roku 2002 o realitních makléřích 
a obchodních zástupcích realitní makléř uza-
vřeno pojištění k dodržení smluvního závazku 
(write surety) a čestného a loajálního chování 
makléře (fidelity insurance). 

ve spojených státech amerických působí 
národní asociace realitních zprostředkovatelů 

se sídlem v chicagu, ve které je dobrovolné 
členství. tato asociace zajistila pro své členy 
za zvýhodněných podmínek „pojištění za po-
chybení a nedbalostní jednání“. Pojistné krytí 
je nabízeno pro všechny státy tvořící spoje-
né státy americké. Pojištění je sjednáváno na 
míru podle individuálních požadavků realit-
ního makléře (rozsah pojištění, pojistný limit, 
spoluúčast atd.) a podle legislativy státu, pro 
jehož území je sjednáváno. Pojistitel nabízí 
rozsah pojistného krytí v závislosti na tom, zda 
se jedná o pojištění samostatného realitního 
makléře, nebo pojištění obchodní společnos-
ti. Pojištění obchodních společností zahrnuje 
pojištění vlastníka společnosti, zaměstnanců 
a nezávislých zástupců poskytujících realitní 
služby jejím jménem. 

Limity pojistného plnění
také v mimoevropských státech se různí 

právní úprava pojištění realitních makléřů stát 
od státu. zajímavé řešení nalezneme v singapur-
ské  právní úpravě, která stanoví výši pojistného 
limitu v rozpětí 100.000 až 1.000.000 singapur-
ských dolarů (1 singapurský dolar=16,322 Kč, 
kurz Čnb k 10. 8. 2018) v závislosti na tom, zda 
se jedná o samostatného realitního makléře, 
nebo realitní kancelář (obchodní společnost). 
výše minimálně sjednaného limitu pojistného 
plnění se odvíjí v případě realitních kancelá-
ří od počtu realitních zprostředkovatelů, kteří 
v této obchodní společnosti pracují. v novém 
Jižním Walesu v Austrálii je stanoven limit na 
1.000.000 australských dolarů (1 australský do-
lar=16,352 Kč, kurz Čnb k 10. 8. 2018) za pojist-
nou událost a 3.000.000 australských dolarů za 
rok v součtu všech pojistných událostí. Jedná se 
tedy o řešení obdobné tomu, které bylo původ-
ně navrhováno v zrz.

Závěr
závěrem lze shrnout, že na základě provede-

ného dílčího srovnání a analýzy právních úprav 
pojištění realitních zprostředkovatelů, považu-
jeme navrhovanou právní úpravu za nezbyt-
nou. lze to demonstrovat nejen na existenci 
zahraničních právních úprav, ale i na samotném 
přesvědčení realitních kanceláří a jejich asoci-
ací, které se domnívají, že uzavření pojištění 
odpovědnosti zvyšuje jejich důvěryhodnost 
v očích jejich potencionálních klientů. to má za 
následek, že i v případě, že povinnost pojištění 
nestanoví právní předpis, realitní zprostředko-
vatelé toto pojištění uzavírají (např. na novém 
zélandu má the real estate institute of new 
zealand cca 14.000 pojištěných členů, což je 
97% realitních zprostředkovatelů působících 
v tomto státě ). Po schválení a nabytí účinnosti 
zrz se dá předpokládat vznik zvláštních pojist-
ných podmínek vytvořených pojišťovnami pro 
pojištění realitních makléřů. skutečnost, že se 
jedná o atraktivní pojištění profesní odpověd-
nosti, lze doložit na příkladu spolkové repub-
liky německo, kde toto pojištění poskytovalo 
v březnu 2018 celkem 54 pojišťoven.

