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V nedávné době vydal Ústavní soud pod 
sp. zn. III.ÚS 2430/18 rozhodnutí zabývající se 
zákonným předkupním právem spoluvlastníků 
ke garážovému stání. Rozhodnutí přitom nepři-
neslo v dané otázce průlom, respektive nevylo-
žilo povinnosti související s předkupním právem 
v daném případě restriktivně. I nadále tak bude 
v řadě případů nutné vycházet z toho, že prodá-
vající je povinen se předkupním právem ke ga-
rážovému stání zabývat, byť se daná povinnost 
jeví jako velmi nepraktická až iracionální.

Právní pozadí
Předkupní právo spoluvlastníků ke spo-

luvlastnickým podílům ostatních spoluvlast-
níků obsahoval předchozí civilní kodex (zákon 
č.40/1964 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ 
1964“), stejně jako jej obsahoval a obsahuje 
i stávající kodex (zákon č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, dále jen „OZ“).  Zatímco zákonná 
úprava předkupního práva spoluvlastníka v OZ 
1964 se od počátku 90. let nezměnila, jeho 
úprava v OZ prošla zásadním vývojem. Po na-
bytí účinnosti OZ, tedy po 1. 1. 2014, předkupní 
právo založené na původní právní úpravě mělo 
ještě jeden rok trvat a poté zaniknout, s čímž 
OZ od počátku počítal v § 3062, a jednalo se 
tedy o jakési přechodné období. Po skončení 
tohoto přechodného období se předkupní prá-
vo spoluvlastníků uplatnilo jen velmi omezeně, 
neboť dle § 1124 OZ jednak trvalo jen po dobu 
šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví, 
jednak se uplatnilo pouze v případech, kdy 
spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti 
od počátku ovlivnit (typicky v důsledku dědění 
jedné věci více dědici). Od „klasického“ před-
kupního práva spoluvlastníků tak bylo praktic-
ky upuštěno. Tento vývoj byl opřen o četné po-
ukazy na negativní stránky předkupního práva 
spoluvlastníka, které je z povahy věci omeze-
ním ústavně garantovaného vlastnického prá-
va ostatních spoluvlastníků.1

S účinností od 1. 1. 2018 se však noveliza-
cí OZ navrátilo předkupní právo založené na 
původní právní úpravě,2 což bylo odbornou 
veřejností poměrně silně kritizováno nejen 
s ohledem na návrat ke koncepci považované 
některými za zastaralou, ale též s ohledem na 
vznik některých praktických problémů před-

1 Viz důvodová zpráva k OZ, ustanovením 
§ 1115-1120.

2 Předkupní právo nicméně obsahovalo řadu 
změn, např. se dle § 1124 OZ uplatní jen v pří-
padě nemovitých věcí.

kupního práva spoluvlastníků v důsledku dané 
novelizace. Jedním z takových praktických pro-
blémů je i aplikovatelnost předkupního práva 
v případě prodeje garážového stání, pokud 
má takové stání z právního hlediska charakter 
spoluvlastnického podílu na nebytové jednot-
ce – garáži. Takový právní charakter přitom má 
významné množství garážových stání. Takovou 
jednotku (garáž) tedy „vlastník garážového stá-
ní“ spoluvlastní s dalšími osobami („vlastníky 
ostatních garážových stání“), třeba i několika 
desítkami, a povinnosti z předkupního práva by 
tedy měl plnit vůči všem z nich. Tento praktický 
problém se ještě umocnil v případě, že gará-
žové stání mělo být převáděno spolu s bytem, 
kdy se k bytu žádné předkupní právo nevázalo.       

Skutková situace 
a argumentace kupujícího

Ústavní soud v řízení vedeném pod sp. zn. 
III.ÚS 2430/18 posuzoval situaci, kdy prodáva-
jící bez ohledu na předkupní právo spoluvlast-
níků převedl vlastnické právo k podílu ve výši 
1/29 na společné garáži na kupujícího, přičemž 
jeden ze spoluvlastníků garáže od kupujícího 
žádal převedení podílu za stejných podmí-
nek. Převod mezi kupujícím a prodávajícím byl 
uskutečněn ještě za účinnosti OZ 1964.

Za této situace kupující argumentoval 
mimo jiné tím, že po 1. 1. 2015 předkupní prá-
vo v důsledku přijetí OZ a skončení přechodné-
ho období dle § 3062 OZ zaniklo, a tedy soudy 
nemohou přiznat spoluvlastníkovi požadovaná 
práva. Dané argumentaci soudy logicky nedaly 
za pravdu, když poukázaly na odlišnost před-
kupního práva a práv z jeho porušení. Stejně 
tak soudy odmítly další, nepříliš relevantní 
argumentaci kupujícího. Je přitom třeba po-
dotknout, že z doslovného znění § 140 OZ 
1964, který upravoval předkupní právo spo-
luvlastníků, žádná výjimka aplikovatelná pro 
garážová stání apod. přímo nevyplývá.3 

Kupující nicméně v soudních řízeních ar-
gumentoval i účelem právní normy. Danou 
argumentaci Ústavní soud parafrázoval tak, že 
kupující namítal, že „účelem zákonného před-
kupního práva spoluvlastníka je ochrana jeho 
zájmu na ovlivnění toho, která osoba bude 

3 Dobový § 140 OZ 1964 zněl: Převádí-li se spo-
luvlastnický podíl, mají spoluvlastníci před-
kupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké 
(§ 116, 117). Nedohodnou-li se spoluvlastníci 
o výkonu předkupního práva, mají právo vy-
koupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

dalším spoluvlastníkem společné věci a též 
sjednocení vlastnictví. Má za to, že v případě 
nebytové jednotky - garáže, tento zájem není 
dán, neboť spoluvlastníci garáže nemají žádný 
rozumný a vážný zájem na tom, jaká osoba zde 
bude parkovat a nemají ani zájem na sjedno-
cení vlastnictví, tj. vlastnění všech parkovacích 
stání.“

Tuto argumentaci považuji z níže uvedených 
důvodů za dosti silnou a výstižnou. Bohužel se 
s ní Ústavní soud z mého pohledu dostatečně 
nevypořádal, když se ve svém rozhodnutí vě-
noval spíše ostatním námitkám, které vnímám 
jako nepoměrně méně relevantní. 

Výklad zohledňující účel právní normy
Sám Ústavní soud dlouhodobě akcentuje 

nutnost výkladu právních norem zohledňujícího 
jejich účel a smysl, a naopak se staví proti pre-
ferenci jazykového výkladu (jakožto „prostého“ 
výkladu vyplývající pouze z textu zákonného 
ustanovení). Lze citovat např. nález Ústavního 
soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97: „Jazykový výklad 
představuje pouze prvotní přiblížení se k apli-
kované právní normě. Je pouze východiskem 
pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a úče-
lu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako 
logický a systematický výklad, výklad e ratione 
legis atd.). Mechanická aplikace abstrahující, 
resp. neuvědomující si … smysl a účel právní 
normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“

Dané výkladové pravidlo přitom nalezlo 
odraz i v zákoně, když bylo zákonodárcem pa-
rafrázováno v samotném úvodu OZ a zařaze-
no do jeho § 2. Podle § 2 odst. 1 OZ lze každé 
ustanovení soukromého práva vykládat jenom 
ve shodě s Listinou základních práv a svobod 
a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na 
nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým 
zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Ro-
zejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pou-
ze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu 
ustoupit. Podle § 2 odst. 2 OZ pak zákonnému 
ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký 
plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné 
souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; ni-
kdo se však nesmí dovolávat slov právního před-
pisu proti jeho smyslu. Je nepochybné, že daná 
výkladová pravidla se měla uplatnit i v případě 
posuzovaném podle OZ 1964.4

Nelze než se ptát, zda Ústavní soud v da-
ném případě nepřistoupil k právě jím vytýkané 
mechanické aplikaci či interpretaci abstrahu-
jící, resp. neuvědomující si smysl a účel právní 
normy. Smysl a účel předkupního práva k po-
dílu na garáži s 29 garážovými stáními se totiž 
dle mého přesvědčení hledá velmi obtížně. Při 
vážení vlastnického práva prodávajícího s prá-
vy ostatních spoluvlastníků považuji za nutné 
zohlednit i možné (mimo jiné) administrativní 
povinnosti prodávajícího, prodloužení trans-
akce přinejmenším o dva měsíce dle původní 
úpravy v § 605 OZ 1964 či tři měsíce dle nové 
úpravy v § 2148 odst. 1 OZ, jakož i existenci tržní 

4 Viz též § 3030 OZ.

K předkupnímu právu (nejen) 
ke garážovému stání

Jsme si vědomi, že toto téma je stále velmi aktuální a současná právní úprava přináší při ob-
chodních transakcích, jichž se toto předkupní právo týká, řadu problémů. Zařazujeme proto po 
krátké době opět příspěvek k tomuto tématu. 

