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Abstrakt  

  Hlavním motivem vzniku práce je, ţe realitní kanceláře a pracovníci vykonávající 

realitní činnost jsou negativně vnímány společností. Předpokládáme, ţe pochybení realitních 

subjektů, často zmiňované v médiích, je způsobeno nedostatečnou profesní odborností. 

Proto se zabýváme problematikou úrovně kvalifikovaného vzdělání u pracovníků 

pohybujících se na realitním trhu v České republice. Na vzorku 244 respondentů zjišťujeme 

úroveň profesní odbornosti. 

Práce poukazuje a porovnává legislativní normy a kritéria pro výkon realitní činnosti 

v ČR a v zahraničí. Dále mapuje aktivity vedoucí ke zkvalitnění odborných znalostí a snahy o 

změnu legislativy, která by vedla obecně k řízenému zvýšení odbornosti segmentu realitního 

trhu.  

Dotýká se, zkoumá a pokouší se definovat základní sloupce odborných znalostí 

nezbytných pro kvalifikovaný výkon realitní činnosti.  

 

Abstract  

 The main motive of this work is that real estate agents and professionals engaged in 

real estate activities are negatively perceived by society. We assume that the professional 

misconduct of estate agencies, often mentioned in the media, is due to a lack of professional 

expertise. 

 Therefore, we deal with the issue of education level of skilled workers at the real 

estate market in the Czech Republic. In a sample of 72 respondents, we try to find the level of 

professional expertise. 

 This thesis notes and compares legislative standards and criteria for the performance 

of real estate activity in the CR and abroad. Further maps initiatives to improve the expertise 

and efforts to change legislation that would generally lead to a controlled expertise increase of 

the real estate  segment at the market. 

It touches, examines and attempts to define the basic columns of expertise required for 

qualified performance of real estate activities.  



 

 

 

Klíčová slova 

 Realitní činnost 

 Profesní znalost, odborné znalosti pro realitní činnost 

 Vzdělání, vzdělávací činnost pro realitní trh 

 

Key words 

 Real estate activity 

 Professional knowledge, expertise in real estate activity 

 Education, training activities for real estate market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace  

NEKUDOVÁ, Lucie. Výkon realitní činnosti - problematika úrovně vzdělání u subjektů 

zabývajících se realitní činností v ČR: diplomová práce, Olomouc, 2010. 108 s. Vysoké učení 

technické v Brně. Ústav soudního inţenýrství. Vedoucí diplomové práce prof. JUDr. Ivo 

Telec, CSc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji na svou čest, ţe jsem předloţenou diplomovou práci na téma: 

VÝKON REALITNÍ ČINNOSTI – Problematika úrovně vzdělání u subjektů 

zabývajících se realitní činností v ČR napsala samostatně, bez cizí pomoci a s pouţitím 

uvedené odborné literatury a pramenů. 

 

V Olomouci 12. 05. 2010 

 

 

Bc. Lucie Nekudová, DiS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji tímto:  

 Vedoucímu diplomové práce prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. za nasměrování k dané 

problematice, poskytnutí dat, doporučení a cenných rad 

 Asociaci realitních kanceláří České republiky za poskytnutí cenných zdrojů, informací 

a dat týkajících se ARKČR a dané problematiky 

 Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARKČR za poskytnutí dat z jeho osobního 

archívu 

 Pracovníkům realitních kanceláří, kteří se účastnili výzkumu 



 

 - 9 - 

 

Obsah  

 

1. Úvod ............................................................................................................................ - 12 - 

2. Terminologie a vymezení pojmů ................................................................................. - 15 - 

Asociace realitních kanceláří (ARK) ............................................................................... - 15 - 

Asociace realitních kanceláří České republiky – (ARKČR) ........................................... - 15 - 

Etika – realitní etika ......................................................................................................... - 15 - 

Realitní kancelář – RK .................................................................................................... - 16 - 

Realitní činnost ................................................................................................................ - 16 - 

Realitní poradce / makléř ................................................................................................. - 16 - 

Trh – realitní trh ............................................................................................................... - 17 - 

Vzdělávací systém – vzdělávací systém zabývající se realitní činností .......................... - 17 - 

Ţivnost volná ................................................................................................................... - 17 - 

3. Realitní činnosti na území ČR v minulosti a dnes ....................................................... - 18 - 

4. Realitní činnost v ČR – porovnání vzhledem k zahraničí ........................................... - 20 - 

5. Asociace realitních kanceláří České republiky (ARKČR) a její aktivity a vliv na danou 

problematiku ........................................................................................................................ - 28 - 

5.1  ARKČR a zahraniční spolupráce ........................................................................ - 30 - 

5.2  ARKČR a členství v mezinárodních organizacích ............................................. - 30 - 

6. Výčet oborů studijního zaměření vhodných pro výkon realitní činnosti .................... - 32 - 

6.1  Ekonomie ............................................................................................................ - 32 - 

6.2  Právo ................................................................................................................... - 32 - 

6.3  Stavebnictví ........................................................................................................ - 33 - 

6.4  Psychologie ......................................................................................................... - 33 - 

7. Moţnosti profesního růstu v rámci dostupných vzdělávacích systémů ČR ................ - 35 - 

7.1.  Subjekty poskytující realitní vzdělávací systém .................................................. - 36 - 

7.1.1 Vysoké školy zabývající se vzděláváním realitních makléřů ...................... - 37 - 

7.1.2 Profesní sdruţení ......................................................................................... - 38 - 

7.1.3 Asociace realitních kanceláří České republiky – ARKČR .......................... - 39 - 

7.1.4 Soukromé subjekty zabývající se obecně vzděláváním a školením ............ - 39 - 

7.1.5 Realitní kanceláře v rámci interního školení (frančízy) .............................. - 40 - 

7.2 Subjekty, pro které jsou vzdělávací systémy určeny ........................................... - 41 - 

7.2.1 Realitní poradci bez realitní praxe ............................................................... - 41 - 

7.2.2 Realitní poradci s realitní praxí a profesionály v oboru .............................. - 42 - 

7.2.3 Realitní kanceláře a developerské společnosti ............................................ - 42 - 

7.2.4 Uchazeči o práci evidovaní na úřadu práce ................................................. - 42 - 

7.2.5 Interní pracovníci realitní kanceláře nebo frančízanti ................................. - 42 - 

7.3  Členění úrovně poskytovaných kurzů a školení na trhu ..................................... - 42 - 

7.3.1 Certifikace realitních makléřů dle ISO norem ............................................. - 43 - 

7.3.2 Studium na vysoké škole ............................................................................. - 44 - 

7.3.3 Kurzy a školení ............................................................................................ - 45 - 

8. Vymezení rozsahu úrovně vzdělání pro pracovníky vykonávající realitní činnost ..... - 48 - 

8.1  Realitní právo ..................................................................................................... - 49 - 

8.2  Ekonomika a finance .......................................................................................... - 51 - 

8.3  IT (obsluha přístrojů a softwarů) ........................................................................ - 54 - 

8.4  Procesy realitního makléře ................................................................................. - 55 - 

8.5  Stavební minimum .............................................................................................. - 56 - 



 

 - 10 - 

9. Dotazník, jeho komentář a vyhodnocení průzkumu úrovně dosaţeného vzdělání u 

pracovníků vykonávajících realitní činnost ......................................................................... - 59 - 

10. Shrnutí výsledků dotazníku ..................................................................................... - 88 - 

11. Závěr ........................................................................................................................ - 90 - 

12. Seznam pouţitých zdrojů......................................................................................... - 93 - 

13. Přílohy ..................................................................................................................... - 95 - 

PŘÍLOHA A – Etický kodex člena Asociace realitních kanceláří ČR........................ - 96 - 

PŘÍLOHA B – Dotazník ............................................................................................. - 98 - 

PŘÍLOHA C – Seznam oslovených realitních kanceláří .......................................... - 102 - 

 



 

 - 11 - 

 



 

 - 12 - 

1. Úvod  

V souvislosti s politickými změnami v rámci Evropy v posledních dvou desetiletích 

20. století, zejména po ukončení vlád komunistických diktatur v zemích východní Evropy, je 

v těchto lokalitách patrný vzestup obchodních aktivit. Uvolněním trţních principů začíná 

proces ozdravování ekonomiky. Tento proces se týká plošně všech trhů ve všech 

postkomunistických lokacích. 

Realitní trh v rámci České republiky se začíná vyvíjet bezprostředně po pádu 

komunismu. Uţ v roce 1990 byl patrný nárůst subjektů zabývajících se realitní činností.  

Česká legislativa neznala aţ do roku 2000
1
  pojem „realitní činnost“ a subjekty, které 

chtěly vykonávat realitní činnost, podnikaly na ţivnostenské listy s jiným předmětem činnosti 

jako například: 

 „Nákup zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“  

 „obchodní činnost“.  

 „zprostředkovatelská činnost aj. 

 

Právě absence legislativy, která by vymezila realitní činnost pravděpodobně způsobila, 

ţe tato činnost se stala tzv. „ţivností volnou“. Do dnešní doby ji můţe vykonávat v ČR 

prakticky kaţdá právnická osoba nebo občan, který je svéprávný a nemá záznam v rejstříku 

trestů. Česká legislativa nezkoumá a nepoţaduje po subjektech vykonávajících realitní činnost 

ţádnou profesní a odbornou znalost. Tento nedostatek pravděpodobně způsobuje častá 

pochybení v této činnosti, která jsou vděčným tématem pro média. Pravděpodobně tímto 

mechanismem – pravidelným negativním informováním z médií realitní činnost u široké 

veřejnosti není dodnes vnímána pozitivně. 

Činnost realitních kanceláří, jejímţ obsahem je obvykle zprostředkování koupě a 

pronájmu nemovitostí a správa nemovitostí, je činností, která se dotýká vlastnických práv. Je 

to tedy činnost společenský závaţná. „Na rozdíl od většiny zemí EU, kde je výkon realitní 

činnosti podmíněn určitým vzděláním a praxí, je v České republice ţivností volnou (tzv. 

                                                 
1
 Pojem „realitní činnost“ v rámci legislativy se objevuje v textaci - Nařízení vlády č. 469/2000 Sb.„Nákup 

nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, 

bytů a nebytových prostor. Pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor pokud jsou pronajímatelem 

poskytovány jiné neţ základní sluţby zajišťující řádný provoz těchto prostor.  
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nepojmenovanou ţivností). Pro výkon činnosti realitních kanceláří není nutné prokázat 

kvalifikační předpoklady. Praxe ukazuje velmi rozdílnou odbornou zdatnost pracovníků 

realitních kanceláří a realitních makléřů. Neodborné poskytnutí sluţeb často způsobuje právní 

i materiální újmy klientům. Profesní vzdělávání realitních makléřů je jedním ze základních 

předpokladů pro zvyšování důvěry ve sluţby realitních kanceláří.“
2
 

 Proto se v této práci zabýváme problematikou úrovně kvalifikovaného vzdělání 

u pracovníků pohybujících se na realitním trhu v České republice. Snaţili jsme se poukázat a 

porovnat legislativní normy a kritéria pro výkon realitní činnosti v ČR a v zahraničí.  