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MCiArb/CeVRo 
institut Praha

Pojištění odpovědnosti v návrhu zákona 
o realitním zprostředkování
Pokračování ze str. 6



realitní magazín ark čr ■ 11/2018
8

daně

Právní úprava
Právní úpravu společnosti najdeme v 

§ 2716 až § 2746 zákona č. 89/2012 sb., ob-
čanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(„noz“). Předchůdcem smluv o společnosti 
jsou smlouvy o sdružení, řešené v § 829 až 
§ 841 zákona č. 40/1964 sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. v dalším textu 
bude používáno pro oba typy smluv označení 
„společnost“. zaměříme se na nejčastější po-
dobu společnosti, kdy se za účelem dosažení 
společného cíle sdružují fyzické osoby. včetně 
oblasti realitní činnosti.

společnost nemá právní osobnost (práv-
ní subjektivitu). nejedná se o právnickou ani 
o fyzickou osobu. společnost nemůže nabývat 
práva a povinnosti, včetně vlastnických práv. 
společnost není účetní jednotkou ani daňo-
vým subjektem ve smyslu daňových zákonů.

Vedení (podvojného) účetnictví
Podmínky pro vedení podvojného účet-

nictví společníků společnosti stanoví zákon 
o účetnictví. Účetní jednotkou s povinnos-
tí vést podvojné účetnictví jsou také fyzické 
osoby – podnikatelé, sdružení ve společnosti, 
pokud alespoň jeden ze společníků sdruže-
ných v této společnosti je účetní jednotkou. 
fyzické osoby sdružené ve společnosti s jinou 
účetní jednotkou jsou povinny vést účetnictví 
od prvního dne účetního období následujícího 
po období, ve kterém se staly společníky spo-
lečnosti, nebo ve kterém se některý z jiných 
společníků společnosti stal účetní jednotkou, 
například u fyzické osoby překročením rozhod-
né výše obratu 25 mil. Kč. Účetnictví jsou po-
vinny vést do posledního dne účetního období, 
ve kterém přestaly být společníky sdruženými 
ve společnosti, pokud jim povinnost vedení 
účetnictví nevyplývá z jiných ustanovení záko-
na o účetnictví. Pokud tedy uzavře podnikající 
fyzická osoba, která dosud vedla daňovou evi-
denci, smlouvu o společnosti s jinou fyzickou 
osobou, která je povinna vést účetnictví, stává 
se účetní jednotkou.

Daňová evidence, paušální výdaje
na poplatníky daně z příjmů fyzických osob, 

kteří nevedou účetnictví a kteří neuplatňují 
výdaje procentem z příjmů, se vztahují pravi-
dla pro vedení daňové evidence podle zákona 

o daních z příjmů („zdP“). zdP také uvádí, že 
vede-li každý ze společníků společnosti daňo-
vou evidenci, mohou vést i daňovou evidenci 
společnou, tj. daňovou evidenci, ve které evi-
dují společné příjmy a společné výdaje na do-
sažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 
na konci zdaňovacího období (kalendářního 
roku) nebo při ukončení činnosti v průběhu 
zdaňovacího období uvedou ve své daňové 
evidenci na ně připadající podíl na společných 
příjmech a podíl na společných daňových vý-
dajích. 

ustanovení § 12 zdP stanoví, že pokud ne-
jsou společné výdaje související se společnými 
příjmy ze společnosti rozděleny mezi poplatní-
ky stejně jako společné příjmy, mohou poplat-
níci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši. 
naopak, pokud podíl každého ze společníků 
společnosti na společných příjmech je shodný 
jako na společných výdajích, může se každý ze 
společníků společnosti samostatně rozhodo-
vat o tom, zda uplatní daňové výdaje v proká-
zané výši nebo procentem z příjmů (paušální 
výdaje).

Příklad 1
Tři fyzické osoby A, B a C vedou společnou 

daňovou evidenci. Podle smlouvy o společnosti 
se dělí o společné příjmy a výdaje takto:

 ■ Na osobu A připadá 50 % společných pří-
jmů a 50 % společných výdajů.

 ■ Na osobu B připadá 30 % společných pří-
jmů a 30 % společných výdajů.

 ■ Na osobu C připadá 20 % společných pří-
jmů a 20 % společných výdajů.

Všichni společníci sdružení ve společnosti se 
mohou rozhodnout, zda uplatní daňové výda-
je v prokázané výši podle vyúčtování společné 
činnosti nebo procentem z příjmů, protože je-
jich podíl na společných příjmech a společných 
výdajích je u každého společníka shodný.