Víme, že odstranění tohoto praktického problému by zásadně vyřešila novela příslušných pa-
ragrafů občanského zákoníku, nicméně věříme, že i v tomto článku můžete pro vaši praxi nalézt 
určitou inspiraci. 

- red - 

Pokračování na str. 3

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html
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ekonomiky, v rámci níž by spoluvlastník měl mít 
možnost zakoupit garážové stání od prodávají-
cího či od jiné osoby. Při takovém vážení mohu 
v obdobných skutkových případech stěží dojít 
k závěru, že by právu spoluvlastníků na rozho-
dování o svém spoluvlastníkovi měla být dána 
přednost před právy prodávajícího. V tomto se 
situace výrazně liší např. od spoluvlastnictví jed-
noho bytu dvěma osobami, kdy může být zájem 
spoluvlastníka na rozhodování o svém druhém 
spoluvlastníkovi neporovnatelně významnější.

Nosné důvody předmětného rozhodnutí 
Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 2430/18 by se 
prima facie uplatnily i ve vztahu k předkupní-
mu právu dle OZ, tedy na převody uskutečně-
né po 1. 1. 2018. Avšak nabízí se i jiné varianty 
výkladu. Zejména může hrát roli právě shora 
naznačený historický vývoj úpravy v OZ, kdy 
zákonodárce původně od předkupního práva 
spoluvlastníků v zásadě upustil a až násled-
ně jej znovu zavedl. V takovém případě může 
přirozeně hrát významnou roli to, proč záko-
nodárce předkupní právo spoluvlastníků opě-
tovně zavedl, tedy jaký tím sledoval účel. Daný 
účel nicméně nelze z oficiálních dokumentů 
konkrétněji seznat, neboť příslušná legislativ-
ní změna nebyla obsažena v původním návrhu 
novelizujícího zákona, ale až v jednom z po-
změňovacích návrhů, přičemž ani vyjádření zú-
častněných osob v daném ohledu nejsou příliš 
konkrétní. Lze se však domnívat, že pokud se 
nejednalo o změnu samoúčelnou, mohl zá-
konodárce sledovat znovuzavedením daného 
institutu především eliminaci majetkové účasti 
osob na vlastnictví věci, kdy hlavním motivem 
této účasti byla šikana spoluvlastníků opřená 
o výhled budoucího prodeje spoluvlastníkům 
za podstatně výhodnějších podmínek. Takové 
tendence se totiž v době, kdy předkupní prá-
vo spoluvlastníků neplatilo, v praxi objevovaly. 
Kdyby byl účel skutečně takový, nezdála by se 
adekvátní aplikace předkupního práva v typo-
vých případech, kdy k ohrožení takového účelu 
z povahy věci ani nemůže dojít.5 Jsem přesvěd-
čen, že takovým typovým případem je i převod 
spoluvlastnického podílu, s nímž je spojeno 
garážové stání na konkrétním místě. Je tak 
otázkou, zda v budoucnu nedojde ve vztahu 
k předkupnímu právu dle OZ k přehodnocení 
daného právního postoje.

Obecněji k předkupnímu 
právu spoluvlastníků

Právní postavení kupujícího považuji za ješ-
tě problematičtější při stávající strohosti právní 
úpravy předkupního práva spoluvlastníků ne-
movitých věcí. Právní úprava předkupního práva 
totiž obsahuje celou řadu nevyřešených otázek, 
v žádném případě se přitom nejedná pouze o 
(finančně nijak podstatnou) problematiku ga-

5 Neaplikovat předkupní právo v takových 
případech by dle mého přesvědčení mohlo 
odpovídat shora uvedeným pravidlům inter-
pretace práva zohledňující účel a smysl právní 
normy.

rážových stání. Jestliže zákonodárce zamýšlel 
s účinností od 1. 1. 2018 fakticky obnovit před-
kupní právo spoluvlastníků, jsem přesvědčen, 
že měl přijmout podstatně obsáhlejší úpravu 
reflektující též praktickou stránku věci.6 

Jako jeden příklad za všechny lze uvést 
platbu kupní ceny např. prostřednictvím advo-
kátní úschovy. Zatímco § 2148 odst. 1 OZ ur-
čuje tříměsíční lhůtu pro zaplacení kupní ceny 
spoluvlastníkem, nestanovuje, jakým způso-
bem ji má uhradit. Typicky není v situaci, kdy 
se prodávající s kupujícím dohodne na platbě 
prostřednictvím advokátní úschovy, zřejmé, 
zda prodávající poruší předkupní právo, pokud 
od svých spoluvlastníků bude vyžadovat platbu 
na svůj účet.7 Například právě otázka podmí-
nek splatnosti kupní ceny přitom v minulosti 
zaznamenala významné judikatorní změny, 
kdy Nejvyšší soud sám korigoval závěry svého 
předchozího rozhodnutí. Již vůbec pak není ze 
zákona zřejmý konkrétní postup prodávajícího 
spoluvlastníka garáže, pokud by zamýšlel plat-
bu prostřednictvím advokátní úschovy svým 
spoluvlastníkům umožnit – zda by např. měl ad 
absurdum s advokátem uzavřít desítky smluv 
o úschově kupní ceny určené k podpisu každé-
mu jednotlivému spoluvlastníkovi apod.

Samostatnou otázkou pak je, zda lze vů-
bec předkupní právo spoluvlastníků aplikovat 
v situaci, kdy spoluvlastnictví vzniklo v době mezi 
1. 1. 2015 a 1. 1. 2018, tedy v době, kdy obecné 
zákonné předkupní právo spoluvlastníků neexisto-
valo. Pokud by tomu tak mělo být, znamenalo by 
to významné omezení obsahu vlastnického práva 
konkrétních spoluvlastníků. I analýza této otázky 
samozřejmě již přesahuje rámec tohoto článku. 
Roli při jejím zodpovězení může nicméně hrát 
i možná konkurence několika předkupních práv,8 
přičemž spoluvlastník věci přirozeně v předmětné 
době mohl svůj spoluvlastnický podíl zatížit např. 
smluvním předkupním právem a smluvní před-
kupník mohl oprávněně vycházet z předpokladu, 
že jeho předkupní právo bude trvat.      

Podobných nevyřešených otázek by bylo 
možno uvést několik, z nichž každá by mohla 
vydat na samostatný článek.9

6 Zatímco při výkladu jiných právních institutů 
si lze často dopomoci obecnými pravidly či 
instituty obdobnými, a proto není detailní 
úprava nutná, předkupní právo spoluvlastní-
ků je svou povahou naopak tak ojedinělé, že 
dle mého přesvědčení důkladnou legislativní 
úpravu vyžaduje.