 Oslovením subjektů zabývajících se realitní činností na území České republiky 

a zjištěním jejich úrovně a odbornosti vzdělání jsme chtěli zjistit kvalifikované a odborné 

předpoklady pro výkon realitní činnosti. 

V rozsahu této práce tedy zjišťujeme  

 úroveň dokončeného vzdělání u pracovníků nabízející realitní sluţby 

 definujeme, které vzdělávací obory se váţou svojí odborností na výkon realitní 

činnosti 

 zjišťujeme u pracovníků vykonávajících realitní činnost chuť se nadále 

průběţně vzdělávat ve svém oboru. 

 

Při sběru dat jsme narazili na opakované snahy Asociace realitních kanceláří České 

republiky prosadit do legislativy České republiky zákonné normy, které by definovaly a 

poţadovaly po subjektech chtějící vykonávat realitní činnost kvalifikované normativy. Tímto 

prosazením by se pravděpodobně zvedla profesní úroveň v činnosti realitních kanceláří. 

Obecně by tedy došlo k řízenému zvýšení odbornosti segmentu realitního trhu a tím by se 

pravděpodobně zvýšil i kredit realitních kanceláří u veřejnosti. 

Během sběru dat bylo zjištěno, ţe u některých realitních kanceláří jsou nastaveny ve 

vnitřních systémech řízení jakosti vzdělávací a školící procesy. Tyto slouţí především ke 

zvýšení odbornosti pracovníků uvnitř firem. Na trhu se však objevují nabídky kursů a školení 

pro výkon realitní činnosti, které jsou určeny veřejnosti. V některých případech se jedná o 

rekvalifikační kursy a mohou je například vyuţít uchazeči, kteří jsou registrováni na úřadech 

                                                 
2
 http://www.arkcr.cz/?c_id=1167  článek: ARK ČR a Certifikační ústav VŠE - certifikace realitních makléřů dle 

ISO norem 12.1. 2010  

http://www.arkcr.cz/?c_id=1167
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práce. Bylo problematické získat podrobnější data o studijních plánech těchto vzdělávacích 

systémů. Přesto se nám z dostupných dat podařilo sestavit základní návrh obsahu těchto 

vzdělávacích sloupců nezbytných pro kvalifikovaný výkon realitní činnosti. 

Domníváme se, ţe vývoj realitního trhu na našem území, tlak Asociace realitních 

kanceláří České republiky i tlak spotřebitelů na zkvalitnění realitní činnosti povede 

v budoucnu naše zákonodárce, podobně jako u většiny zemí EU, k formulování legislativních 

podmínek tak, aby výkon realitní činnosti byl moţný jen při prokázání určitého vzdělání a 

praxe. Předpokládáme, ţe výkon činnosti realitních kanceláří bude nutné prokázat 

kvalifikačními předpoklady. 
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2. Terminologie a vymezení pojmů  

Abychom předešli k zaměňování obsahu jednotlivých pojmů pouţívaných nejčastěji 

v této práci, pokusíme se je níţe významově vymezit tak, jak je chápeme v této práci. 

Snaţíme se tedy definovat a vymezit jejich význam dle: 

 legislativních definic 

 definice obecně vnímaného obsahu pojmů 

 vnímání pojmů dle našich zkušeností a praxe 

Jednotlivé pojmy řadíme  abecedně. Jejich tituly u některých uvádíme v  obecné nebo 

krátké verzi a za pomlčkou pokračujeme v rozvité, rozšířené, upřesňující textaci jako např. 

„etika, - realitní etika“. V některých kapitolách v uvození pouţíváme rozšířenou textaci, dále 

pak zkrácenou, přičemţ významově zkrácené verzi připisujeme obsah delší. Například, 

uvedeme-li termín  „vzdělávací systém“, rozumíme tím „“vzdělávací systém zabývající se 

realitní činností“ a podobně. U pojmu „Asociace realitních kanceláří České republiky“ často 

pouţíváme v textu zkratku „ARKČR“, podobně u termínu „realitní kancelář“ pouţíváme 

zkratku „RK“. 

Asociace realitních kanceláří (ARK) 

 Asociací realitních kanceláří rozumíme všechna sdruţení, asociace, koalice, apod.  

realitních kanceláří, které tvoří paralelu k ARKČR (viz heslo níţe), zvláště pak v zahraničí. 

V kapitole „realitní činnost – porovnání vzhledem k zahraničí“ často uvádíme pojem ARK ve 

vztahu k daným zemím. 

Asociace realitních kanceláří České republiky – (ARKČR) 

ARKČR se prezentuje jako „největší profesní sdruţení odborníků, obchodníků a 

dalších profesionálů, kteří působí na trhu s realitami v České republice.“ Je nástupnickou 

organizací předchůdce ARK ČMS – Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska.
3
 

Etika – realitní etika 

Výraz odvozený z řeckého ethos „mravy“ je věda a filozofie o rozumových základech 

veškeré morálnosti.
4
 Realitní etikou rozumíme soubor takových činností a projevů, které 

                                                 
3
 http://www.arkcr.cz/?c_id=1, 22. 2. 2010 

4
 Souriau, Étiene: Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. 

http://www.arkcr.cz/?c_id=1
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vedou ke korektnímu obchodnímu vztahu. Základní principy realitní etiky jsou zformulovány 

v dokumentu  „etický kodex Asociace realitních kanceláří české republiky“
5
 

Realitní kancelář – RK 

 Tímto pojmem rozumíme jakýkoli právní subjekt zabývající se aktivně realitní 

činností. Nerozlišujeme v tomto pojmu jednočlenné nebo vícečlenné subjekty. Nerozlišujeme 

ani jejich právní formu. Do  tohoto pojmu tedy zahrnujeme jak ţivnostníka, tak společnosti 

s ručením omezeným, akciové společnosti, sdruţení osob, druţstva či jiné třetí osoby 

zabývající se realitní činností. 

Realitní činnost 

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., definuje realitní činnost (bod 91 z volných činností): 

„Nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej, zprostředkování nákupu, 

prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pronájem nemovitostí, bytu a 

nebytových prostor pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné neţ základní sluţby 

zajišťující řádný provoz těchto prostor.“
6
) 

Do realitní činnosti zahrnujeme téţ pojem – správa a údrţba nemovitostí (bod 92 

z volných ţivností): „pro třetí osoby, zejména administrativní zajištění řádného provozu 

nemovitostí, domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů 

budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.“
7
) 

Pro účely této práce vnímáme realitní činnost jako sumu činností – úkonů, postupů a 

procesů nutných při zprostředkování realitní sluţby, které vykonávají realitní kanceláře ve 

prospěch a v zájmu klienta. Obvykle se tedy jedná o zprostředkování prodeje, koupě a směny 

nemovitostí; zprostředkování pronájmu nemovitostí. 

Realitní poradce / makléř 

 Tímto pojmem rozumíme pracovníka aktivně vykonávajícího realitní sluţby. Obvykle 

vykonává realitní činnost jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo na základě 

pracovně právního vztahu pro danou realitní kancelář nebo jiný právní subjekt. 

                                                 
5
 Viz příloha č. A (v příloze uvádíme kompletní znění etického kodexu RK) 

6
  Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých ţivností 

7
  Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých ţivností 
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Trh – realitní trh 

 Trh je prostor v ekonomice, kde dochází ke směně statků a peněz. Původně byl trh 

vyhrazené místo, kde se v pravidelných intervalech scházeli lidé, aby navzájem směňovali 

hmotné statky, tzv. barter. V současnosti jsou prostředkem směny ve většině případů peníze.
8
 

 V případě realitního trhu hovoříme o trhu statků a sluţeb. Statkem jsou nemovitosti, se 

kterými se obchoduje, sluţbou jsou procesy související s prodejem/nákupem nemovitosti, tj. 

zejména zprostředkování prodeje/nákupu a související poradenství. Specifikem realitního trhu 

je to, ţe nabídku jako takovou netvoří přímo firmy, tj. realitní kanceláře, ale samotní majitelé 

statků, v tomto případě majitelé nemovitostí. Realitní kanceláře tedy vystupují v roli 

zprostředkovatele obchodu. Nutnost existence tohoto mezičlánku – zprostředkovatele – 

vznikla zejména z důvodu zvýšené závaţnosti obchodování s nemovitostmi. 

Vzdělávací systém – vzdělávací systém zabývající se realitní činností 

 Vzdělávacím systémem zabývajícím se realitní činností, rozumíme jakýkoli 

systematický vzdělávací proces, který vede ke zdokonalení pracovníků působících na 

realitním trhu. Přičemţ nerozlišujeme zda jde o kursy, školení nebo školský systém nebo 

interní školení v realitních kancelářích. V tomto pojmu ignorujeme i délku vzdělávacího 

procesu ať uţ jde o jednodenní školení nebo o pětileté studium v rámci akreditovaných škol 

na území ČR. 

Ţivnost volná 

Ţivnost volná je ţivnost opravňující k výkonu činností, pro jejichţ provozování zákon 

nevyţaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání ţivnostenského oprávnění 

pro ţivnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky. Všeobecnými podmínkami 

provozování ţivnosti fyzickými osobami jsou: 

a) dosaţení věku 18 let 

b) způsobilost k právním úkonům 

c) bezúhonnost
9
 

                                                 
8
 srovnej: http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_%28ekonomie%29, 15. 4. 2010 

9
 viz: ţivnost volná – Ţivnostenský zákon - zákon 455/1991 Sb., v platném znění,  příloha č. 4, poloţka č. 58 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Casov%C3%BD_interval&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_%28ekonomie%29
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3. Realitní činnosti na území ČR v minulosti a dnes  

V této kapitole se dotkneme základních dat týkajících se historie a současnosti trhu 

nemovitostí v České republice. Časový rámec ve kterém se pohybujeme bude od vzniku 

Československé republiky dne 28. října 1918 po současnost, tedy do roku 2010. 

Realitní trh na území současné České republiky je významně ovlivňován politickým 

děním na tomto území. Obecně lze konstatovat, ţe na formování nejen realitního trhu má 

přirozený vliv suma legislativních norem Rakouska-Uherska, na které československá 

legislativa přirozeně dílčím způsobem navazovala (Císařský patent 227/1859 ř.z. - řád 

ţivnostenský). Má na něj také vliv i válečné dění druhé světové války. Významně byl 

ovlivněn poválečným rozdělením Evropy na západní a východní sektor, kdy ve východním 

bloku kontrolované politicky Sovětským svazem byla podnikatelská činnost prakticky 

zlikvidována nebo významně omezena. Obnovení bylo moţné aţ v souvislosti s revolučním 

děním v roce 1989. Následné obnovení trţních principů na našem území, iniciovalo i 

obchodní aktivity v rámci realitního trhu bezprostředně po pádu komunistického reţimu. 

Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československé republiky trvalo aţ do roku 

1925, kdy nabyl účinnosti zákon č. 203/1925 Sb. zákon, kterým se některé obory soukromého 

sprostředkování prohlašují za ţivnost koncesovanou ve smyslu ţivnostenského řádu (zákona). 

Touto legislativní normou se některé obory zprostředkování prohlašují za ţivnost 

koncesovanou, a to ve smyslu ţivnostenského řádu.
10

 Podle tohoto ţivnostenského řádu se 

stala také činnost realitních kanceláří činností koncesovanou.
11

 

Dalším významným zásahem pro realitní činnost bylo vládní nařízení datované do 

období druhé světové války. Jednalo se o: vládní nařízení ze dne 13. ledna 1943 o dočasných 

omezeních v ţivnostenském a jiném výdělečném podnikání. Tímto nařízením byl realitní 

obchod a sluţby nabízející realitní činnost na našem území velmi omezeny. 

Příchodem lidově demokratických a komunistických vlád byla realitní činnost od roku 

1948 zcela znemoţněna podobně jako většina podnikatelských aktivit mimo jiné i proto, ţe 

                                                 
10

 Poznámka autora: Právní norma platila do roku 1965, kdy byla zrušena zákonem č. 65/1965 Sb. zákoník práce 
11

 Zákon č. 203/1925 Sb. definoval… „Po ţivnostensku provozované soukromé sprostředkování: koupě, prodeje 

a směny realit jest ţivností koncesovanou a podléhá ustanovením ţivnostenského řádu (zákona). K nastoupení 

této ţivnosti vyţaduje se kromě všeobecných podmínek, předepsaných pro veškeré ţivnosti, spolehlivost se 

zřetelem k této ţivnosti a průkaz dostatečného všeobecného vzdělání jakoţ i odborné způsobilosti“.  
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před listopadem 1989 byl podíl soukromého vlastnictví nemovitého majetku zcela 

zanedbatelný a soukromě se prakticky nepodnikalo. 

Podstatným impulzem pro vývoj realitního trhu na našem území byl rok 1989. Období 

po „sametové revoluci“ v České republice se stalo velmi významnou a dynamickou etapou,  

která znamenala pro většinu odvětví české ekonomiky zásadní změny. 

Tyto změny zaznamenal i  mladý český trh  s nemovitostmi. Ten se utvářel a 

bezprostředně navazoval na četné procesy transformace českého hospodářství a měl na něj 

zřejmě vliv i překotný vývoj polistopadové legislativy. 

V té době, spolu se značným mnoţstvím nemovitostí určených k prodeji, se zrodil i 

velký počet firem zabývajících se realitní činností. Tyto firmy nabízeli své sluţby při 

zprostředkování koupí a prodejů, nájmů a pronájmů i správy nemovitostí. Právě v této době 

bylo moţné navázat na existenci zákona obdobného platnému z roku 1925 – tedy na realitní 

činnost koncesovanou, nebo-li vázanou. Nestalo se tak. Přestoţe realitní činnost mohla 

navázat na zákonnou normu z roku 1925, musíme konstatovat, ţe po r. 1989 nebyla a dosud 

není upravena ţádným zvláštním právním předpisem a je provozována dle ţivnostenského 

zákona jako ţivnost volná – zákon 455/1991 Sb., v platném znění,  příloha č. 4, poloţka č. 

58.  Podnikání v této oblasti je upraveno jen těmi právními normami, které se vztahují na 

veškerou podnikatelskou činnost – zejména obchodní zákoník. Pro lepší pochopení to 

znamená, ţe kdokoli, bez rozdílu profesního zaměření, se můţe nazvat realitním makléřem s 

povinností pouze se zaregistrovat na ţivnostenském úřadě. Na dokreslení situace počet 

vydaných ţivnostenských listů opravňujících drţitele k realitní činnosti dosáhl v roce 2004 

počtu cca 44tisíc.
12

 
13

Takový stav kvalitě poskytovaných sluţeb nepřispívá. 

 V následující kapitole „realitní činnost – porovnání vzhledem k zahraničí“ se 

pokusíme srovnat stav v ČR a dalších 20 státech leţících na území Evropy, zvláště pak 

s akcentem na porovnání případných regulativů nutných k výkonu realitní činnosti 

v jednotlivých státech Evropy. 

                                                 
12

 Zdroj: osobní archiv Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARKČR  
13

 Poznámka: s odvoláním na zdroj osobní archiv Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARKČR k roku 

2009 na území ČR je 18 600 subjektů aktivně vykonávající realitní činnost 
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4. Realitní činnost v ČR – porovnání vzhledem k zahraničí  

 V této kapitole se budeme zabývat především srovnáním dat funkčních realitních trhů 

ve vybraných státech Evropské unie a některých evropských zemí. Oblast trhu Evropy a zemí, 

jeţ jsou členem Evropské unie, jsou přirozenou volbou vhledem k tomu, ţe Česká republika 

je součástí tohoto trhu. Ignorujeme pro toto srovnání jiné trhy, přestoţe jsme si vědomi, ţe na 

většině z nich je přístup k vykonávání realitní činnosti regulován zákonem nebo profesním 

sdruţením podobně jako v Evropě. 

Například k trhu v Severní Americe uvedl v rozhovoru pro časopis Realit pan Frank 

Hanečák – majitel realitní kanceláře Hanex Group toto: „Důvěře Čechů v české realitní 

kanceláře by pomohl podobný systém vzdělávání realitních makléřů, jako je tomu například v 

Severní Americe. Tam totiţ kaţdý makléř, neţ začne pracovat v oboru, musí absolvovat 

minimálně tříměsíční kurz a pak můţe pracovat jako makléř. Následně po minimálně dvouleté 

praxi se můţe stát manaţerem nebo si můţe zaloţit vlastní realitní kancelář.“
 14

  

 Zajímá nás tedy, v jakém poměru jsou regulativy v jednotlivých státech pro výkon 

realitní činnosti, které nepřímo vedou ke zkvalitnění a profesionalitě realitního oboru oproti 

státům bez regulativů. Dále vyhodnotíme a přiřadíme k výsledkům stav zjištěný v ČR. 

  V tabulce níţe uvádíme a srovnáváme data týkající se realitní činnosti v jednotlivých 

státech tak, ţe první v pořadí uvádíme zemi (stát) a následně k němu přiřazujeme tyto údaje: 

 Zda přístup k profesi realitní činnosti (profese) je regulován zákonem. Jinými slovy 

zda pro vznik RK v dané zemi existuje zákonná norma, která definuje podmínky nutné 

pro to, aby mohla být ţádajícím subjektem realitní činnost vykonávána. Obvykle jsou 

to poţadavky na bezúhonnost, vzdělání, délku praxe v oboru, případně finanční 

garance. 

 Zda výkon realitní činnosti (profese) je regulován zákonem. 

 Finanční garance – zjišťujeme, zda pro výkon realitní činnosti je nutná ze zákona 

finanční garance nebo nikoli. 

 Průměrné výše provizí na daném trhu. Informace, kdo obvykle platí provizi a v jaké 

výši. (informativní údaj) 

                                                 
14

 Časopis REALIT,: Johánek, T, Číslo 9, Vydání 2008, http://www.realit.cz/clanek/realitni-trh-by-ozdravila-

certifikace-realitnich-makleru  

 

http://www.realit.cz/clanek/realitni-trh-by-ozdravila-certifikace-realitnich-makleru
http://www.realit.cz/clanek/realitni-trh-by-ozdravila-certifikace-realitnich-makleru
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 Pojištění odpovědnosti – zjišťujeme údaj, zda je pojištění odpovědnosti poţadováno 

zákonem nebo asociací realitních kanceláří nebo zda není poţadováno vůbec. 

(informativní údaj) 

 Počet realitních kanceláří působících aktivně v dané zemi. (informativní údaj) 

 

Data, která jsou pro naši práci podstatná a která sledujeme a porovnáváme, jsou tato: 

 Zjištění, zda podmínky k zaloţení RK, tedy přístup k profesi v daném státě je 

regulován a podmíněn splněním podmínek formulovaných zákonem daného 

státu. 

 Zjištění, zda podmínky pro výkon profese realitní činnosti v daném státě jsou 

regulovány zákonem daného státu. 

 Zjištění, zda pro výkon realitní činnosti je nutná ze zákona finanční garance. 

 

Vyjmenované tři oblasti budeme níţe zpracovávat do tabulky a grafů s komentářem. 

Ostatní data povaţujeme za informativní a doplňková a ponecháváme je pouze v tab. č. 1. 

 

Do přehledové tabulky níţe jsme zaznamenali získaná data o realitních trzích u 21 

zemí v Evropě včetně České republiky. Všechna získaná data jsou aktuální k roku 2009. 

Uvedené země řadíme abecedně. 

 

Legenda k tabulce č. 1:   

 „ano“ – u kolonek 2, 3, 4, regulováno v dané zemi zákonem nebo jinou legislativní normou 

„•“ – u kolonek 2, 3, 4, 6,zákonem neregulováno, ale regulováno ARK  

„ano“ – u kolonky č. 6 – „pojištění odpovědnosti“ regulováno v dané zemi asociací realitních 

kanceláří nebo podobným subjektem. 
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Tab. č. 1. – Regulace realitní profese ve vybraných evropských zemích. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Země Přístup 

k profesi 

regulován 

zákonem 

nebo ARK 

Profese 

regulována 

zákonem 

nebo ARK 

Finanční 

garance 

ze 

zákona 

Průměrné 

provize a 

kdo ji platí 

Pojištění 

odpovědnosti 

Počet 

RK v 

zemi 

Belgie Ano ano ano 3-5% 

prodávající 

ano 6500 

Česká 

republika 

Ne ne ne 3-6% 

prodávající, 

kupující 

nebo oba 

• 18600 

Dánsko Ano ano ano 3-5% 

prodávající 

ano 3000 

Finsko Ano ano ne 3-5% 

prodávající 

nebo 

kupující dle 

smlouvy 

ano 4500 

Francie Ano ano ano 3-8% dle 

dohody ve 

smlouvě 

ano 25000 

Irsko • ano ano prodávající • 6000 

Itálie Ano ano ne 2-4% a/nebo 

kupující – 

v závislosti 

na tom, zda 

agent 

pracuje pro 

jednu nebo 

obě strany 

ano 50000 

Litva Ano ano nezjištěno 3% 

prodávající 

ano 695 

Lotyšsko • • ne 1-5% 

prodávající 

nebo 

kupující 

• 900 

Maďarsko Ano ano ne 3-6% 

prodávající 

• 10000 
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1 2 3 4 5 6 7 

Země Přístup 

k profesi 

regulován 

zákonem 

nebo ARK 

Profese 

regulována 

zákonem 

nebo ARK 

Finanční 

garance 

ze 

zákona 

Průměrné 

provize a 

kdo ji platí 

Pojištění 

odpovědnosti 

Počet 

RK v 

zemi 

Německo Ano • • 3-6% 

prodávající, 

kupující 

nebo oba 

• 12000 

Nizozemsko • • ne 1,53% 

prodávající 

• 6000 

Norsko Ano ano ano 2-3% 

prodávající 

ano 1600 

Polsko Ano ano ne 2-6% dle 

dohody ve 

smlouvě 

ano 10150 

Portugalsko Ano ne ano 3-5% ano 4000 

Rakousko Ano ano ne 3%kupující 

- 3% 

prodávající 

ano 3000 

Rumunsko Ne • • 3%kupující 

- 3% 

prodávající 

• 5000 

Slovinsko Ano ano ne 4% 

prodávající, 

kupující 

nebo oba 

ano 1450 

Švédsko • ano nezjištěno 5% 

prodávající 

ano 6300 

Španělsko Ne ne ne 5% 

prodávající 

• 35000 

Švýcarsko Ano ano ano nezjištěno ano 3000 

 