Konec speciálního režimu u DPH
nejsložitější situace je v současnosti v ob-

lasti dPh. doposud jsme v zákoně o dani z při-
dané hodnoty („zdPh“) nacházeli speciální, 
zjednodušující, úpravu společné činnosti ve 
sdružení, resp. ve společnosti. za společnou 
činnost vypořádával daň jeden ze společníků, 
podával daňová přiznání, souhrnná hlášení 
i kontrolní hlášení, vedl společnou evidenci 
pro účely dPh. zdPh stanovil i pravidla počítá-

ní obratu pro účely 
registrace za plátce. 
tato speciální úpra-
va postupu společ-
níků sdružených ve 
společnosti zaniká 
k 31. 12. 2018.

zůstávají zacho-
vané pouze tři úpra-
vy týkající se společ-
níků sdružených ve 
společnosti:

1. Úprava základu daně ve zvláštních pří-
padech, podle které se test na cenu obvyklou 
vztahuje i na společníky téže společnosti, jsou-
li plátci.

2. opravu výše daně u pohledávek za 
dlužníky v insolvenčním řízení nelze provést, 
pokud věřitel a dlužník jsou nebo v době vzni-
ku pohledávky byli jako plátci společníky téže 
společnosti.

3. Pro účely dodatečných daňových při-
znání a následných souhrnných a kontrolních 
hlášení za období před ukončením činnosti 
podle dosavadní právní úpravy se bude posu-
zovat společná činnost jako celek.

Po novele zdPh práva a povinnosti vznikají 
jednotlivým společníkům společnosti. Práva 
a povinnosti je proto nutné vztahovat vždy 
na činnost jednotlivé osoby povinné k dani 
(podnikatele), nikoliv na společnou činnost. 
Jako metodická pomůcka má sloužit infor-
mace GfŘ k uplatňování dPh u společníků 
společnosti od 1. 7. 2017, č.j. 74028/17/7100-
20116-709973 („informace“), dostupná na 
www.financnisprava.cz.

obrat
Pro to, zda se osoba povinná k dani stane 

plátcem dPh, platí podle zdPh rozhodná výše 
obratu 1 mil. Kč, tedy souhrnu úplat za stano-
vená uskutečněná plnění za nejvýše 12 před-
cházejících po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců. nově se obrat počítá u jednotlivého 
společníka jako součet podílu tohoto společní-
ka na obratu, který na něj ze společné činnosti 
připadá, a obratu za činnosti mimo společnost.

z nové právní úpravy plyne, že ve společ-
nosti mohou vedle sebe fungovat plátci s ne-
plátci dPh. stejně tak již neplatí, že při při-
stoupení do společnosti, ve které byli plátci, se 
musí přistoupivší společník stát plátcem dPh. 
nově přistoupivší společník počítá svůj obrat 
standardním způsobem.

Pokračování příště
ing. Petr Kout 

daňový poradce

Literatura:
Kout, Petr. Společnost (sdružení bez práv-

ní subjektivity) po daňových změnách, Daně 
a právo v praxi 3/2018, s. 20-25

Fungování ve společnosti  
(sdružení bez právní subjektivity)

Zákonem č. 170/2017 Sb., došlo k významným změnám v zákoně o DPH, které se týkají postu-
pů u společníků společnosti v rámci jejich ekonomické činnosti. Následující text je věnován čin-
nosti ve společnosti, zejména změnám, které je nutné uskutečnit nejpozději do konce roku 2018.

http://www.financnisprava.cz
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Praha 29. října (ČtK) - Podíl volných kanceláří v Praze ke konci září 
meziročně klesl o 1,6 procentního bodu na 6,1 procenta. v porovnání 
s koncem druhého čtvrtletí se snížil o 0,6 procentního bodu. nejvíce 
prázdných kanceláří bylo v Praze 5 (9,6 procenta) a Praze 4 (5,3 procen-
ta), nejméně v Praze 2 (2,5 procenta) a Praze 10 (tři procenta). vyplývá 
to z údajů sdružení realitních poradenských firem Prague research fo-
rum (Prf), které má ČtK k dispozici.