7 Obecný princip totožnosti podmínek dle 
§ 2147 OZ podle mého přesvědčení stěží 
může být chápán jako pravidlo bezvýjimečné, 
když určité odlišnosti vyplývají již z povahy 
věci, jiné mohou vyplývat ze specifického 
vztahu mezi smluvními stranami apod.

8 Srov. též TÉGL, P. (2016) „O kolizi limitovaných 
věcných práv a způsobech jejího řešení (po-
kus o uvedení do problematiky)“. In: Právní 
rozhledy, roč. 2016, č. 20, s. 687.

9 Lze naopak kvitovat snahu zákonodárce 
o řešení případu prodeje více věcí, z nichž jen 
k některým se váže předkupní právo. I úpra-
va pro tyto případy zakotvená v § 2149 odst. 
2 OZ by nicméně mohla být obsáhlejší a lépe 
vyvažovat práva všech stran - zde např. kupu-
jícího, který má zájem koupit byt pouze s ga-
rážovým stáním.

Prodávající disponující kvalitním právním za-
stoupením si s problematikou předkupního prá-
va spoluvlastníků nepochybně poradí. Právní laik 
naopak dle mého přesvědčení prakticky nemá 
šanci nastavit transakční dokumentaci způso-
bem, aby všechny povinnosti plynoucí z před-
kupního práva splnil a sám se nevystavil nepři-
měřeným rizikům či nepředvídaným následkům. 
V tomto ohledu se mi jeví omezení vlastnického 
práva spočívající v aktuální úpravě předkupního 
práva jako omezení na hranici ústavnosti. Dle 
mého přesvědčení by si předkupní právo zaslou-
žilo podstatný legislativní zásah.     

V každém případě shora uvedené rozhod-
nutí Ústavního soudu vysílá jasný signál pro 
developery, aby se při nastavení formy spo-
luvlastnění některých nemovitých věcí či jejich 
částí raději vyhnuli „standardnímu“ spoluvlast-
nictví. V úvahu přitom připadá několik mož-
ností, jak dosáhnout pro futuro požadovaného 
účelu, tj. nadměrně nezatěžovat vlastníky v po-
zici prodávajících.  Jedním z nich je tzv. přídatné 
spoluvlastnictví dle § 1223 a násl. OZ, které dle 
mého přesvědčení může být v některých přípa-
dech u společných garáží aplikovatelné. V jeho 
důsledku by se pak např. převod primární jed-
notky (např. bytu v domě) ex lege vztahoval ve 
smyslu § 1227 odst. 1 OZ i na převod podílu 
na garáži a předkupní právo by se neuplatnilo. 
Účelu by bylo rovněž možné dosáhnout i vhod-
ně nastaveným vzdáním se předkupního práva 
ve smyslu § 1125 OZ. V úvahu připadají i další 
způsoby. Vyhnout se předkupnímu právu ve 
vztahu ke garážovým stáním apod. lze přiroze-
ně i v již existujících bytových domech, je však 
samozřejmě třeba konsensus spoluvlastníků.

Závěr
Předkupní právo spoluvlastníků považuji za 

velice problematický institut na hranici ústav-
nosti, zejména s ohledem na jeho strohou 
legislativní úpravu ponechávající řadu nezod-
povězených koncepčních otázek a přinášející 
řadu praktických problémů. Dle aktuálního 
rozhodnutí Ústavního soudu není důvod před-
kupní právo limitovat ani v případech, které se 
zjevně dosti vzdalují jeho účelu a smyslu, např. 
v případech prodeje spoluvlastnického podílu 
na společné garáži, s nímž je spojeno garážové 
stání na konkrétním místě. Jsem však přesvěd-
čen, že do budoucna může dojít k přehodnocení 
daného právního postoje, neboť pro to existují 
významné argumenty. Eliminovat předkupní 
právo mohou pro futuro samozřejmě i jednot-
livci vhodným nastavením formy spoluvlastnění 
některých nemovitých věcí či jejich částí.

Mgr. Lukáš Dušek, 
advokát

BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Rubešova 162/8, 120 00 Praha 2

www.akbrodec.cz
Článek byl původně uveřejněn na 

www.epravo.cz

K předkupnímu právu (nejen) ke garážovému stání
Pokračování ze str. 2

http://www.akbrodec.cz/index.html?menu=uvod
E:\Users\Pavel\Documents\Prace\sazba\2018\2018_RM_12\zdroje\www.akbrodec.cz
http://www.epravo.cz
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Daně

Přijatá a uskutečněná plnění, 
daňové doklady

Podle Informace si společníci společnosti, 
jsou-li plátci, stanoví, s přihlédnutím k NOZ, 
podíly na jednotlivých plněních. Samozřejmě 
již při uskutečnění plnění, popř. přijetí úplaty 
a nikoliv až následně.

Při nákupu zboží v tuzemsku od plátců a při 
pořízení zboží od osob registrovaných k dani 
v jiných členských státech EU nebo při nákupu 
služeb to znamená, že společníci osloví všech-
ny své dodavatele v tuzemsku i v cizině a sdělí 
jim své podíly na majetku, zisku nebo ztrátě. 
Požádají je, aby jim vystavovali místo dosavad-
ního jednoho daňového dokladu daňových do-
kladů více podle jednotlivých společníků spo-
lečnosti za každou dodávku zboží, poskytnutí 
služby apod. 

Stejně budou postupovat společníci při pro-
deji zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, 
kterému musí vystavit daňové doklady ve výši 
svého podílu na uskutečněném plnění.

Příklad 2
Ve společnosti jsou tři společníci. Provozují 

realitní činnost. O vše se v podnikání dělí rov-
ným dílem. Nakupují vybavení kanceláře, platí 
energie apod. Své dodavatele informovali, že 
požadují, v souladu se ZDPH, aby každému spo-
lečníkovi vystavovali samostatný daňový do-
klad, celkem tedy tři daňové doklady za každý 
nákup. Následně při vyúčtování služby zájemci 
vystaví tři daňové doklady podle podílu jednot-
livých společníků na provizi apod. 

Postup v Příkladu 2 není v praxi proveditel-
ný. Zkusíme to jinak. Na výstupu jeden společ-
ník jako plátce poskytne celé plnění a vystaví 
jeden daňový doklad na celkovou částku (vy-
účtuje celou výši provize). Ostatní společníci 
mu ale musí část plnění poskytnout, tedy vy-

účtovat svůj podíl na provizi. Vystaví na ně da-
ňové doklady.

Na vstupu tentýž nejdůležitější společník 
přijme celkové (zdanitelné) plnění a uplatní ná-
rok na odpočet daně z celého plnění. Následně 
poskytne část z tohoto plnění podle smlouvy 
kolegům plátcům. Opět, zejména kvůli adminis-
trativní náročnosti bude tento postup pro mno-
ho společností neřešitelným problémem. Mírné 
vylepšení situace by mohlo způsobit pouze pou-
žívání souhrnných daňových dokladů.

Budou-li ve společnosti sdružení plátci i ne-
plátci DPH, musí dořešit, kdo bude „styčným dů-
stojníkem“ na vstupu a kdo na výstupu. Nemusí 
to být stejná osoba. Na vstupu to jistě bude 
plátce, na výstupu pravděpodobně neplátce.

Režim plnění
Všichni společníci by podle Informace měli 

dodržet stejný režim – běžný režim nebo režim 
přenesení daňové povinnosti. Jak postupovat 
například při dodávkách stavebních prací? Po-
kud společnost zajišťuje jak vlastní stavebně 
montážní práce, podléhající režimu přenesení 
daňové povinnosti, tak například samostatné 
projektové práce a revize odděleně jednotlivý-
mi společníky, tak by každý společník jako sa-
mostatný plátce měl uplatnit odděleně režim 
obecný a režim přenesení daňové povinnosti, 
včetně případných rozdílných sazeb DPH v sou-
vislosti s výstavbou nebo změnou staveb pro 
sociální bydlení. V tomto bodě je Informace 
GFŘ diskutabilní a je otázka, jak budou postu-
povat správci daně.

