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O potřebě kultivovat český realitní trh
se mluví dlouhodobě. Jeden z kroků
učinili zákonodárci – v lednu letošního
roku vláda schválila věcný návrh záko-
na o realitním zprostředkování.

vzdělávání

znalostí o nemovitostech museli vyjíždět do zahraničí,“ uvádí
Jaroslav Kaizr, zakladatel prvního českého studijního programu
MBAzaměřeného na development, investice a oceňování nemo-
vitostí. „Toto nás vedlo k vytvoření samostatného studijního oboru,
který zprostředkovatelům a jiným zájemcůmo nemovitosti přinese
celistvý pohled na nemovitostní odvětví,“ dodává Jaroslav Kaizr.

MBA – PRO ŠPIČKOVÉ ODBORNÍKY
Studijní program vznikl jako dvouletý na fakultě Financí a účet-
nictví při Vysoké škole ekonomické v Praze a momentálně
běží jeho první běh. Studuje v něm 18 posluchačů a působí
35 lektorů. Ke spuštění se připravuje druhý běh, který začne na
podzim 2019 a v roce 2020 bymohlo dojít k rozšíření nabídky
o anglickou verzi. Podle Kaizra je totiž kurz díky své celistvosti
unikátní nejen u nás, ale i v rámci celé střední Evropy.
„Program je určen těm, kteří chtějí získat špičkové vzdělání

v oblasti komerčních nemovitostí. Podmínkou vstupu jeminimálně
bakalářský titul a nejméně rok praxe v realitách,“ říká Jaroslav
Kaizr, a dodává: „Usilujeme však o to, aby vzdělání bylo dostupné
širšímu publiku. Naší ambicí je do deseti let otevřít na fakultě financí
a účetnictví plnohodnotné magisterské studium nemovitostí.“

Vrátí se realitní
makléři doškoly?

Dle odborníků je určitá regulace trhu potřeba, neboť ani třicet
let nestačilo k tomu, aby nastala účinná samoregulace. Počin
zákonodárců vítají, zároveň však upozorňují na to, že málo-
který ekonom, právník nebo stavař zná realitní trh v celé jeho
šíři. Obvykle jsou odborníky jen ve svém oboru. Vzdělávání
je v zájmu každého realitního zprostředkovatele, bez ohledu
na to, co mu nařizuje zákon, chybí ovšem kvalitní studijní
programy specializující se na nemovitosti.
„Když se podíváme na západ, je zřejmé, kde je naše Achillova

pata. Zatímco u nás se studiu nemovitostí věnujeme jen okrajově
v rámci jiných oborů, naši západní kolegové mohou nemovitosti
studovat jako samostatný obor. Češi zatím pro získání komplexních

Lektorské zajištění výuky daní ve studijním programu
MBARE dostali za úkol specialisté z praxe – Jana Ská-
lová a Jindřich Trupl, partneři TPA Group. Oba mají
dlouholeté zkušenosti z oblasti daňového poradenství.

Výuka daní v tomto programu je časově značně ome-
zená. Cílem není připravit zájemce až do úrovně znalostí
daňového poradce, ale vyškolit odborníka, který rozezná
daňové riziko a bude připraven najmout na příslušnou
oblast specialistu. Výuka je tedy za prvé zaměřena na
problematické oblasti ze zákona o daních z příjmu. Jde
o zdanění příjmu z pronájmu u fyzických osob, u práv-
nických osob pak o problematiku odpisování nemovitostí,
daňové pojetí jejich technického zhodnocení. Pro příklad
je možno uvést nutnost daňového odlišení situace, kdy
je do budovy vestavěn výtah (technické zhodnocení)
nebo vyměněna střecha (oprava). Nemovitosti jsou
často řešeny u právnických osob, které procházejí fúzí
nebo rozdělením s novým znaleckým oceněním jmění.