celkem bylo v Praze 211.600 metrů čtverečních volných kanceláří. 
ve třetím čtvrtletí bylo v Praze dokončeno 38.200 metrů čtverečních 
moderních kancelářských prostor, meziročně zhruba o desetinu více. 
největšími dokončenými projekty byly Palmovka open Park v Praze 
8, Afi vokovice v Praze 6 a nové sídlo stavební firmy eurovia v Praze 4.

zahájena byla stavba čtyř kancelářských budov. Šlo o dock in 
four v Praze 8, churchill ii v Praze 2, rekonstrukci v bubenské v Praze 
7 a centrum vinice v Praze 10. ve výstavbě je 340.600 metrů čtvereč-
ních kanceláří. necelá pětina má být dokončena letos, zbytek v letech 
2019 a 2020. celková plocha moderních kanceláří stoupla zhruba na 
3,45 milionu metrů čtverečních.

rozloha ploch, na které byly uzavřeny nebo prodlouženy nájemní 
smlouvy, ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 22 procent. zhruba 
čtvrtina pronájmů připadala na Prahu 8, následovaly Praha 4 (22 pro-
cent) a Praha 7 (16 procent). na celkové poptávce se nejvíce podílely 
firmy působící v it sektoru, profesionálních službách a finančním sekto-
ru. nejvýznamnější transakcí čtvrtletí bylo prodloužení pronájmu spo-
lečnosti AdP employers services v projektu river Garden i v Praze 8.

nejvyšší nájemné v centru města meziročně vzrostlo o pět až deset pro-
cent na 21 až 22 eur (543 až 569 korun) za metr čtvereční měsíčně. ve vnitř-
ním městě stouplo o tři procenta na 15 až 16,50 eura (388 až 427 korun), ve 
vnějším městě kleslo o sedm procent na 13,50 až 15 eur (349 až 388 korun).

Členy Prf jsou společnosti cbre, colliers international, cushman & 
Wakefield, Jll a Knight frank.

ciz jw

Podíl volných kanceláří v Praze za posledních pět let (v pct):

období Podíl

3. čtvrtletí 2013 13,1

4. čtvrtletí 2013 13,2

1. čtvrtletí 2014 13,6

2. čtvrtletí 2014 14,6

3. čtvrtletí 2014 14,0

4. čtvrtletí 2014 15,3

1. čtvrtletí 2015 16,5

2. čtvrtletí 2015 16,8

3. čtvrtletí 2015 16,4

4. čtvrtletí 2015 14,6

1. čtvrtletí 2016 13,9

2. čtvrtletí 2016 12,3

3. čtvrtletí 2016 11,7

4. čtvrtletí 2016 10,6

1. čtvrtletí 2017 9,4

2. čtvrtletí 2017 8,6

3. čtvrtletí 2017 7,7

4. čtvrtletí 2017 7,5

1. čtvrtletí 2018 6,2

2. čtvrtletí 2018 6,7

3. čtvrtletí 2018 6,1
Zdroj: Prague Research Forum

Podíl volných kanceláří v Praze ke konci září klesl na 6,1 pct

brno 29. října (ČtK) - ceny bytů v novostavbách v brně začínají sta-
gnovat. ty, co byly na konci třetího čtvrtletí v nabídce, stojí v průměru 
75.800 korun za metr čtvereční, před třemi měsíci to bylo 71.500. na úrov-
ni kolem 75.000 už se předpokládá stagnace, protože se ukazuje, že lidé na 
dražší byty nemají peníze, uvedl dnes v tiskové zprávě františek Šudřich ze 
společnosti trikaya, která ceny nových bytů v brně pravidelně sleduje.