Vyrovnání a úprava odpočtu daně
Všech plátců se týká režim vyrovnání odpo-

čtu daně u majetku, který není dlouhodobý, 
a úpravy odpočtu daně u dlouhodobého ma-
jetku, pokud se dodatečně změní nárok na od-

počet daně u poří-
zeného obchodního 
majetku. V případě, 
že majetek poří-
dil jeden společník 
a následně přeúčto-
vával odpovídající 
podíly ostatním 
společníkům, vzniká 
interpretační pro-
blém, protože při 
doslovném znění ZDPH by měl ten společník, 
který pořídil celý majetek, provést vyrovnání 
nebo úpravu odpočtu daně na celém majetku. 
Ale ten již celý nevlastní. 

Společné jmění manželů
Není výjimkou, že společníky společnosti 

jsou manželé se společným jměním. Z pohledu 
NOZ i z pohledu ZDP nedochází k prodeji ma-
jetku, resp. spoluvlastnického podílu na něm. 
Vlastnictví se nemění. Z pohledu DPH však 
může dojít z dodání zboží mezi obchodními 
majetky manželů. Postup je tedy shodný jako 
u „cizích“ osob.

Evidence pro daňové účely, 
daňová tvrzení

Zápisy v evidenci pro daňové účely a obsah 
daňových přiznání, souhrnných hlášení a kon-
trolních hlášení kopírují uskutečnění jednot-
livých plnění na vstupu a na výstupu. Každý 
společník společnosti eviduje všechna svá pl-
nění. Počet zápisů v rámci společnosti nutně 
v důsledku legislativní změny vzroste.

Ukončení činnosti společnosti 
nebo ukončení účasti 

společníka ve společnosti

Řada společníků společnosti jistě bude zva-
žovat ukončení společné činnosti nebo bude 
jen některý ze společníků zvažovat ukončení 
svého působení ve společnosti. Podle NOZ 
má společník při vystoupení nebo vylouče-
ní ze společnosti právo na vypořádání svého 
spoluvlastnického podílu na majetku získa-
ném společnou činností. Majetek bývalých 
společníků může nadále zůstat ve spoluvlast-
nictví společníků. Může také dojít k rozdělení 
majetku a jeho vydání, pokud to je vzhledem 
k charakteru věci možné. Častěji však dochá-
zí k vypořádání spoluvlastnictví převedením 
vlastnického práva jednomu nebo více společ-
níkům za úplatu nebo bezúplatně.

Příklad 3
Ve společnosti působí 3 fyzické osoby. Ze 

společných prostředků zakoupily 3 osobní auta 
– zelené (jezdí s ním pan Zelený), šedé (pan Še-
divý) a černé (pan Černý). Všechna auta jsou 
ve spoluvlastnictví všech tří osob. Při prodeji 
například spoluvlastnického podílu na zeleném 

Fungování ve společnosti  
(sdružení bez právní subjektivity)
Dokončení z minulého čísla RM 

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.

Aktuality v účetnictví 
a daních 2019

Tradiční seminář pro všechny zájemce o aktuální informace z oblasti daní a účetnictví

Termín:  19. 02. 2019  (10 -14 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Seminář vede: Ing. Petr Kout, daňový poradce
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Pokračování na str. 5

http://www.arkcr.cz/art/5404/aktuality-v-ucetnictvi-a-danich-2019.htm
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Fungování ve společnosti  
(sdružení bez právní subjektivity)

autě panu Zelenému uskutečňuje pan Šedivý 
i pan Černý zdanitelné plnění se základem daně 
odpovídajícím sjednané ceně za spoluvlastnic-
ký podíl (1/3) na zeleném autě.

Další možná řešení společné činnosti
Různorodost ekonomických činností bude 

vyžadovat odlišná řešení vhodná pro danou 
podnikatelskou aktivitu. Nabízí se například:

a)  Založení veřejné obchodní společnosti, 
která je u fyzických osob svým princi-
pem nejblíže činnosti ve společnosti.

A. Zálohy na důchodové pojištění

2018 - na běžný kalendářní měsíc – splat-
nost od 1. do 20. dne následujícího kalendář-
ního měsíce (např. záloha za březen 2018 byla 
splatná 1. - 20. dubna 2018)

2019 - na běžný kalendářní měsíc – splat-
nost od prvního do posledního dne toho-
to běžného měsíce (např. záloha na březen 
2019 je splatná 1. - 31. března 2019)

Minimální výše zálohy na pojistné 2019
a) hlavní činnost    = 2 388 Kč
b) vedlejší činnost =    955 Kč
Přechod na nový způsob placení – dvě mož-

nosti
1. Zálohu za 12/2018 zaplatit 21. - 

31. 12. 2018, tj. po splatnosti zálohy 
za 11/2018 a před splatností zálohy na 
1/2019.

2. Zálohu za 12/2018 není nutné platit, k do-
placení pojistného dojde až po podání 
přehledu za rok 2018 - bez penále!

Pokud OSVČ zaplatí zálohu na pojistné do 
konce následujícího kalendářního měsíce, pe-
nále se nepočítá. 

OSVČ si může platit zálohy na pojistné 
do budoucna, tuto skutečnost nemusí OSSZ 
dopředu oznamovat. Částky, které převyšují 
předpis záloh na pojistné, jsou považovány  
za platby do budoucna, nejdéle do prosince 
běžného roku.

OSVČ vykonávající vedlejší činnost 
si může požádat jak o snížení záloh, tak 
o zrušení povinnosti platit zálohy na po-
jistné, pokud její příjem po odpočtu výda-
jů v posuzovaném období roku (nejméně 
tří kalendářních měsíců), ve kterém podá 
žádost, by nezaložil účast na důchodovém 
pojištění

Nová vyšší záloha na pojistné se platí až od 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl 
nebo měl být přehled podán. Nová nižší zá-
loha na pojistné se platí již od měsíce podání 
přehledu.  

B. Nemocenské pojištění 
2018 - na běžný kalendářní měsíc - splat-

nost od 1. do 20. dne následujícího kalendářní-
ho měsíce (např. pojistné za březen 2018 bylo 
splatné 1. - 20. dubna 2018)

2019 - na běžný kalendářní měsíc - splat-
nost od prvního do posledního dne tohoto 
běžného měsíce (např. pojistné na březen 
2019 je splatné 1. - 31. března 2019)

Minimální výše pojistného 2019 = 138 Kč
Přechod na nový způsob placení
Pojistné za prosinec 2018 (minimálně 

115 Kč) je splatné do 20. ledna 2019.
Pojistné na leden 2019 (minimálně 138 Kč) 

je splatné od 21. ledna do 31. ledna 2019.
Pokud OSVČ nezaplatí pojistné na nemo-

censké pojištění do konce následujícího mě-
síce, dojde k zániku nemocenského pojištění! 

C. Pojistné na všeobecné 
zdravotní pojištění

Placení záloh se nemění, tzn. záloha na 
pojistné na běžný kalendářní měsíc je splatná  
od 1. měsíce, na který se platí, do 20. dne ná-
sledujícího kalendářního měsíce.

Minimální výše zálohy na pojistné u OSVČ, 
za níž není plátcem stát = 2 208 Kč

Nová záloha na pojistné se platí od měsíce, 
ve kterém byl nebo měl být podán přehled.

Připravil: Ing. Petr Kout

Změny v placení pojistného 
OSVČ od roku 2019

Pojistné OSVČ 2019
 Zdrav. poj. Důchodové pojištění

hl. čin.              vedl. čin.