 
Zdroje dat:

15
, 

16
 

                                                 
15

 V rámci EU působí jiţ řadu let sdruţení národních asociací CEPI (Conseil européen des Professions 

immobilières). CEPI je mezinárodní realitní asociace s centrálou v Bruselu. Členy CEPI jsou pouze profesionální 

organizace a instituce realitních makléřů a správců nemovitostí zejména z členských zemí Evropské unie (49 

asociací z 23 zemí). Jedním z cílů CEPI je vypracovávat a podávat návrhy na takovou právní úpravu evropského 

práva, které by vedla ke sjednocování podmínek pro provozování realitní činnosti a činnosti správců nemovitostí 

v zemích EU. (více viz. http://www.cepi.eu) 
16

 http://www.cepi.eu/index.php?page=rapport-annuel&hl=en ; soubor ke staţení: 

http://www.cepi.eu/pdf/nl/cepi-ar-2008.pdf. 

http://www.cepi.eu/
http://www.cepi.eu/index.php?page=rapport-annuel&hl=en
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Vyhodnocení dat z tab. č. 1 vzhledem k České republice 

 Nyní se pokusíme z výše uvedených dat vyhodnotit postavení dané problematiky 

v rámci České republiky srovnáním s ostatními zeměmi uvedených v tabulce. 

 

Regulace zákonem přístupu k profesi realitní činnosti 

 

K otázce regulace zákonem k přístupu k profesi realitní činnosti konstatujeme, ţe: 

 legislativa České republiky se řadí vedle Rumunska a Španělska ke třem z uvedených 

21 států, kde regulace zákonem není poţadována. Z uvedených států je to zastoupení 

14%. 

 Naopak u 67% je regulace přístupu poţadována zákonem, coţ představuje vzorek 14 

států. (viz tab. č. 1 výše) 

 U 19%, coţ představuje vzorek 4 států – Lotyšsko, Nizozemsko, Irsko, Švédsko, není 

regulace poţadována zákonem, ale je poţadována asociací realitních kanceláří. 

 

 

Výše uvedená data uvádíme pro přehlednost v tabulce č. 2 a v grafu č. 1 viz níţe. 

 

 

Tab. č. 2 – Regulace zákonem přístupu k profesi realitní činnosti 

 četnost států vyjádření v % zařazení ČR 

Přístup k profesi regulován zákonem 14 67%  

Přístup k profesi regulován asociací 

realitních kanceláří 4 19%  

Přístup k profesi neregulován vůbec 3 14% ČR 
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Graf č. 1 – Regulace zákonem přístupu k profesi realitní činnosti 

regulace přístupu k profesi RK u výbraných 21 států 
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Regulace zákonem k výkonu profese realitní činnosti 

K otázce regulace zákonem k výkonu profese realitní činnosti konstatujeme ţe: 

 legislativa České republiky se řadí vedle Portugalska a Španělska ke třem z uvedených 

21 států, kde regulace zákonem pro výkon profese není poţadována. Z uvedených 

států je to zastoupení 14% 

 naopak u 67% je regulace výkonu profese realitní činnosti poţadována zákonem coţ 

představuje vzorek 15 států. (viz tab. č. 1. výše) 

 u 19% , coţ představuje vzorek 4 států – Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, 

Rumunsko, není regulace výkonu profese realitní činnosti poţadována zákonem, ale je 

poţadována asociací realitních kanceláří. 

 

Výše uvedená data uvádíme pro přehlednost v tabulce č. 3 a v grafu č. 2 viz níţe. 

 

Tab.č. 3 – Regulace zákonem výkonu profese realitní činnosti 

 

četnost 

států 

vyjádření v 

% 

zařazení 

ČR 

profese regulována zákonem 14 67%  

profese regulována asociací RK 4 19%  

profese neregulována 3 14% ČR 
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Graf č. 2 – Regulace zákonem výkonu profese realitní činnosti 

regulace výkonu profese u vybraných 21 států Evropy

14; 67%
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Poţadavek na finanční garanci při výkonu profese realitní činnosti  

V této otázce se nám nepodařilo zjistit data u těchto států – Švédsko a Litva, proto pro 

níţe uvedená data vycházíme ze vzorku 19 států. 

K otázce poţadavku na finanční garanci při výkonu profese realitní činnosti 

konstatujeme, ţe: 

 Česka republika se řadí vedle Itálie, Polska, Rakouska, Finska, Slovinska, Maďarska, 

Nizozemska, Lotyšska a Španělska k 10 státům, kde finanční garance nejsou 

poţadovány ani zákonem ani jako podmínka nutná k výkonu ze strany ARK. Ze 

vzorku 19 států to představuje 52% zastoupení. 

 37% států poţaduje při výkonu realitní činnosti finanční garance ze zákona. Je to 

těchto 7 států – Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Norsko, Portugalsko a Švýcarsko. 

 u 11% , coţ představuje vzorek 2 států – Německo a Rumunsko, je poţadována 

finanční garance jako podmínka nutná pro výkon realitní činnosti ze strany asociace 

realitních kanceláří. 

 

Výše uvedená data uvádíme pro přehlednost v tabulce č. 4 a v grafu č. 3 viz níţe. 
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Tab.č. 4. – Regulace zákonem výkonu profese realitní činnosti 

 

četnost 

států 

vyjádření v 

% 

zařazení 

ČR 

finanční garance ze zákona. 7 37%  

finanční garance nepoţadována 10 52% ČR 

finanční garance poţadovaná ARK  2 11%  

 

Graf č. 3 – požadavek finanční garance při výkonu profese realitní činnosti 

Požadavek ze zákona na finanční garanci 

pro výkon realitní činnosti
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finanční garance ze
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5. Asociace realitních kanceláří České republiky (ARKČR) a 

její aktivity a vliv na danou problematiku 

 Vzhledem k tomu, ţe ARKČR dlouhodobě (od roku 1991) je významným subjektem 

určujícím směr obchodních, etických, odborných i vzdělávacích aktivit zabývajících se 

realitním trhem, věnujeme tomuto subjektu významnější místo. Stručně se dotkneme historie, 

cílů, vztahům se zahraničím a členstvím v mezinárodních realitních organizacích. 

ARKČR zaloţily v roce 1991 realitní kanceláře z různých míst České republiky. Ke 

konci roku 2009  čítá členská základna 173 realitních kanceláří
17

. ARKČR se prezentuje jako 

největší profesní sdruţení odborníků, obchodníků a dalších profesionálů, kteří působí na trhu 

s realitami v České republice. Důvody, které vedly k zaloţení asociace v roce 1991, jsou 

následující: 

 sdruţení podnikatelů zabývajících se totoţnou profesí; 

 prosazovat a chránit zájmy realitních kanceláří (především v legislativním kontextu); 

 zajistit průběţné vzdělávání v oborech, které souvisí s oblastí obchodu 

s nemovitostmi; 

 ustanovit sdruţení, které by postupně získávalo svou činností jistou autoritu v rámci 

našeho státu, včetně kontaktů na podobná sdruţení v zahraničí. 

 

Jeden z hlavních cílů ARKČR spočívá ve zpracování a schválení legislativních 

směrnic upravujících obchodní činnost v oblasti realit, dle obdobných principů jako v 

hospodářsky vyspělých zemích Evropy a celého světa. S touto ideou byl například zpracován 

návrh zákona o činnosti realitních kanceláří a návrh novely zákona č. 455/1991 Sb. o 

ţivnostenském podnikání. Tento úkol směřuje k tomu, aby „byly dány stimuly k novelizaci 

ţivnostenského zákona, případně k jiné právní úpravě, která zajistí vstup nových subjektů na 

realitní trh pod podmínkou prokázání profesní způsobilosti a morální bezúhonnosti“
18

. Jinými 

slovy, tento úkol vede směrem k zavedení licencí v realitní činnosti, coţ by mělo přispět k 

obecnému zlepšení a stabilizaci situace na realitním trhu, a to ne pouze z hlediska 

obchodního, ale téţ etického. 

                                                 
17

 Měsíčník 6/2009, Informační centrum ARK, spol. s r. o., Redakční rada: Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS, Ing. 

Petr Koranda, CSc., Tisk: Tiskárna Lelka 
18

 více viz http://www.arkcr.cz/?c_id=1 
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Členové ARKČR se zavazují dobrovolně k dodrţování a zabezpečení určitých 

profesních řádů formulovaných ve stanovách ARKČR. Některé zde vyjmenujeme: 

 zodpovězení odborných dotazů; 

 moţnost pouţití standardizovaných zprostředkovatelských smluv; 

 moţnost profesního růstu zajištěním škály profesních kurzů různých úrovní  

 zabezpečení pravidelných setkávání členů ARKČR v rámci regionu i v celé ČR; 

 prestiţ a vědomí stability u klientů v ČR i v zahraničí; 

 pojištění odpovědnosti RK a draţebníků za zvýhodněných podmínek; 

 moţnost rozhodčího řízení; 

 prezentace RK, která je členem, na webových stránkách ARKČR a na webových 

stránkách mezinárodní federace ICREA; 

 přístup do členské sekce webových stránek (www.arkcr.cz); 

 pravidelné informace v Realitním magazínu ARKČR.  

ARKČR si klade pro přijetí nových členů podmínky související především s profesní a 

etickou připraveností pro výkon této činnosti. Tím poskytuje určitý druh garance klientům při 

výběru realitní kanceláře. Člen ARKČR je autorizován pouţívat logo ARK ČR jako značku 

kvality své vlastní realitní kanceláře. 

Člen ARKČR (tj. největšího profesního sdruţení realitních makléřů v České republice) 

se stane součástí společenství, podporujícího profesní zájmy odborníků, kteří pracují s 

nemovitostmi. Dobrovolné respektování etických principů Asociace realitních kanceláří 

České republiky odlišuje člena asociace od ostatních realitních kanceláří tím, ţe se zavázal 

dodrţovat zásady etického chování při své činnosti. Dodrţování etických principů členů 

ARKČR předpokládá zvýšení obchodní etiky, poctivosti a odborné způsobilosti. 