Po nedostatku bytů v předchozích obdobích je nabídka poměrně bo-
hatá, aktuálně je v nabídce přes 600 bytů. K mání jsou však většinou 
luxusnější a tedy dražší byty, jejich průměrná cena je téměř pět milionů. 
„v letošním třetím čtvrtletí se nové byty v brně prodávaly zatím nejlépe, 
lidé jich koupili 223. největší zájem byl o dvoupokojové, které se prodá-
valy v průměru za 3,78 milionu korun,“ uvedl Šudřich.

v nabídce převládají drahé velké byty, tedy nejméně třípokojové. 
zatímco tato dispozice běžně představuje jen třetinu nabídky, teď je to 
téměř polovina. největší nabídka je v městských částech brno-střed, 
bystrc a židenice. levnější a menší byty chybí kvůli tomu, že rozsáhlejší 

stavby sídlištního typu čekají na schválení několik let.
Přestože se za třetí čtvrtletí prodalo tolik bytů jako za celé první polo-

letí, v meziročním srovnání prodeje klesají. Před dvěma lety se za devět 
měsíců prodalo 1195 bytů, loni o 430 méně a letos to bylo dohromady 
jen 452. „Ani poslední šance sjednat hypotéku za starších, výhodnějších 
podmínek se na prodejích neprojevila tolik, jak se čekalo. Je patrné, že 
ubývá lidí, kteří si byty v novostavbách mohou dovolit,“ uvedl Šudřich. 
v meziročním srovnání se ke konci září zvýšily ceny v brněnských novo-
stavbách o 22 procent.

situaci má výhledově zlepšit nový územní plán, který by však měl 
začít platit až v roce 2022. Kromě správních průtahů mají na cenu velký 
vliv i zdražující práce, nedostatek pracovníků a rostoucí cena materiálů. 
Podle předsedy Asociace brněnských architektů a stavitelů marka vin-
tra by mohla brnu pomoci centralizace roztříštěných stavebních úřadů, 
která se osvědčila v ostravě a jedná se o ní v Praze.

Zdeněk Meitner kš

Ceny nových bytů v Brně začínají po růstu stagnovat
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monitoring

Praha 31. října (ČtK) - ve vyřizování sta-
vebního povolení kleslo Česko meziročně ze 
127. místa na 156. příčku mezi 190 porovnáva-
nými zeměmi. vyplývá to z každoroční zprávy 
doing business, kterou dnes zveřejnila světová 
banka (sb). Kromě délky vyřizování v ní hodno-
tí i jiná kritéria, jako například transparentnost 
nebo složitost celého procesu. nejlépe v hod-
nocení vyšel hongkong, nejhůře eritrea, libye, 
somálsko a sýrie.

v Česku je na získání potřebných razítek po-
třeba 246 dní, zhruba čtyřikrát více než v hon-
gkongu. nejrychlejší je v povolování dánsko se 
64 potřebnými dny. žebříček však počítá i s ji-

nými ukazateli, jako jsou například náklady na 
stavební řízení.

„nejbolestivější místo české konkurence-
schopnosti dlouhodobě krvácí. domácí záko-
nodárci přesto už roky nejsou schopni přijít 
s nápravou. Česká republika, která se jinak 
v očích světové banky řadí mezi 35 nejvyspě-
lejších zemí světa, se v tomto ohledu ocitá 
v sousedství zemí jako niger, Čad nebo hype-
rinflací rozvrácená venezuela,“ uvedla výkon-
ná ředitelka developerské společnosti central 
Group michaela tomášková.

zároveň upozornila, že studie světové ban-
ky nezobrazuje proces získávání stavebního 

povolení v celé šíři. zohledňuje pouze proces 
povolovacího řízení definovaný zákonem. ne-
počítá s prodlevami na úřadech nebo s odvo-
láním u soudů. „Projít celým povolovacím pro-
cesem a získat všechna potřebná razítka třeba 
pro běžný bytový dům v České republice v sou-
časnosti trvá v průměru neskutečných deset 
let,“ upozornila tomášková.

Generální ředitel developerské firmy 
ekospol evžen Korec doplnil, že světová banka 
vychází z legislativních dat pro povolování skla-
dových prostor. „Pokud bychom vzali v potaz 
pouze větší rezidenční výstavbu, tak se obá-
vám, že bychom se v žebříčku propadli ještě 
o něco níže. na trhu jsou totiž i takové projek-
ty, které se povolují už více než deset let a stále 
nejsou schválené,“ uvedl.

ciz jw

Ve vyřízení stavebního povolení ČR 
klesla na 156. místo na světě

Základy realitního byznysu
trénink je určen všem začínajícím realitním makléřům nebo makléřům s kratší praxí v realitách. získáte konkrétní praktické návody, jak 
úspěšně zahájit svou kariéru realitního makléře.