Min. měs. vyměřovací základ 16 349,50 8 175 3 270

Min. měs. záloha na pojistné 2 208 2 388 955

Min. roční vyměřovací základ 196 194 98 100 39 240

Min. roční pojistné 26 487 28 645 11 459

Max. roční vyměřovací základ 1 569 552 1 569 552

Max. roční pojistné 458 310 458 310

Pov. účast na poj. (roční ZD) od vždy 78 476

         tj. v průměru za měsíc od vždy 6 540

Min. měs. pojistné nemoc. poj. 138 138

Pokračování ze str. 4 b) Založení jiné obchodní korporace, 
např. společnosti s ručením omezeným 
nebo akciové společnosti.

c) Ukončení společné činnosti a samo-
statné fungování dřívějších společníků.

d) Úplné ukončení samostatné činnosti.
Každý společník společnosti musí sám zvá-

žit, jak dál pokračovat a jakou formou. V pří-
padech ad b) a ad c) pak řešit formu přechodu 
majetku (převod obchodního závodu nebo 
jeho části, vklad majetku, prodej majetku). 
Převod na jinou formu podnikání s sebou ob-
vykle nese daňové problémy a někdy i nutnost 
vést účetnictví, což také není zadarmo.

Závěr
Pravděpodobně bude nutné upravit smluv-

ní vztahy – upravit stávající společenskou 
smlouvu o společnosti, resp. smlouvu o sdru-
žení, některé vztahy nahradit smlouvou pří-
kazní, smlouvou komisionářskou a dalšími. 
Jednoznačně je třeba počítat se zvýšenou ad-
ministrativou a v návaznosti na to s vyššími 
úhradami za vedení evidence. A bohužel se 
dají očekávat i budoucí výkladové problémy, 
jak bylo v textu naznačeno.

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

Splatnost pojistného OSVČ
Pojištění 2018 2019

zdravotní 
pojištění
(záloha)

od 1. dne kalendářního měsíce, 
na který se platí, do 8. dne násle-

dujícího kalendářního měsíce

důchodové 
pojištění
(záloha)

od 1. do 20. dne 
následujícího 
kalendářního 

měsíce

v průběhu běž-
ného kalendář-

ního měsíce

nemocenské 
pojištění
(pojistné)

od 1. do 20. dne 
následujícího 
kalendářního 

měsíce

v průběhu běž-
ného kalendář-

ního měsíce
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Profesní vzdělávání

Zákon o realitním zprostředkování je sice 
ve fázi „dolaďování“ textu návrhu před jeho 
projednáním ve vládě, nicméně vše nasvědču-
je tomu, že jeho přijetí je jen otázkou nepříliš 
vzdáleného času. 

Jednou ze základních změn v tomto zákoně 
je přesun realitní činnosti z tzv. volných živností 
do živností vázaných.  K získání živnostenského 
oprávnění na tuto vázanou živnost bude tře-
ba splnění určitých podmínek (praxe v oboru, 
vzdělání či zkouška odborné způsobilosti). I pro 
realitní makléře, resp. obchodníky s realitami, 
kteří budou moci prokázat zákonem požadova-
né vzdělání a odbornou praxi, bude z hlediska 
prokazování určitě jednodušší použít k tomuto 
účelu doklad o složení zkoušky odborné způ-
sobilosti pro obor obchodník s realitami. V ta-

kovém případě již nebude zapotřebí dokládat 
odbornou praxi a vzdělání.

Zkoušku odborné způsobilosti mohou vy-
konávat pouze subjekty, které k tomu mají 
autorizaci od příslušné instituce, v našem 
případě je to Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Zkouška probíhá podle pravidel, která jsou 
dána zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřová-
ní a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
Držitelé osvědčení o složení zkoušky odbor-
né způsobilosti (což platí pro všechny obory 
v členění podle Národní soustavy kvalifikací) 
musí prokázat své znalosti podle předem sta-
novených kritérií a to jak v písemném testu, 
ústní i praktické zkoušce. Tento fakt je velmi 
důležitý zejména za situace, kdy i v našem re-
alitním oboru řada různých subjektů vydává 

nejrůznější certifikáty, osvědčení apod., kde 
ovšem není objektivní měřítko hodnocení 
znalostí osob, které takové osvědčení či cer-
tifikát získaly. Asociace realitních kancelář 
České republiky má již téměř tři roky opráv-
nění tyto zkoušky odborné způsobilosti po-
řádat. Držitelé tohoto osvědčení budou moci 
jednodušeji získat živnostenské oprávnění na 
vázanou živnost obchodník s realitami, ale 
zároveň toto osvědčení (se státním znakem 
České republiky) u každého makléře je jistě 
důležitým dokladem jeho profesionality  pro 
každého potenciálního klienta.

Každý makléř, který se rozhodne tuto zkouš-
ku odborné způsobilosti vykonat, má také 
možnost doplnit a prohloubit si své znalosti 
v oboru účastí v kurzu Obchodník s realitami, 
který je vlastně takovou přípravou na uve-
denou zkoušku. Bližší informace o kurzu zde 
a o zkoušce zde.

- red -

Kurzy, zkoušky, zákon…

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. stup-
ně“  

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

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

Obchodník s realitami Brno
Místo konání: Brno, Filipínského 1, Veřejně správní akademie 

 Termín : od 18. 3. do 17. 4. 2019
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

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 koná-
ní: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 1b, Praha 10

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/art/5780/obchodnik-s-realitami-praha.htm
http://www.arkcr.cz/art/4354/zkousky-odborne-zpusobilosti-dle-zakona-179-2006-sb.htm
http://www.arkcr.cz/art/4009/zaklady-realitniho-byznysu.htm
http://www.arkcr.cz/art/4424/o-nasich-kurzech-rekli.htm
http://www.arkcr.cz/art/4584/o-nasich-kurzech-rekli-ii.htm
http://www.arkcr.cz/art/4114/zkouska-odborne-zpusobilosti.htm
http://www.arkcr.cz/art/5780/obchodnik-s-realitami-praha.htm
http://www.arkcr.cz/art/5492/obchodnik-s-realitami-brno.htm
http://www.arkcr.cz/art/5406/vykon-spravy-nemovitosti.htm
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Z realitního trhu

Realitní a poradenská společnost Professi-
onals s.r.o. informuje o stavu pražského trhu 
kancelářských prostor ve třetím čtvrtletí 2018.

Plocha kanceláří se v hlavním městě ve 
třetím čtvrtletí navýšila o nové kancelářské 
prostory o velikosti 40 600 m2. Největším 
nově dokončeným projektem byl Palmov-
ka Open Park v Karlíně zahrnující přibližně 
24 500 m2. V průběhu třetího čtvrtletí byl tak-
též zkolaudován kancelářský komplex AFI Vo-
kovice v Dejvicích, který se skládá ze dvou ad-
ministrativních budov s celkovou kancelářskou 
plochou 12 100 m2. Velikost nových prostor 

dodaných na pražský kancelářský trh v prvních 
třech čtvrtletích 2018 (Q1 - Q3) činila necelých 
121 000 m2.

Na konci třetího čtvrtletí tohoto roku bylo 
v Praze téměř 346 000 m2 administrativních 
ploch v různých fázích výstavby. Nejvíce roze-
stavěných prostor se nacházelo v Praze 8, kte-
rou dále následovaly Praha 4, Praha 5 a Pra-
ha 6. Ve sledovaném čtvrtletí v Praze došlo 
k zahájení výstavby či zásadní rekonstrukce 
u čtyř administrativních objektů. Největším 
novým kancelářským projektem, u kterého 
byla ve sledovaném čtvrtletí zahájena výstav-

ba byl Dock in Four v Praze 8; největším objek-
tem, kde byla započata významná rekonstruk-
ce, se stala budova Bubenská 1 v Praze 7.