Členem asociace se můţe stát právnická i fyzická osoba, která získala oprávnění 

podnikat na území České republiky ve smyslu ţivnostenského zákona s předmětem podnikání 

„realitní činnost" či obdobným. Při přijetí nových členů je nutné splnit především etické a 

profesní poţadavky, které jsou na kandidáta kladeny. Ţadatelé o členství v asociaci se musí 

předem obeznámit s následujícími interními dokumenty asociace: 

 Stanovy Asociace realitních kanceláří České republiky
19

 

 Etický kodex člena Asociace realitních kanceláří České republiky
20

  

                                                 
19

 Plné znění stanov ARKČR je moţné nalézt na http://www.arkcr.cz/?c_id=1130 
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Interní směrnice ARK ČR mají jen charakter doporučení. V ţádném případě nejsou 

tudíţ obligatorní (povinně dodrţovanou) právní listinou. Přijetí za řádného člena asociace 

musí být schváleno generálním sekretářem nebo dozorčí radou. 

5.1  ARKČR a zahraniční spolupráce 

Činnost asociace zahrnuje také rozšiřování profesních styků se zahraničními 

sdruţeními téhoţ zaměření jako česká ARK ČR, se specialisty v obchodu s realitami apod. 

Udrţováním podobných mezinárodních kontaktů asociace umoţňuje svým členům, a nikoli 

pouze jim, prezentaci jejich výrobků na jiných trzích a vyhledávání nových investorů. 

Důleţitá je také mezinárodní spolupráce ohledně profesního vzdělávání. Jedním 

z postupně realizovaných cílů jsou podněty a případná aplikace mezinárodní standardizace 

poţadavků na vzdělání v rámci ČR. 

5.2  ARKČR a členství v mezinárodních organizacích 

Asociace je členem následujících mezinárodních profesních sdruţení. Detailní 

informace o těchto asociacích, sdruţeních a seskupeních realitních kanceláří lze vyhledat na 

příslušných webových stránkách. V sídle asociace jsou k dispozici seznamy členů 

jednotlivých organizací (pro účely této práce neuvádíme).  

Asociace realitních kanceláří České republiky je členem:  

 ICREA - Mezinárodního konsorcia realitních asociací se sídlem v Chicagu. Na celém 

světě. 

 FIABCI - ARKČR je základním a zakládajícím členem Světové federace realitních 

odborníků (FIABCI) se sídlem v Paříţi od roku 1991.  

 SDRUŢENÍ REALITNÍCH ASOCIACÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ ARKČR je 

jedním ze zakládajících členů tohoto sdruţení. Do roku 2002 byla centrála tohoto 

sdruţení v Praze, dnes je sídlo a centrála tohoto sdruţení ve Varšavě. 

 NAR (National Association of Realtors, www.REALTOR.com) je největší a 

nejstarší asociací ve Spojených státech amerických a ve světě vůbec. ARKČR 

podepsala v roce 1996 protokol o členství v této asociaci. Stránky NAR nabízejí 

informace o tom, jak je realitní trh organizován v jedné z nejvyspělejších ekonomik 

světa.  

                                                                                                                                                         
20

 Viz příloha A 

http://www.realtor.com/
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 CEPI (Conseil européen des Professions immobilières) je mezinárodní realitní 

asociace s centrálou v Bruselu. Členy CEPI jsou pouze profesionální organizace a 

instituce realitních makléřů a správců nemovitostí výhradně z členských 

zemí Evropské unie. CEPI je oborově dělena do dvou organizací. V současnosti CEPI 

reprezentuje 200.000 evropských realitních profesionálů. Ke konci roku 2009 

sdruţovala CEPI 36 asociací ze 22 zemí.
21

 

 

ARKČR realizuje dlouhodobě významné aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivit 

ARKČR se dotýkáme v následující kapitole č. 7 této práce – „Moţnosti profesního růstu 

v rámci dostupných vzdělávacích systémů v ČR (Více viz kapitola 6.1.2. této práce). 

                                                 
21

 Více na http://www.cepi.eu 

http://www.cepi.eu/
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6. Výčet oborů studijního zaměření vhodných pro výkon 

realitní činnosti  

 V kapitole č. 7 – „Vymezení rozsahu úrovně vzdělání pro pracovníky vykonávající 

realitní činnost“ jsme definovali základní vzdělávací sloupce vhodné pro výkon realitní 

činnosti. 

 V této kapitole stručně definujeme, které obory vzdělávání povaţujeme za rozvíjející 

odbornost realitní profese. Obory vzdělávání navazují na sloupce definované v kapitole č. 7. 

 Za základní obory rozvíjející odbornost realitní profese povaţujeme tyto: 

 ekonomie 

 právo 

 stavebnictví 

 psychologie 

6.1  Ekonomie 

Studium ekonomicky zaměřených škol je pro výkon realitní činnosti vhodné a to 

zejména z níţe uvedených důvodů. 

Dá se předpokládat, ţe v průběhu studia se absolventi seznámí s problematikou tvorby 

cen, zákonu poptávky a nabídky. Dále si osvojí dovednosti v kalkulaci nákladů a výnosů. 

Nedílnou součástí studijních programů ekonomicky zaměřených škol je i zařazení výuky 

marketingu a managementu, coţ realitní poradci ve své činnosti vyuţívají. Realitní poradce 

by měl klientovi poskytnout alespoň základní informace o daňové problematice, o oblasti  

bankovnictví a pojišťovnictví zejména v oblasti nemovitostí.  

Školy, které mohou poskytnout vzdělání v oboru ekonomie:  

 střední školy (SŠ): obchodní akademie, gymnázia 

 vyšší odborné školy (VOŠ): VOŠ zaměřené na ekonomii a ekonomiku podniku 

 vysoké školy (VŠ): ekonomické fakulty, fakulty managementu a marketingu 

6.2  Právo 

Školy vyučující právo mohou taktéţ poloţit dobré základy pro efektivní a odborný 

výkon práce realitního poradce. V průběhu studia se budoucí absolvent můţe dozvědět, jaké 
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jsou druhy vlastnictví a způsoby jeho nabývání, zejména vzhledem k nemovitostem. S tím 

bezpochyby souvisí i problematika zástavního práva, věcného břemene jiných zajišťovacích 

instrumentů uţívaných v oblasti trhu s nemovitostmi. Dalším stěţejním prvkem ve 

vědomostech realitních poradců můţe být dobrá znalost občanského práva a obchodního 

práva. 

Školy, které mohou poskytnout vzdělání v oboru práva:  

 střední školy (SŠ): veřejná správa, správní činnost  

 vyšší odborné školy (VOŠ): VOŠ zaměřené na právo 

 vysoké školy (VŠ): právnické fakulty 

6.3  Stavebnictví 

Tento obor téţ zvyšuje profesní odbornost realitních poradců a díky studiu získá 

absolvent přehled v oblasti konstrukce staveb, průběhu a provádění stavebních činností. 

Znalost stavebních materiálů a způsoby jejich aplikace jsou také uţitečné v komunikaci 

s klientem. Dále své uplatnění najdou i znalosti z oblastí projektování staveb, logistiky, 

cenových kalkulací stavebních činností, inţenýrských sítí, technických vybavení budov atd. 

Absolvent studia se stavebním zaměřením získá i přehled o náleţitostech stavebního řízení a 

jeho průběhu.  

Školy, které mohou poskytnout vzdělání v oboru stavebnictví:  

 střední školy (SŠ): střední průmyslové školy stavební, stavební učiliště;  

 vyšší odborné školy (VOŠ): VOŠ zaměřené na stavebnictví a průmysl 

 vysoké školy (VŠ): stavební fakulty 

6.4  Psychologie 

I studium psychologie lze z pohledu výkonu realitních poradců povaţovat za vhodné 

vzdělání zvyšující odbornost. Absolvent můţe vyuţít znalostí psychologie osobnosti, 

kritického myšlení. Znalosti a dovednosti v komunikaci, rétorice, orientace v psychologii 

emocí a psychologii motivací lze dokonce označit za stěţejní pří výkonu realitní činnosti.  

Školy, které mohou poskytnout vzdělání v oboru psychologie:  

 střední školy (SŠ): gymnázia  

 vyšší odborné školy (VOŠ): VOŠ zaměřené na psychologii a sociální sluţby 

 vysoké školy (VŠ): fakulty psychologie a sociologie  
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Studium psychologie povaţujeme za doplňkovou oblast pro výkon realitní činnosti, 

proto ji v dotazníku nehodnotíme. 

 

Absolvování výše uvedených vzdělávacích systémů se zaměřením na vyjmenované 

obory povaţujeme za získání vzdělání a vědomostí částečně vhodných pro odbornost při 

výkonu realitní činnosti. 
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7. Moţnosti profesního růstu v rámci dostupných vzdělávacích 

systémů ČR 

Poţadavky na vzdělávání realitních makléřů v jednotlivých státech zemí EU a na 

území Evropy se liší zejména podle toho, co poţaduje legislativa v té či oné zemi jako 

podmínku pro získání oprávnění k výkonu činnosti.
22

  Tyto rozdíly poţadavků na vzdělání v 

jednotlivých zemích, jak nám uvedl generální sekretář ARKCŘ Ing. Arch. Jan Borůvka, jsou 

velmi různé. Například velmi přísně jsou nastaveny podmínky v Polsku. Licenci získá pouze 

vysokoškolák, který navíc absolvuje realitní postgraduální kurz. Dříve dokonce potřeboval 

úspěšně absolvovat ještě speciální licenční zkoušky (toto jiţ jako podmínka ze zákona 

vypadlo).
23

  

Oproti tomu např. německá legislativa v tomto směru nepoţaduje po budoucích 

realitních makléřích nic, podobně jako u nás. Přesto je v Německu řada univerzit, které 

nabízejí realitní vzdělání. Jednou z největších takto zaměřených univerzit v Evropě je 

univerzita v Regensburgu.
24

 

Zajímává je aktivita z hlediska stanovení normativů na úroveň vzdělání pracovníků 

poskytujících realitní činnost, kterou iniciovala Evropská asociace CEPI. Ta schválila a jiţ 

také na základě dohod zavedla v desítkách evropských univerzit tzv. „EURODUC systém“, 

který říká, co a v jakém minimálním rozsahu mají tyto školy vyučovat.
25

  

 V rámci realitního trhu na území České republiky a v souvislosti s jeho vývojem je 

patrný pozitivní jev – širší nabídka kurzů a vzdělávacích systémů zabývajících se 

zkvalitněním profesních znalostí a dovedností u pracovníků zabývajících se realitní činností. 

Ze zjištění, které jsme provedli, můţeme konstatovat, ţe  vzdělávacím systémem pro realitní 

oblast se zabývají různé subjekty. 