Přecenění nemovitostí není možno daňově zohlednit
a dochází k významným rozdílůmmezi účetní a daňovou
hodnotou přeceněné nemovitosti ústící v účetnictví do
odložené daně.
Druhou složitou daní pro transakce s nemovitostmi je

daň z přidané hodnoty. V jakých případech je nutno či
možno prodat nemovitost bez DPH (tedy osvobodit) nebo
naopak zdanit, je komplikované i pro daňové profesionály.
K tomu se přidá reverse charge na stavební práce, zda-
ňování či osvobození příjmů z nájmu a krácení nároku
na odpočet v případech, kdy nemovitost je užívána pro
různé, tedy zdaňované i osvobozené aktivity.
Naproti tomu dosti jednoduše působí daň z nabytí

nemovitých věcí, kterou je povinen odvést nabyvatel ve
výši čtyř procent z kupní ceny nemovitosti. Daň z nemovi-
tosti je pak přiznávána daňovým přiznáním pouze jednou,
po nabytí nemovitosti. Výše této daně není nijak vysoká,
a tak patří u řady majitelů nemovitostí k podceňované
problematice.



I N Z E R C E

Bydlete hned i bez hypotéky

NOVÉ
RODINNÉ DOMY

KOUSEK OD PRAHY
Kvalitní, nízkoenergetické domy

Kutná Hora

www.tresnovka.cz

vzdělávání

HODNĚ TEORIE, JEŠTĚ VÍCE PRAXE
Studium je vedeno velmi prakticky, celý program provází práce
na developerském projektu. V prvním běhu byl po dohodě
s městem Ostrava vybrán konkrétní brownfield v centrální
části Ostravy, pro který posluchačiMBARE (MBAReal Estate)
zpracovávají developerský projekt a poskytnouměstu Ostrava
alternativy budoucího využití. Tato možnost se do budoucna
otevírá i pro další města.

CO NA TO ŽIVNOSTNÍK?
Ne každý má ambici stát se špičkovým specialistou v oblasti
komerčních nemovitostí. Pro někohomůže být studium a navý-
šení kvalifikace otázkou dalšího setrvání v realitním byznysu.
„Podnikatel, který bude ke dni nabytí účinnosti zákona posky-

tovatelem realitního zprostředkování v rámci volné živnosti, bude
moci pokračovat ve své činnosti nejdéle po dobu šesti měsíců ode
dne nabytí účinnosti zákona,“ říká Pavel Kropáček, partner
advokátní kanceláře Kropáček LEGAL.
„Pokud bude mít takový podnikatel zájem ve své činnosti

pokračovat, bude před uplynutím této doby povinen ohlásit živ-
nostenskému úřadu vázanou živnost a doložit splnění odborné
způsobilosti. Pokud tak neučiní, volná živnost zanikne bez dal-
šího,“ dodává Pavel Kropáček.

VZDĚLÁNÍ PODMÍNKOU
Změna živnostenského zákona, kterou návrh zákona o realit-
ním zprostředkování přináší, počítá jednak s podmínkami na
odbornou způsobilost samotného realitního zprostředkovatele

– podnikatele, který bude žádat o vázanou živnost, a jednak
s odbornou způsobilostí jednotlivých osob, které budou rea-
litní činnost pro tohoto podnikatele vykonávat (zpravidla
zaměstnanců).
Realitní zprostředkovatel bude svou odbornou způsobilost

dokládat dosaženým vzděláním, případně kombinací vzdělání
a praxe nebo složením kvalifikační zkoušky.
Řečenému zaměstnanci by pak mělo stačit doložit tříletou

praxi v oboru, bude-li mu vzdělání chybět. V kombinaci vzdě-
lání a praxe bude osobě postačovat jeden rok praxe (na rozdíl
od tří let praxe u samotného realitního zprostředkovatele).
Samozřejměmůže, stejně jako realitní zprostředkovatel, složit
kvalifikační zkoušku.

DIPLOM ZE ZAHRANIČÍ
A jak se nová situace promítne do života těm, kteří studovali
v zahraničí? „Pro státní příslušníky členských států Evropské unie
je zde možnost uznání odborné kvalifikace, kterou daná osoba
získala mimo ČR. Uznání probíhá doložením dokladu o odborné
způsobilosti, který vydal příslušný orgán nebo instituce v zemi
původu,“ vysvětluje Pavel Kropáček.

MAKLÉŘI ZPÁTKY DO ŠKOLY
Otázkou své kvalifikace se zřejmě budemuset zabývat nejeden
realitní makléř, a to bez ohledu na to, zda chce působit na trhu
komerčních nemovitostí nebo prodávat byty a chalupy. Mož-
nosti ke studiu jsou stále bohatší a každý si může vybrat podle
svého. Věřme, že to pozvedne kulturu našeho realitního trhu.
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