Prime nájemné v administrativních budovách 
v centru města se ve třetím čtvrtletí výrazně ne-
změnilo a setrvalo v intervalu 20.50 - 22.00 € / 
m2 / měsíc. Nejvyšší dosahované nájemné ve 
zbylých lokalitách Prahy taktéž převážně sta-
gnovalo, a to jak ve vnitřním městě v intervalu 
14.50 - 16.50 € / m2 / měsíc, tak ve vnějším měs-
tě mezi 13.00 a 15.00 € / m2 / měsíc.

Míra neobsazenosti kancelářských ploch 
se v hlavním městě ve třetím čtvrtletí znovu 
přiblížila k 6% hranici, když dosáhla 6,1 %. Ve 
srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k po-
klesu o 60 bazických bodů a meziročně byl re-
gistrován propad o 170 bazických bodů.

Pražský trh kancelářských prostor

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

nenahraditelná 
asistentka realitní 

kanceláře
Pro všechny asistentky, které na sobě chtějí pracovat. Získejte 
návod „co dělat, aby…“. Abyste nenahraditelnou asistentkou byly 
nebo abyste svou nenahraditelnou asistentku jako šéfové měli.

Termín: 13. 03. 2019 (9-13,30 hod.)
Místo konání:  Praha,

Seminář vede:  Kristýna Stoklásková, odborník na oblast 
asistentek a operativy celkově. Založila projekt Šéfův svět 

a organizuje již druhý ročník soutěže Asistentka roku.

Bližší informace a přihláška zde

http://www.professionals.cz/cz/komercni-nemovitosti/pruzkum-trhu/prazsky-trh-kancelarskych-prostor-2015-q2/
http://www.professionals.cz/cz/komercni-nemovitosti/pruzkum-trhu/prazsky-trh-kancelarskych-prostor-2015-q2/
http://www.arkcr.cz/art/5727/brno-katastr-nemovitosti-pro-realitni-praxi.htm
http://www.arkcr.cz/art/5674/nenahraditelna-asistentka-realitni-kancelare.htm
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Z regionů

Brno 29. listopadu (ČTK) - Developerská skupina T.E se chystá sta-
vět v Brně ve Starém Lískovci 700 bytů a prostory pro komerční využití. 
Koupila k tomu 2,5hektarový pozemek mezi ulicemi Jihlavská, Osová 
a Labská. Vzniknout by zde měly i plochy pro trávení volného času, uvedl 
developer v tiskové zprávě. Na dotaz ČTK firma uvedla, že by chtěla začít 
stavět za tři až čtyři roky a výstavba by měla trvat dva až tři roky. Plocha 
je součástí rozvojového území, kterému se říká Západní brána.

S pozemkem z jihu sousedí sídliště, ze severu za Jihlavskou ulicí kan-
celářský a komerční komplex, univerzitní kampus a fakultní nemocnice. 
Samotný pozemek je sevřený frekventovanými silnicemi. Z jedné strany 
je dálniční přivaděč, z další strany čtyřpruhová výpadovka a z další frek-
ventovaná Osová ulice, po každé silnici projedou denně tisíce aut.

„Vzhledem k rozloze i umístění pozemků vidíme v tomto projektu 

Developer T.E bude stavět 700 bytů v Brně-Starém Lískovci
velký potenciál stát se novou, živou částí města. Vedle výstavby bytů, 
jejichž nabídka je v Brně dlouhodobě nedostatečná, bychom zde proto 
rádi vybudovali i široké občanské zázemí s plochami zeleně a řadou dal-
ších funkcí,“ uvedl partner skupiny T.E Petr Teplý.

Výstavbu bytů v sousedství plánuje na svých pozemcích i město. „Ini-
ciativu developera vítáme a podporujeme. Tato oblast má značný po-
tenciál. Územím povede prodloužená tramvajová linka do univerzitního 
kampusu. I proto věříme, že se tato lokalita bude rychle rozvíjet a stane 
se výborným místem k životu,“ uvedl ředitel Kanceláře architekta města 
Brna Michal Sedláček.

Developer zatím uskutečnil menší projekty, než je tento, zatím pře-
vážně v Praze.

mei kš hj

Praha 2. prosince (ČTK) - Ceny nájmů na bydlení v Praze v posledních 
třech letech vzrostly proti Brnu zhruba dvakrát rychleji. V Praze se medi-
án neboli střední hodnota zvýšil o 39 procent na 16.704 korun za měsíc, 
v Brně stoupl o 21 procent na 11.985 korun. Vyplývá to z údajů portálu 
Ideální nájemce.cz.

„Hlavním důvodem růstu je nedostatek bytů k pronájmu a pomalá výstav-
ba. Ceny tak táhne nahoru poptávka, kdy lidé aktuální ceny akceptují a na 
byty se vedou pořadníky,“ uvedl spoluzakladatel portálu Martin Březina. 

Růst cen podle něj zvyšují také spekulanti, kteří kupují byty jako in-
vestici. „Výnosnost v tomto směru se totiž pohybuje dlouhodobě mezi 
třemi až čtyřmi procenty. Ve většině evropských zemí je sotva poloviční. 
Investovat do nájemního bytu je tak stále nejlepší konzervativní investi-
cí,“ doplnil Březina.

V Brně podle něj ceny zvyšuje také poměrně vysoké množství stu-
dentů vysokých škol, kteří nedosáhnou na koleje. „Největší zájem je 
tradičně o byty s dispozicí 2+KK,“ uvedl. V Brně vyjde takový byt na 
12.500 korun měsíčně, v Praze je stejný typ o 3000 korun dražší.

Byty 2+KK se v nabídkách realitních kanceláří objevují nejčastěji, více 
než v pětině případů. Následují byty 1+1 (14 procent), 1+KK a 3+1 (po 
13 procentech). Nejméně je bytů 4+KK, dvě procenta.

ceny nájmů v praze rostou v porovnání s brnem dvakrát rychleji
Ceny se liší také v jednotlivých městských částech. V Praze patří k nej-

dražším lokalitám Hradčany, Josefov nebo Malá Strana, v Brně střed 
města, Černá Pole, Jundrov, Sadová nebo Ponava. Například na Josefově 
vyjde byt 2+KK měsíčně na 37.000 korun.

Praha a Brno podle realitních expertů tvoří asi 70 procent trhu s ná-
jemním bydlením. „V obou těchto městech se vyskytují obdobné trendy. 
Roste cena nájmů a klesá nabídka jak nájemních bytů, tak bytů na pro-
dej,“ dodal Březina. 

ciz jw
Mediány cen nájemního bydlení v Praze a Brně (Kč za měsíc):

Dispozice 2015 2016 2017 2018
Praha Brno Praha Brno Praha Brno Praha Brno

1+KK 8350 7250 9000 7500 10.200 8500 11.500 9500
1+1 9000 7500 9800 8000 11.000 8500 12.000 9000

2+KK 11.000 10.500 12.500 11.000 14.500 12.000 15.500 12.500
2+1 12.000 9.500 12.800 10.900 15.000 11.500 16.800 12.000
3+1 15.000 12.000 17.500 13.000 21.000 14.000 21.500 14.000

3+KK 17.000 13.000 19.500 14.500 22.000 16.000 22.000 16.500
4+1 25.000 15.000 35.000 14.900 35.000 17.000 38.000 18.000

4+KK 25.000 20.000 28.000 19.000 33.000 20.000 35.000 19.000
Zdroj: Ideální nájemce.cz 

Praha 27. listopadu (ČTK) - Nový projekt domu původně přezdíva-
ného maršmeloun vytvořil autor původního návrhu, architekt Zdeněk 
Fránek. Upravený projekt dnes představili zástupci odborné poroty 
a společnosti V Invest, která projekt v ulici U Milosrdných na Starém 
Městě letos převzala od italského developera Augusta Razetta. Nový ná-
vrh podle firmy vychází z prvků přítomných v okolní historické zástavbě. 
Bytový dům bude mít šest nadzemních pater, dvě podzemní k parkování 
a parter bude sloužit pro obchody a služby. Byty firma neprodá, ale vyu-
žije k dlouhodobým pronájmům. Předchozí podobu projektu kritizovala 
řada místních obyvatel a odborníků.