Úspěšní absolventi získají osvědčení „certifikovaný realitní makléř 1. stupně“  

termín:  11. - 12. 12. 2018 (9-16 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ArK Čr, Praha 10, strašnická 3165/1b 

bližší info a přihláška na webu ArK Čr

Praha 31. října (ČtK) - tržní ceny bytů, ro-
dinných domů a pozemků v Česku ve třetím 
čtvrtletí meziročně dále rostly, tempo růstu ale 
mírně zpomalilo. nejvíce zdražily byty, nejmé-
ně pozemky. byty zdražily nejvíce také v porov-
nání s druhým čtvrtletím letošního roku. ceny 
bytů rostly nejvíce v mimopražských oblas-
tech, hlavně v Jihočeském, Karlovarském a li-
bereckém kraji. na tiskové konferenci to dnes 
sdělili zástupci hypoteční banky.

z hb indexu, který sleduje hodnotu nemovi-
tostí, vyplývá, že ceny bytů meziročně vzrostly 
o 11,1 procentního bodu na 137,4 bodu. me-
zičtvrtletně stouply o 2,8 procentního bodu. 
základní hodnotu indexu 100 bodů představují 
skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. byty 
tak od tohoto data zdražily téměř o dvě pětiny.

„tempo růstu cen oproti minulému čtvrtletí 
mírně pokleslo, meziroční růst se však stále drží 
nad deseti procenty. ceny rostly ve všech kra-
jích. nejvíce v Jihočeském, Karlovarském a libe-
reckém, nejméně ve zlínském a Plzeňském kraji. 
stejně jako v předchozím období rostly ceny 

starších panelových bytů více než ceny cihlo-
vých. ty jsou v mnoha lokalitách na svých ce-
nových stropech,“ uvedl ředitel odboru nemo-
vitostí hypoteční banky Petr němeček. největší 
zájem je podle něj o malometrážní byty. nadále 
také pokračuje přesun poptávky z okrajových 
částí Prahy do středočeského kraje.

rodinné domy zdražily meziročně o 6,7 pro-
centního bodu na 126,4 bodu. mezičtvrtletně 
se index zvýšil o 1,6 bodu. „oproti minulé-
mu čtvrtletí se tempo růstu cen u rodinných 
domů snížilo o 0,3 procenta. stavebníky trápí 
hlavně delší dodací lhůty u stavebních mate-
riálů a plné kapacity stavebních firem. zájem 
o rodinné domy v horším stavu trvá. výhoda-
mi zůstávají kromě nižší pořizovací ceny také 
možnosti postupných úprav dle vlastních před-
stav,“ doplnil němeček. nabídka developerské 
výstavby je podle něj nejbohatší ve středočes-
kém kraji, staví se také v okolí krajských měst 
s dobrou dopravní dostupností. Podíl dřevosta-
veb na celkovém počtu novostaveb se zvýšil na 
15 procent.

ceny pozemků se zvýšily meziročně 
o 5,5 procentního bodu na 147,5 bodu, me-
zičtvrtletně vzrostly o 1,4 bodu. „Poptávka 
zůstává stabilní, nabídka je však nedostatečná. 
ceny pozemků v developerských projektech 
v okrajových částech Prahy mnohdy převýšily 
10.000 korun za metr čtvereční. zájem je také 
o pozemky s objekty vhodnými ke zbourání, 
a to i přes vyšší náklady na jejich demolici,“ 
sdělil němeček.

nabídka starších bytů bude podle něj sta-
gnovat, u novostaveb bude vyšší nabídku 
ovlivňovat pomalá stavební příprava a nedo-
statečné stavební kapacity, a to hlavně v Praze 
a brně. „Poptávka bude mírně klesat, zájem 
zahraničních kupujících o pražské nemovitosti 
bude ale nadále pokračovat. tempo růstu však 
bude zpomalovat. v řadě regionů se očekává 
stagnace. Část potencionálních kupujících vy-
řeší financování nájemním bydlením,“ dodal 
němeček.