Dále se pokusíme vzdělávací systémy zabývající se realitní činností členit dle těchto 

kritérií: 

7.1.   Jaký subjekt poskytuje vzdělávací systém 

7.2.   Pro koho je vzdělávací systém určen 

7.3.   Členění úrovně  poskytovaného vzdělání 

 

                                                 
22

  Viz tab. č. 1 Regulace realitní profese ve vybraných evropských zemích 
23

 Zdroj – osobní archív generálního sekretáře ARKČR Ing. arch. Jan Borůvky  
24

 Zdroj – osobní archív generálního sekretáře ARKČR Ing. arch. Jan Borůvky 
25

 http://www.cepi.eu/index.php?page=eureduc&hl=en, 7. 3. 2010 

http://www.cepi.eu/index.php?page=eureduc&hl=en
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Dle moţností absolvovat vzdělávací systém rozlišujeme tyto dvě skupiny: 

 Uzavřené – obvykle jsou to interní vzdělávací systémy, které jsou aplikovány často 

v rámci systémů řízení jakosti v jednotlivých RK. Zpravidla se jedná o realitní 

kanceláře fungující na základě franšízových systémů, nebo se jedná o realitní 

kanceláře s vybudovanou pobočkovou sítí, nebo koaliční sdruţení realitních kanceláří 

nebo samostatné RK, které jsou z hlediska počtu pracovníků na pozici realitního 

poradce významné pro region, ve kterém realizují svoji činnost. Jsou to tedy obvykle 

takové RK, které zaměstnávají na pozici realitního poradce větší počet pracovníků. 

 Otevřené – takové vzdělávací systémy, které můţe absolvovat i zájemce vně RK. 

Často se jedná o rekvalifikační kurzy nebo kurzy, které vypisují některé RK a 

z absolventů si vybírají portfolio svých pracovníků na pozici realitních poradců. 

 

7.1.  Subjekty poskytující realitní vzdělávací systém 

Průzkumem trhu jsme došli k závěru, ţe subjekty, které poskytují nebo iniciují 

v současnosti realitní vzdělávací systém, můţeme rozčlenit do těchto čtyřech skupin. Jsou to: 

 7.1.1. vysoké školy (státní nebo soukromé školy vysoké školy, zabývající se obecně 

vzděláváním a školením) 

 7.1.2. profesní sdruţení (profesním sdruţením rozumíme především Asociaci 

realitních kanceláří České republiky nebo další seskupení RK, koalice či jiné formy, 

která aktivně působí na území ČR a jejichţ deklarovaným cílem je zvýšit profesní 

úroveň při výkonu realitní činnosti na území ČR. 

 7.1.3. asociace realitních kanceláří České republiky 

 7.1.4. soukromé subjekty 

 7.1.5. realitní kanceláře  ( v rámci interních školení) 

 

Níţe se budeme zabývat jednotlivými subjekty poskytující vzdělání potřebné pro 

výkon realitní profese. U těchto subjektů stručně uvedeme: 

 jejich základní charakteristiku 

 popíšeme oblast vzdělání s vazbou na výkon realitní činnosti 
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7.1.1 Vysoké školy zabývající se vzděláváním realitních makléřů 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

VŠE v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. 

Člení se na 6 fakult. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace 

kreditů (ECTS)
26

. 

Pro výkon realitní profese je moţné vyuţít –  Certifikační ústav VŠE Praha (CÚ), 

který je účelovým pracovištěm VŠE zřízeným výhradně pro certifikaci osob. Certifikační 

ústav je ve své činnosti nezávislý na jiných aktivitách VŠE Praha, vyuţívá však odborného 

zázemí této univerzity. Certifikační ústav VŠE Praha vykonává svou činnost na základě 

platného akreditačního oprávnění vydaného Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., podle 

mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024. Rozsah oprávnění zahrnuje certifikaci odhadců 

pro oceňování podniků, certifikaci odhadců pro oceňování nemovitostí a certifikaci realitních 

makléřů.
27

 

Ústav soudního inţenýrství Vysokého učení technického v Brně 

Universita v Brně má dnes pozici mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která 

nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a Ústavu soudního 

inţenýrství v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické aţ po 

umělecké. Dne 23.3.1965 byl zřízen na VUT Ústav soudního inţenýrství. Tento byl pak 

nejprve ve formě pracoviště soudního inţenýrství při rektorátu VUT zřízen v září téhoţ roku. 

V podobě Ústavu s celoškolskou působností pak funguje od 1.4 1975.  

Pro výkon realitní činnosti je vhodný magisterský studijní program N3917 Soudní 

inţenýrství je interdisciplinární studijní program, který kombinuje vzdělání disciplín 

technických, ekonomických a právních. V rámci studia studenti získávají široce zaměřené a 

prakticky orientované znalosti a dovednosti z oblasti péče o nemovitosti, z oblasti právních 

vztahů k nemovitostem, pojišťovnictví, bankovnictví, realitních sluţeb, správy státního 

majetku a oceňování nemovitostí
28

. 

Masarykova Univerzita 

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity ve studijním programu Právní specializace 

nabízí studijní obor Právní vztahy k nemovitostem. Forma studia je pouze kombinovaná. 

Délka studia je 3 roky.  

                                                 
26

 http://www.vse.cz/obecne/o_skole.php, 11. 2. 2010 
27

 více viz:http://cu.vse.cz/, 11. 2. 2010 
28

 http://www.usi.vutbr.cz/docs/20100120170844.pdf 11. 2. 2010 

http://cu.vse.cz/ocenovani-podniku/
http://cu.vse.cz/ocenovani-podniku/
http://cu.vse.cz/certifikovany-odhadce-pro-ocenovani-nemovitosti/
http://cu.vse.cz/certifikovany-realitni-makler/
http://cu.vse.cz/certifikovany-realitni-makler/
http://www.vse.cz/obecne/o_skole.php
http://www.usi.vutbr.cz/docs/20100120170844.pdf%2011.%202
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Základním cílem studijního oboru Právní vztahy k nemovitostem je poskytnout jednak 

specializované vzdělání  pro  pracovníky katastrálních úřadů, příp. pracovníky těch orgánů 

veřejné správy, které se zabývají  vztahy k nemovitostem,  jednak  vzdělání osob v komerční 

sféře, které se zabývají problematikou právních vztahů k nemovitostem (jako jsou např. 

realitní kanceláře).  

Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona  

Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona s.r.o. se specializuje na odbornou 

problematiku vztahující se k nemovitému majetku, především obchodování s nemovitostmi a 

oceňování nemovitostí, dále problematiku likvidátorů a správců konkurzních podstat. Škola je 

významným dodavatelem lidských zdrojů pro realitní, developerské a makléřské společnosti.  

Základním cílem studia je příprava kvalifikovaných odborníků pro oblast realit, 

obchodování s realitami, správy nemovitostí a oceňování nemovitostí. 

Tříleté bakalářské studium obou studijních oborů Realitní makléř a Oceňování 

nemovitostí, zahrnuje právní, ekonomické a stavebně technické předměty, jejichţ znalost by 

měla být pro profesionála nezbytností a základním stavebním kamenem. Ve studiu je 

věnována pozornost i odborné jazykové přípravě zaměřené na nemovitosti a stavebnictví
29

. 

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona a Certifikační je orgán CSQ-CERT při 

České společnosti pro jakost (ČSJ). Česká společnost pro jakost CSW-CERT akreditovaná 

podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Českým institutem pro akreditaci o.p.s pod 

registračním číslem 3014 pro certifikaci osob. Na základě vykonané písemné a ústní zkoušky 

můţe potvrdit zvládnutí znalostí realitní činnosti uvedených ve směrnici ČSJ-CE-195
30

. 

 

7.1.2 Profesní sdruţení 

Profesním sdruţením se rozumí nezávislé, zpravidla neziskové, sdruţení (organizace) 

příslušníků – fyzických anebo právnických osob – nějaké profese, které má za cíl sledovat a 

zastupovat společné profesní, kulturní a ekonomické zájmy dané profese, které nejsou 

odborovou organizací. Pro profesní sdruţení se někdy pouţívá označení komora. Obvykle se 

zakládají za účelem podpory zájmů členů dané profese, poskytování výměny informací mezi 

členy anebo vydávání periodika ve vztahu k příslušnému oboru. U některých profesí je 

povinné členství v určeném sdruţení – danou činnost (například funkci lékaře, farmaceuta, 

advokáta, exekutora apod.) nemůţe vykonávat nikdo, kdo není členem daného sdruţení nebo 

                                                 
29

 http://www.fdyson.cz/ocenovani.html, 11. 2. 2010  
30

 http://www.fdyson.cz/iso2/smernice_iso.html, 11. 2. 2010 

http://www.fdyson.cz/
http://www.fdyson.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Advok%C3%A1t
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případně uznaného obdobného sdruţení působícího v zahraničí. V takových případech je 

profesní sdruţení buď zaloţeno přímo zákonem nebo zákon existenci sdruţení předpokládá. 

Zákonem můţe být zaloţeno i profesní sdruţení bez povinného členství.“
 31

 

 

7.1.3 Asociace realitních kanceláří České republiky – ARKČR 

ARKČR je bezesporu nejvýznamnějším profesním sdruţením v oboru realit na území 

ČR. Proto jí věnujeme samostatnou kapitolu č. 5. Zde uvedeme informace vzhledem ke 

vzdělávání v oboru realit.  

 ARKČR se zabývá profesním vzděláváním realitních makléřů bezmála jiţ dvacet let. 

Jejich vzdělávání nezbytně vyţadují neustále se měnící právní normy dotýkající se oblasti 

nemovitostí. ARKČR klade důraz na profesionalitu a také na etiku při poskytování realitních 

sluţeb. Významně se podílí na vzdělávání realitních poradců. Přednášejícími na jejich 

kurzech jsou např. majitelé realitních kanceláří, učitelé z vysokých škol, advokáti, daňoví 

poradci, ekonomové, soudní znalci v oboru nemovitostí, psychologové. Někteří jsou členy 

odborných komisí legislativní rady vlády a přímo se na tvorbě či novelizaci právních norem 

podílejí. 

Asociace realitních kanceláří České republiky (ARKČR) se rovněţ podílí na vytváření 

standardů profesního vzdělávání. V rámci jak našeho členství v EU, tak svých zahraničních 

kontaktů, kontinuálně se zeměmi Evropské unie, v jejichţ většině je vzdělání v oboru a určitá 

praxe nutnou podmínkou pro udělení licence pro provozování realitní činnosti. 

 

7.1.4 Soukromé subjekty zabývající se obecně vzděláváním a školením 

Obvykle jsou to vzdělávací a tréninkové agentury zabývající se obecně vzděláváním a 

školením anebo jsou to vzdělávací subjekty, které vznikly jako vedlejší produkt činností 

v rámci realitních kanceláří. Níţe vyjmenujeme nejzásadnější subjekty na trhu vzdělávání a 

stručně popíšeme jejich význam pro realitní vzdělávání. 