Společnost při výběru nové podoby oslovila sedm architektonických 
studií, pět z nich představilo své návrhy. Z těch poté vybírala vítěze šes-
tičlenná porota, složená ze zástupců developera a architektů Ladislava 
Lábuse, Josefa Pleskota a Zdeňka Lukeše. Podle investora se odborníci 
i zástupci investora na vítězi jednoznačně shodli.

V domě vznikne kolem třiceti bytů velikosti od 2+kk do 5+kk. Společnost 
chce do konce příštího roku získat stavební povolení. Archeologický průzkum 
by ráda zahájila v září příštího roku, s počátkem stavby počítá v roce 2020.

„Vnější fasáda budovy čerpá inspiraci z vizuálních prvků, které byly 
pro tuto lokalitu v minulosti typické. Jde například o vertikální žebrová-
ní vznikající na stěnách v důsledku stékání dešťové vody z tašek domů 
a průčelí,“ uvedl autor návrhu Fránek. Nová podoba má odrážet atmo-
sféru „pražských Stínadel,“ jak se staroměstské čtvrti Na Františku pře-
zdívá. Předchozí investor podle architekta požadoval co nejvýraznější 
návrh, zatímco V Invest chce lokalitu spíše zklidnit, i když nová podoba 

nerezignovala na vizuální zajímavost. Kromě barevné varianty, která je 
na zveřejněných vizualizacích, je stále ve hře i fasáda v cihlové barvě.

Podle architekta Pleskota byl velmi zdařilý i původní, kritizovaný ná-
vrh, Fránek jej nicméně novou podobou překonal. „Nový design domu 
v jeho podání je nejen architektonicky vyzrálý a originální, ale i památ-
kářsky akceptovatelný,“ uvedl.

Ředitel společnosti V Invest Jaroslav Vondřička řekl, že hlavním li-
mitem pro celý projekt bylo platné územní rozhodnutí, které stanovilo 
poměrně přísné podmínky. Aktuální návrh společnost už při přípravě 
konzultovala s památkáři. „Chtěli bychom se pokusit vytvořit přechod 
mezi velmi kvalitní historickou architekturou a moderní architekturou, 
o které si myslíme, že do města nezbytně patří,“ dodal Vondřička.

Bytový dům v blízkosti Anežského kláštera se plánuje téměř 20 let. 
Původní italský investor v minulosti přišel s návrhem, jehož vizualizace 
prezentoval s fasádou v bílé a růžové barvě. Podle toho získal projekt 
přezdívku maršmeloun a sklidil vlnu kritiky.

Společnost V Invest převzala spolu s projektem i smlouvu s hlavním 
městem z roku 1999, na základě které má magistrát po kolaudaci budo-
vy odprodat developerovi pozemky, na kterých projekt vznikne. V roce 
2007 byla uzavřena předkupní smlouva za cenu zhruba 27.000 korun za 
metr čtvereční, která je stále platná. Minulé vedení Prahy zvažovalo přímý 
prodej parcel, ze záměru však sešlo. Podle Vondřička chce společnost na 
jednání navázat s novým vedením radnice. Do začátku stavby by se podle 
něj po dohodě se samosprávou mohly parcely využívat pro setkávání lidí.

psc snm

Návrh nového „maršmelounu“ vytvořil Fránek, autor původní podoby

https://1url.cz/DMw9l
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Praha 14. listopadu (ČTK) - Důležitější než 
rychlost schválení bude v případě zákona 
o realitních zprostředkovatelích kvalita. ČTK 
to dnes sdělil generální sekretář  Asociace 
realitních kanceláří ČR Jan Borůvka. Realitní 
kanceláře vesměs vítají, že se podle nich tolik 
potřebná regulace vůbec přichystala. Mají však 
řadu výhrad. V zákoně podle nich chybí napří-
klad ochrana proti úpadku nebo zavedení kau-
ce. Podle některých se vysoký počet makléřů 
příliš nesníží. Návrh zákona ve čtvrtek projed-
ná legislativní rada vlády.

„Důležitější než rychlost bude výsledná 
kvalita. Jakmile se zákon podaří předložit po-
slancům, bude se jistě bouřlivě diskutovat. To 
může být ku prospěchu věci, ale jak víme, ně-
kdy dokáže poslanecká tvořivost zákony komp-
likovat,“ uvedl Borůvka. Ministryně pro místní 
rozvoj Klára Dostálová (za ANO), která zákon 
předkládá, počítá s tím, že v ideálním případě 
by zákon mohl nabýt účinnosti v polovině příš-
tího roku.

V poslední době některé realitní kanceláře 
vyjádřily obavu, že poslanci nebudou mít zájem 
zákon schválit, protože řada z nich si v oboru 
přivydělává a není tedy v jejich zájmu trh příliš 
regulovat. Borůvka z něčeho takového obavu 
nemá. „V hospodářském výboru Sněmovny, 
který před čtyřmi lety o zpřísnění podmínek 
podnikání pro realitní zprostředkování jednal, 
vládla ve prospěch vzniku zákona shoda napříč 
politickým spektrem,“ doplnil Borůvka.

Podle obchodního ředitele společnosti Bidli 
Romana Weisera je připravovaný návrh lepší 
než stávající stav, nicméně zákon je poněkud 
nedotažený. „Chrání především spotřebitele, 
což je do jisté míry důležité. Ovšem s ohledem 
na současnou praxi, kdy se řada lidí snaží re-

alitní kancelář obejít, bych očekával i jistou 
ochranu realitní kanceláře,“ uvedl Weiser.

Vedoucí právního oddělení společnosti 
M&M Reality Lukáš Štrait by chtěl do zákona 
zavést například povinnost zavedení kauce 
nebo základního kapitálu, který by realitní kan-
celáře složily jako záruku. „Za slabé stránky lze 
považovat také oblast odborné způsobilosti 
realitních makléřů. Bylo prezentováno, že se 
jejich vysoký počet zreguluje, to ovšem aktu-
ální návrh v blízké budoucnosti nenaplňuje,“ 
podotkl Štrait.

Prezident společnosti RE/MAX David Krajný 
snahy MMR vítá. „Musíme vzít v úvahu, že cí-
lem zákona není a ani nemůže být řešení všech 
potenciálních problémů na realitním trhu. 
Přesto je jeho existence pro pokračující kulti-
vaci odvětví zcela klíčová,“ uvedl Krajný.

Podle provozního ředitele Fincentrum Re-
ality Martina Fojtíka zákon neřeší například 
úschovy na účtu realitního zprostředkovatele. 
„Byli bychom rádi, kdyby tato činnost byla u re-
alitek ošetřena buď znemožněním této služby 
nebo jejím výrazným omezením,“ sdělil Fojtík.

Ředitel právního oddělení Maxima Reality 

Jiří Lemberka uvedl, že nedostatkem zákona je 
nedostatečné pojištění realitního zprostředko-
vatele, když částka povinného pojištění na po-
jistnou událost se snížila z původních 6 milionů 
korun na aktuálních 1,75 milionu.

Podle ředitele serveru Bezrealitky.cz Hen-
drika Meyera by se zákon neměl omezovat 
pouze na trh, který pokrývají realitní kance-
láře, ale i na trh s přímým prodejem nemo-
vitostí. „Bude škoda, pokud by zákon reago-
val pouze na stav minulý a málo se zaobíral 
možnostmi, které přinese další technologický 
a ekonomický vývoj. Doufáme, že se brzy za-
čne mluvit o novelizaci, která by zákon při-
způsobila budoucím tržním trendům,“ dodal 
Meyer.