hb index sleduje byty, rodinné domy a po-
zemky. Je založen na reálných odhadech trž-
ních cen nemovitostí, které si prostřednictvím 
hypotečního úvěru pořídili klienti hypoteční 
banky.

ciz mha

Ceny nemovitostí dále rostly, nejvíce 
u bytů, nejméně u pozemků

http://www.arkcr.cz/art/4009/zaklady-realitniho-byznysu.htm
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Informace

Upozornění: informační centrum ArK spol. s r. o. 
využívá zpravodajství z databází ČtK, jejichž ob-
sah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíře-
ní, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho 
části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez 
předchozího souhlasu ČtK výslovně zakázáno.
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AKtuální informAce o vŠech 
Kurzech A o termínech zKouŠeK 

odborné zPůsobilosti nAJdete nA 
Webových stránKách ArK Čr zde.

neVyBRALi JSte Si Z nAŠí 
nABíDKy KURZů? 

PřiPRAVíMe VáM FiReMní KURZ DLe 
VAŠeHo ZADání.  

KontAKtUJte náS nA 
KURZy@ARKCR.CZ neBo nA  

teL.: 272 76 29 53 neBo 608 446 656

SLeVA PRo  ČLeny ARK ČR nA VŠeCHny KURZy Ve VýŠi 30% !

Zajímavé články
nechceme omezovat dostupnost bydlení pro mladé nebo chudší rodiny. chceme ale zdravé ban-
ky. rozhovor se členem bankovní rady České národní banky radkem morou – viz zde.
zdroj: www.cnb.cz

Zajímavé odkazy
státní fond rozvoje bydlení - www.sfrb.cz
Portál o bydlení - www.portalobydleni.cz

Reality bez rizika – informace 
pro vaše klienty

 „Reality bez rizika“ – viz na  http://www.realitybezrizika.org.
tento web určen široké veřejnosti, tedy zejména těm občanům, kteří mají v úmyslu prodat, 

koupit či najmout nebo pronajmout nemovitost. 
Prohlédněte si tyto webové stránky a dojdete-li k závěru, že informace na tomto webu mohou 

být pro vaše stávající a zejména potencionální klienty užitečné, odkazujte všemi způsoby na tyto 
webové stránky. my si myslíme si, že tím pomůžete dobré věci. odkaz na „reality bez rizika“ též 
na webu ArK Čr.

- red -

CePi General Meeting
CEPI 1 - zástupci realitních asociací eu se sešli ve varšavě. ArK Čr je zastoupena v představen-

stvu. Projednalo se toho hodně. za zmínku stoji například sW produkt, který maximálně zjed-
noduší povinnosti realitních kanceláří vyplývající z Aml zákona. (v ostré verzi ho nyní testuje 
belgická asociace).

1 cePi (european council of real estate Professions) je mezinárodní realitní asociace s cent-
rálou v bruselu. Členy cePi jsou pouze profesionální organizace a instituce realitních mak-
léřů a správců nemovitostí výhradně z členských zemí evropské unie.

Diskuze 
k návrhu zákona 
o realitním 
zprostředkování
lze vidět na FB ArK Čr

http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.arkcr.cz/col/7/
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2018/cl_18_181025_mora_ihned_2.html
http://www.sfrb.cz
http://www.portalobydleni.cz
http://www.realitybezrizika.org
lze vid<011B>t na FB ARK <010C>R
lze vid<011B>t na FB ARK <010C>R
lze vid<011B>t na FB ARK <010C>R
lze vid<011B>t na FB ARK <010C>R
https://www.facebook.com/AsociacerealitnichkancelariARKCR/


Vstupenky objednávejte na www.realitnikongres.cz

Zvláštní host: Jan Mühlfeit, Pozitivní leadership

19. listopadu 2018 | Clarion Congress Hotel Prague****
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