Breakball – training school 

Školící agentura v oblasti realit. Agentura je drţitelem akreditace udělené 

Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky. Agentura je členem 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, s.r.o. Její zakladatelé mají za sebou dlouholetou 

praxi v realitní, lektorské a marketingové činnosti. Společnost klade důraz na sestavení 

                                                 
31

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Profesn%C3%AD_sdru%C5%BEen%C3%AD, 11. 2. 2010 
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kvalitního týmu lidí s perfektními znalostmi svého oboru. Společnost BREAK BALL s.r.o. 

dlouhodobě úspěšně spolupracuje s desítkami vlastních i externích lektorů tak, aby 

uspokojovala poţadavky české i zahraniční klientely v rozsahu nabízených kurzů. 

REMAX Akademie – Veřejná realitní Akademie 

RE/MAX Akademie je od roku 2005 servisní institucí pro všechny frenčízové 

pobočky v České republice a má za úkol podporovat majitele a makléře ve všech procesech 

podnikání v realitním prostředí. „Vzdělávání a neustálý přísun informací, stejně tak nové 

moţnosti v profesním růstu, jsou předpokladem pro dosaţení vedoucího postavení v 

konkurenčním prostředí.“
32

  

Od 1.9. 2009 je vzdělávání a know-how RE/MAX Akademie přístupné nejen pro 

členy této RK, ale i široké veřejnosti.
33

 Vzdělávací systém se stal otevřeným pro všechny 

zájemce o získání informací potřebných pro realitní praxi. 

Mexx Academy 

Mexx academy je dalším subjektem poskytujícím vzdělávání realitních makléřů. Dle 

tvrzení realitní kanceláře Mexx Reality je: „Realitní trh v České republice je stále 

dynamičtější, ale úroveň poskytovaných sluţeb není vţdy na poţadované úrovni. Proto se 

společnost Mexx Reality rozhodla sestavit základní vzdělávací program Mexx Academy pro 

začínající makléře.“
34

 MEXX Reality je drţitelem certifikátu kvality ISO 9001 a nabízí kurzy 

MEXX Academy pro budoucí realitní makléře.  

 

7.1.5 Realitní kanceláře v rámci interního školení (frančízy)  

 V této kapitole se budeme stručně zabývat subjekty poskytující vzdělávání v rámci 

realitní činnosti, ovšem jen pro své pracovníky. Tyto subjekty tedy neumoţňují absolvovat 

jejich interní systém pro zájemce mimo jejich společnost. 

Realitní společnost České spořitelny, a. s. 

Realitní společnost České spořitelny (RSČS) se opírá o zázemí Finanční skupiny 

České Spořitelny. Jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, je formulovala 

                                                 
32

 http://www2.remax-czech.cz/kdo-jsme.php, 28. 2. 2010  
33

 Poznámka autora: do 1.9.2009 RE/MAX poskytoval v rámci vzdělávání v realitním oboru  pouze interní 

vzdělávací kurzy pro své pracovníky. 
34

 Jakub Koutek, ASPEN.PR, Kariera.iHNed.cz, 21. 6. 2007 
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profesními standardy a v nabídce svých sluţeb se prezentuje jako spolehlivá, stabilní a 

důvěryhodná. RSČS poskytuje pouze základní školení v rámci spolupráce zaměstnanců a 

spolupracovníků frenčízantů. 

Realspektrum 

REAL SPEKTRUM vyvinulo za dobu svého podnikání rozsáhlé obchodní know-how, 

které předává partnerům. Při podpisu frenčízové smlouvy získá partner detailní manuál, který 

do všech podrobností popisuje provoz a fungování realitního obchodu. Příručka je doslova 

„kuchařkou“, nabízí podrobný popis systému a také postupy a popisy jednotlivých činností 

vykonávaných při kaţdodenním provozu realitní kanceláře REAL SPEKTRUM. V příručce 

jsou také vzory smluv a formulářů. Manuál se průběţně aktualizuje tak, aby partner měl vţdy 

k dispozici nejnovější poznatky, metody a postupy. 

Vzdělávací programy vycházejí ze zkušeností nejlepších realitních makléřů a ředitelů 

kanceláří a jsou předávány profesionálními školiteli. Vzdělávací program umoţňuje, aby 

franšízovou licenci mohl vyuţívat i ten, kdo se dosud realitnímu obchodování prakticky 

nevěnoval. 

Sting Akademie  

Je skupinnou společností působících ve všech oblastech svázaných s realitním trhem. 

Na trhu jsou jiţ od roku 1997. STING Akademie je interní školící středisko Realitní skupiny 

STING. Svoji činnost naplno rozjela 19. 12. 2008 otevřením nového sídla společnosti – 

Centra realitních sluţeb v Třinci. STING Akademie zajišťuje vzdělávání pro všechny 

pracovníky Realitní skupiny STING:  

7.2 Subjekty, pro které jsou vzdělávací systémy určeny 

Ve své podstatě jsou vzdělávací systémy určeny pro všechny, kteří by se rádi 

seznámili se základními principy fungování trhu nemovitostí, i pro ty, kteří se v realitách uţ 

pohybují a chtěli by své znalosti, případně dovednosti, zdokonalit.  

7.2.1 Realitní poradci bez realitní praxe 

Těm, kteří o vstupu na realitní trh teprve uvaţují je určeno většinou realitní minimum. 

Kaţdý začátečník v oboru si můţe vybrat z pestré nabídky vzdělávacích systémů dle svých 

poţadavků a časových moţností. 
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7.2.2 Realitní poradci s realitní praxí a profesionály v oboru 

Realitní makléři, kteří jiţ základními znalostmi a dovednostmi disponují, si mohou dle 

svých potřeb vybrat ze specializovaných seminářů, které se zabývají detailně určitými 

oblastmi. Pro realitní makléře mající více jak 3 roky praxe, minimálně středoškolské vzdělání 

nebo vysokoškolské vzdělání, 1 rok praxe a další poţadavky se mohou splněním verifikačních 

podmínek a prokázáním znalostí certifikovat ve smyslu mezinárodní normy ČSN EN ISO 

17024. 

7.2.3 Realitní kanceláře a developerské společnosti 

Dalšími subjekty, pro které jsou určeny specializované kurzy a školení, jsou realitní 

kanceláře a developerské společnosti. Kurzy se zabývají převáţně managementem realitní 

kanceláře a řízením developerských projektů.  

7.2.4 Uchazeči o práci evidovaní na úřadu práce 

Novinkou na našem trhu je poskytování kurzů a školení uchazečům o práci, kteří jsou 

evidováni na Úřadech práce po celé České republice. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem 

školství, mládeţe a tělovýchovy. U těchto kurzů existuje moţnost, ţe jejich absolvování bude 

za uchazeče hrazeno úřadem práce v plné výši. 

7.2.5 Interní pracovníci realitní kanceláře nebo frančízanti 

Součástí vzdělávacího systému je interní vzdělávání v realitní kanceláři nebo 

vzdělávání v rámci frančízantů. Velké realitní kanceláře mají svůj systém vzdělávání a tím si 

zajišťují vzdělávání pro všechny pracovníky realitní skupiny. Rozšiřují jejich znalosti, rozvíjí 

dovednosti a talent pracovníků. Podporují jejich motivaci, a to jednotlivců i týmů. 

Zefektivňují procesy řízení lidí ve společnostech. Dalo by se říct, ţe je základem pro 

fungování takových realitních kanceláří, které mají velké portfolio frančízantů nebo poboček. 

 

7.3  Členění úrovně poskytovaných kurzů a školení na trhu 

Pro zájemce o vzdělání nabízí současný trh škálu moţností vzdělávacích systémů. Ty 

můţeme členit podle úrovně, kterou pracovník vykonávající realitní sluţby dosahuje. 

Předpokládáme, ţe aktivní makléř ovládá obchodní taktiky a dokáţe navodit přátelskou 

a relativně příznivou obchodní atmosféru. Mělo by být však přirozené, ţe bude rozšiřovat 

svoji odbornou úroveň. Významná sloţka obchodního úspěchu spočívá právě ve schopnosti 
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makléře pohotově reagovat na jednoduché otázky týkající se fungování právních, daňových a 

administrativních a dalších aspektů realitního trhu. 

Níţe uvádíme přehled moţností a forem vzdělávacích procesů, které nabízí současný 

trh vzdělávání pro segment realit. 

7.3.1 Certifikace realitních makléřů dle ISO norem 

Pro prokazování profesní odbornosti lze nyní vyuţít také certifikace podle 

mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024. Certifikace je dokladem odborné úrovně 

konkrétních makléřů, není tedy pouhým firemním oprávněním, za nímţ můţe být skryta 

velmi rozdílná úroveň pracovníků. 

Certifikaci ISO pro realitní makléře zajišťují v České republice tyto subjekty: 

 Vysoká škola ekonomická v Praze,
35

 

 Re/max - veřejná akademie
36

 

 Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona
37

 

Obecně u výše uvedených subjektů platí: 

 certifikací realitních makléřů přispívají ke zvyšování kvality sluţeb v rámci realitního 

oboru 

 certifikací realitních poradců se přispívá k růstu společenské prestiţe realitní profese a 

zároveň k ochraně spotřebitele. 

 systematické profesní vzdělávání završené nezávislou certifikační zkouškou přispívá 

k zvýšení úrovně etického chování při podnikatelské činnosti 

 Ţadatel o certifikaci musí splňovat
38

: 

o vstupní poţadavky na ţadatele (u kaţdého subjektu se mírně liší) 

o musí splňovat kvalifikaci a praxi (obvykle je poţadavek na úroveň dosaţeného 

vzdělání např. ukončené SŠ a 3 roky praxe nebo VŠ a 1 rok praxe oboru apod. 