Zákon by měl změnit dosavadní volnou živ-
nost na živnost vázanou s požadavky na odbor-
nou kvalifikaci. Makléř bude muset mít vyso-
koškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, 
financí, marketingu a obchodu nebo stavebnic-
tví. Další možností je vyšší odborné nebo stře-
doškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe.

Návrh zákona například počítá s povinností 
realitního zprostředkovatele uvádět v inzerci, 
ale i ve smlouvě o realitním zprostředkování 
všechny informace srozumitelně a způsobem, 
který nevzbuzuje pochybnost.

ciz mha

Asociace: Důležitější než rychlost je 
u realitního zákona kvalita

Praha 21. listopadu (ČTK) - Sněmovní roz-
počtový výbor dnes doporučil schválit posla-
necký návrh, který osvobozuje první úplatný 
převod bytů v rodinných domech od daně z na-
bytí nemovitých věcí. ČTK to řekl předkladatel 
novely příslušného zákonného opatření Sená-
tu poslanec Karel Rais (ANO). Už dříve jeho 
návrh podpořila vláda. Poslanci ODS naproti 
tomu chtějí daň z nabytí buď zcela zrušit, nebo 
aspoň snížit její sazbu. Od roku 2016 platí tuto 
daň kupující.

Dosavadní osvobození v zákoně se vztahují 
mimo jiné na první úplatné nabytí rodinné-
ho domu nebo bytu v bytovém domě, ale ne 

v rodinném domě. Rodinný dům pak může mít 
podle předpisů nejvýše tři byty.

Rais v důvodové zprávě uvádí mimo jiné 
to, že v poslední době roste trend vymezovat 
bytové jednotky i v nově postavených rodin-
ných domech. Prodávajícím se pak podle něj 
v těchto domech lépe prodávají bytové jed-
notky než vlastnický podíl, navíc za tři prodané 
bytové jednotky může prodávající získat více 
peněz než za celý dům. Na rodinné domy jsou 
kladeny odlišné požadavky a v některých mís-
tech, kde územní plán nedovoluje stavět byto-
vé domy, je možné stavět rodinné domy. Proto 
poslanec navrhuje rozšířit osvobození i na byty 

v rodinných domech.
Hrubý dopad na státní rozpočet odhadl 

předkladatel na 85 až 100 milionů korun ročně.
K Raisově předloze již předložili svůj pozmě-

ňovací návrh poslanci ODS. Navrhuji zákonné 
opatření Senátu v první variantě zcela zrušit. 
Sněmovna již letos v lednu stejný návrh ODS 
zamítla. V dalších variantách pak navrhují sou-
časnou čtyřprocentní sazbu daně snížit na tři, 
dvě nebo jedno procento. Argumentují tím, že 
zrušením nebo snížením daně by klesly nákla-
dy na pořízení vlastního bydlení.

Svoji novelu k dani z nabytí předložili i Piráti. 
Navrhují zavést sníženou dvouprocentní sazbu 
vedle nynější čtyřprocentní, která by se vztaho-
vala na nemovitosti s cenou do dvou milionů ko-
run. Vláda s jejich návrhem vyslovila nesouhlas.

nlm mal

Výbor podpořil osvobození prvního 
převodu bytů v rodinných domech
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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
 ■  Ekonomický výhled a měnová politika ČNB; autor Petr Král (ná-

městek ředitele sekce měnové ČNB);  web ČNB – viz zde

 ■ Daně a trest – časopis Právní rádce 11/2018

 ■ Airbnb přichází o původní ideu, je z něj tvrdý byznys. V někte-
rých částech Prahy má větší kapacity než hotely – web Hospodářských 
novin – viz zde

Ze Sbírky zákonů
 ■ VyhLášKA 265/2018 Sb. ze dne 22. listopadu 2018, kterou se 

mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s lis-
tinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2019 

 ■ SDĚLENí 260/2018 Sb. Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna 
Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k pro-
blematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah 
odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu

 ■ VyhLášKA 254/2018 Sb. ze dne 30. října 2018 o stanovení výše 
základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
Účinnost od:     1. ledna 2019  

 ■ VyhLášKA 256/2018 Sb. ze dne 2. listopadu 2018, kterou se 
mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovi-
tostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. 
Účinnost od:  1. ledna 2019 (s výjimkou)

realitní kongres 2018
https://realitnikongres.rajce.idnes.cz/Realitni_kongres_2018

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/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/kral_20181126_svazy.pdf
https://byznys.ihned.cz/reality/c1-66330900-airbnb-v-praze-dohani-hotely-blizi-se-regulace
https://byznys.ihned.cz/reality/c1-66330900-airbnb-v-praze-dohani-hotely-blizi-se-regulace
https://byznys.ihned.cz/reality/c1-66330900-airbnb-v-praze-dohani-hotely-blizi-se-regulace
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-22-listopadu-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-362006-sb-o-overovani-shody-opisu-nebo-kopie-s-listinou-a-o-overovani-pravosti-podpisu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22331.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-22-listopadu-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-362006-sb-o-overovani-shody-opisu-nebo-kopie-s-listinou-a-o-overovani-pravosti-podpisu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22331.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-31-ledna-2006-o-overovani-shody-opisu-nebo-kopie-s-listinou-a-o-overovani-pravosti-podpisu-15154.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ustavniho-soudu-o-prijeti-stanoviska-plena-ustavniho-soudu-ze-dne-16-rijna-2018-sp-zn-pl-us-st-4818-k-problematice-uzivani-spolecne-veci-podilovym-spoluvlastnikem-nad-rozsah-odpovidajici-jeho-spoluvlastnickemu-podilu-bez-pravniho-duvodu-22324.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ustavniho-soudu-o-prijeti-stanoviska-plena-ustavniho-soudu-ze-dne-16-rijna-2018-sp-zn-pl-us-st-4818-k-problematice-uzivani-spolecne-veci-podilovym-spoluvlastnikem-nad-rozsah-odpovidajici-jeho-spoluvlastnickemu-podilu-bez-pravniho-duvodu-22324.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-rijna-2018-o-stanoveni-vyse-zakladnich-sazeb-zahranicniho-stravneho-pro-rok-2019-22315.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-30-rijna-2018-o-stanoveni-vyse-zakladnich-sazeb-zahranicniho-stravneho-pro-rok-2019-22315.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-listopadu-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3582013-sb-o-poskytovani-udaju-z-katastru-nemovitosti-ve-zneni-vyhlasky-c-3542015-sb-22317.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-2-listopadu-2018-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3582013-sb-o-poskytovani-udaju-z-katastru-nemovitosti-ve-zneni-vyhlasky-c-3542015-sb-22317.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-1-listopadu-2013-o-poskytovani-udaju-z-katastru-nemovitosti-19813.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-11-prosince-2015-kterou-se-meni-vyhlaska-c-3582013-sb-o-poskytovani-udaju-z-katastru-nemovitosti-20837.html
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OTEVŘENÁ RE/MAX
CONVENTION

29. 1. 2019
Kongresové Centrum Praha

Registrace pro všechny účastníky (i mimo síť RE/MAX) na adrese 

www.remaxconvention.cz

Otevřená RE/MAX Convention 2019 je nabitá vzdělávací akce zaměřená vždy na aktuální témata, která 
mohou zajímat všechny podnikatele v oblasti realitního byznysu. Tato vzdělávací a společenská akce 
otevírá své brány nejenom členům sítě RE/MAX, ale i externím účastníkům, kteří se chtějí dozvědět 
rady a praktické zkušenosti od českých, ale i zahraničních renomovaných speakerů. Pro více informací 
o speakerech a programu Convention navštivte registrační web akce.

Jak růst na zpomalujícím trhu, 
který se mění ve prospěch kupujícího.



PF 2019
Veselé Vánoce a hodně štěstí do nového roku 

vám přeje  
Asociace realitních kanceláří  

České republiky.