Poţadavky se u subjektů mírně liší) 

o osobní vlastnosti a reference ( zkoumá se mimo jiné, zda ţadatel o certifikaci 

nebyl nikdy trestán za majetkovou trestnou činnost či jiný s realitní činností 

související čin) 

                                                 
35

 Více informaci o moţnosti získáni certifikace ISO na VSĚ v Praze pro realitní makléře je moţné nalézt na 

http://cu.vse.cz 
36

 Více informaci o moţnosti získáni certifikace ISO u společnosti RE/MAX pro realitní makléře je moţné nalézt 

na http://www.remax-akademie.cz/ 
37

 Více informaci o moţnosti získáni certifikace ISO na Vysoké škole realitní Institutu Franka Dysona pro 

realitní makléře je moţné nalést na http://www.fdyson.cz/iso2/smernice_iso.html 
38

 Konkrétní poţadavky na jedince, který chce realizovat akreditaci dle ISO jsou popsány na – viz odkazy výše. 
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o doklady (u ţádosti o akreditaci musí ţadatel předloţit dokumenty jako např. 

doklad o absolvování studia VŠ, výpis z rejstříku trestů apod.)
39

 

 

Obsahová náplň certifikační zkoušky 

Certifikace má obvykle písemnou i ústní část v nichţ se zkoumá úroveň znalostí v těchto 

oblastech: 

 právo v realitní činnosti 

 stavební minimum realitního makléře 

 činnost a řízení realitní kanceláře 

 oceňování nemovitostí a realitní trh 

 praktické dovednosti pro činnost realitního makléře 

 analýza vlivů působících na příslušný segment trhu (zejména stav nabídky a poptávky, 

politické, ekonomické, správní, demografické aj. vlivy) 

 analýza komerčních charakteristik nemovitosti a její postavení na trhu 

 analýza podkladů pro stanovení ceny v místě a čase 

 koupě a prodeje nemovitosti 

 vklad nemovitosti 

 prezentace činnosti realitní kanceláře 

 vyhodnocení informací od prodávajícího 

 stavební charakteristiky předmětu obchodu 

 

7.3.2 Studium na vysoké škole 

 Obecně lze konstatovat, ţe nabídka vzdělávání v rámci realitního oboru v ČR 

umoţňuje zájemcům absolvovat všechny typy vysokoškolského studia, tedy bakalářského, 

magisterského, coţ jsou formy studia vhodné pro aplikaci v praxi. Doktorský studijní program 

– Soudní inţenýrství připravuje studenty pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na 

zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů a pro výzkumnou a 

vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj vědeckých metod uplatňovaných při objasňování 

těchto negativních jevů, při ekonomickém hodnocení jejich důsledků a při ekonomickém 

hodnocení majetku. Jednotlivé obsahy u typů studia jsou zformulovány poskytovateli 

                                                 
39

 Suma dokladů potřebných pro akreditaci dle ISO jsou popsány na – viz odkazy výše. 
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vzdělání. Základním cílem všech typů studií je příprava kvalifikovaných odborníků pro oblast 

realit, obchodování s realitami, správy nemovitostí a oceňování nemovitostí. Úspěšní 

absolventi, kteří z těchto studií vzejdou, budou znamenat kvalitativní zlepšení pro celou oblast 

nakládání s nemovitostmi. 

Absolvovat typy studií lze na Vysoké škole realitní Institut Franka Dysona. Právnické 

fakultě Masarykovy Univerzity ve studijním programu Právní specializace nabízí studijní 

obor Právní vztahy k nemovitostem
40

 a na Vysokém učení technickém v Brně na Ústavu 

soudního inţenýrství, obor realitní inţenýrství. 

7.3.3 Kurzy a školení 

Kurzy a školení lze rozdělit podle délky trvání a zda jsou určeny nováčkům, makléřům 

s praxí nebo jiţ profesionálům. Studiem obsahu u jednotlivých poskytovatelů uvádíme níţe 

stručně obsah jednotlivých kurzů a seminářů. 

 

Kurzy pro nováčky  

Nabídka těchto kurzů je na realitním trhu značně rozsáhlá. Kurzy je moţné absolvovat 

od 1 denního aţ po 2-3 týdenní semináře.  

1 denní kurz zpravidla obsahuje tyto oblasti: jak získávat nemovitosti, argumentace 

pro získání exkluzivní smlouvy, práce v terénu, jak získat spokojeného klienta, jak oslovovat 

potencionální zákazníky a získávat nemovitosti do nabídky, nejčastější otázky a odpovědi. 

Zde se naučí minimální mnoţství technických aspektů realitních obchodů.  

3 denní kurz zpravidla má za cíl prioritně, aby makléř po absolvování uměl vyhledat, 

nabrat,  zpracovat a prodat nemovitost. Jsou zde vedeny praktické tréninky a ukázky tak, aby 

byly vytvořeny především schopnosti makléře. Obsahem 3 denního kurzu zpravidla bývá: 

názvosloví, základní pojmy a výrazy, efektivní plánování realitního makléře, vyhledávání 

nemovitostí, práce s kontakty, telefonování, náběr nemovitosti, komunikace s klientem, 

zpracování zakázky, aktivní vyhledávání kupujících, prohlídka nemovitosti, průběh realitního 

obchodu (právo, daně, atd..), trénink obchodních dovedností. Součástí většinou bývá i vstupní 

a výstupní test. 

11 denní kurz rozšiřuje znalosti, dovednosti a klade akcent na: 

 právní problematiku
41

 

                                                 
40

 Více na http://www.law.muni.cz/dokumenty/924, 29. 3. 2010 
41

  Právní problematika obvykle obsahuje tyto oblasti: právní úprava obchodování s nemovitostmi, rozbor 

náleţitostí smlouvy kupní, nájemní a zprostředkovatelské, smlouva o budoucí smlouvě v realitní praxi, 

předkupní právo, smlouvy výhradní a nevýhradní, vybrané stati z občanského práva, obchodního práva, 

http://www.fdyson.cz/
http://www.fdyson.cz/
http://www.law.muni.cz/dokumenty/924
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 katastr nemovitostí
42

 

 problematika druţstevních bytů
43

  

 problematiku státních bytů
44

 

 specifika obchodování s pozemky
45

  

 dále se dotýká specifik obchodování s velkými objekty, provize při zobchodování 

nemovitosti, praxe obchodování s nemovitostmi. 

 daňovou problematiku
46

  

 etickou stránka obchodování 

 konkurzní řízení a draţby nemovitostí – vybrané stati správy konkurzních podstat 

 

3 týdenní kurz je rekvalifikační kurz „realitní makléř“ – s akreditací MŠMT ČR. 

Struktura kurzu: Cvičení je spojeno s video tréninkem. Charakteristika trhu s realitami, 

realitní makléř, poţadavky, vědomosti, předpoklady, umění telefonovat, sjednání schůzky, jak 

funguje realitní kancelář, základní pojmy a terminologie na trhu realit, zdolávání námitek, 

pasivní a aktivní nábor nemovitostí, pracovní snímek dne realitního makléře, verbální a 

neverbální komunikace, jak získat důvěru klienta, jaké informace realitní makléř získá na 

internetu, faktory, které ovlivňují cenu nemovitostí, nábor nemovitosti – příprava, specifika 

náboru bytů, RD, komerčních prostor, pozemků, úspěšnosti v uzavírání výhradních smluv, 

náborový rozhovor, cenová strategie, nábor bytů, zdolávání námitek, zprostředkovatelská 

smlouva, katastr nemovitostí, nábor rodinných domů, zdolávání námitek, nevýhradní 

zprostředkovatelská smlouva – rizika a nevýhody, nábor pozemků, zdolávání námitek, územní 

plán, regulační plán, územní rozhodnutí, stavební povolení, odbor územního plánování, 

developerské projekty, příprava na prohlídky nemovitostí se zájemci, právní minimum 

                                                                                                                                                         
ţivnostenského práva, břemena nemovitostí – břemeno průchodu, průjezdu a další , právní účinek vkladu do 

katastru nemovitostí, skutečné nabytí nemovitostí, právní úprava nabývání nemovitostí cizinci. 
42

  Téma katastru nemovitostí obvykle obsahuje tyto oblasti: zákon o katastru nemovitostí, náleţitosti 

vkladů do katastru nemovitostí, zástavní právo, plomby a odmítnutí vkladu, pozemková kniha, parcely, LV 

parcely, KN parcely, informace získané z listu vlastnictví, geometrické a oddělovací plány, komunikace s 

katastrálním úřadem a geodety, informace získávané z katastru nemovitostí. 
43

 Problematika druţstevních bytů obvykle obsahuje tyto oblasti: převody druţstevních bytů, byty v osobním 

vlastnictví v rámci druţstevního domu, výměny druţstevních bytů. 
44

   Problematika státních bytů obvykle obsahuje tyto oblasti: současná právní úprava převodů státních bytů, 

problémy při převodech nájemních práv státních bytů. 
45

  Téma pozemků obvykle obsahuje: určení ceny pozemku, vliv územního rozhodnutí nebo stavebního 

povolení na cenu pozemku, nutné vybavení pozemku inţenýrskými sítěmi, stavební uzávěra, koeficient 

zastavěnosti jako omezující prvek výstavby na pozemku, cenová mapa a její platnost, objektivnost ceny 

pozemků stanovené soudními znalci, vliv schváleného územního plánu na cenu pozemku, vliv bonity půdy na 

cenu pozemku, problémy při scelování parcel. 
46

  V Daňové problematice se obsah obvykle dotýká daně z převodu nemovitostí a její uplatňování, daně 

darovací a její uplatňování, daně z příjmu. 
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realitního makléře, smlouvy pouţívané v realitní praxi,  vklad na katastr nemovitostí, 

účetnictví realitní kanceláře, odhad nemovitosti, znalecký posudek, hypotéka, po prodejní 

péče o klienta, daně spojené s prodejem nemovitostí, marketingový plán, reklama a její 

vyuţití při prodeji nemovitostí, administrativa v realitní kanceláři. 

 

Kurzy pro pokročilé v oboru 

Tyto programy jsou obvykle vícedenní. Umoţní poznat všechny nástroje vedoucí k 

produkci a lépe pochopit fungování v oblasti realitního byznysu. Zde získá makléř návod na 

postup pro budování sítě produktivních kontaktů, jak nabrat správnou nemovitost, jak 

vyhledávat rychle vhodné kupující, bude si umět postavit osobní marketingový plán. 

Prohlubuje generování a obsluhu obchodu, intenzivní práce s nabranou nemovitostí, 

vyhodnocení práce s kupujícím a prodávajícím. 

Kurs obecně rozšiřuje a prohlubuje oblasti a témata vyjmenovaná pro kurzy pro 

nováčky viz výše. 

 

Kurz pro profesionály v oboru - příprava na certifikační zkoušku dle norem ISO 

Kurz je nazvaný „Realitním makléřem od A do Z - I/2010.“ Jedná se o profesní 

studium zaměřené na praxi. Rozsah kurzu je cyklus šesti dvoudenních seminářů. Absolventi 

tohoto kurzu obdrţí osvědčení s celostátní platností. Pořadateli kurzu je udělena akreditace 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím 

tohoto kurzu pro obor realitní makléř/ka. Absolvováním tohoto kurzu makléř splní vstupní 

poţadavek k certifikační zkoušce dle norem ISO u Certifikačního ústavu Vysoké školy 

ekonomické. Tímto kurzem realitní makléř získá znalosti v kompletním rozsahu. Obsahem 

kurzu jsou témata prohloubená a rozšířená témata vyjmenovaná výše u kurzů pro nováčky. 

 

Závěrem této kapitoly můţeme konstatovat, ţe nabídka pro rozšíření znalostí a 

dovedností v rámci realitní činnosti je velmi široká a uspokojující různé úrovně poţadavků.  

http://www.arkcr.cz/?c_id=1007


 

 - 48 - 

 

8. Vymezení rozsahu úrovně vzdělání pro pracovníky 

vykonávající realitní činnost  

 V rámci průzkumu úrovně dosaţeného vzdělání u pracovníků vykonávajících realitní 

činnost jsme hned v úvodu narazili na následující problematiku. Aby mohla být skutečně 

úroveň znalostí prokázána, bylo by nutné standardizovat oblasti realitní činnosti a vyhotovit 

systém testů a hodnocení, které by tuto úroveň jednoznačně a objektivně mohlo vyhodnotit. 

Touto problematikou se v současné době zabývají jiţ několik let následující společnosti: 

RE/MAX, ARKČR, Realitní společnost české spořitelny, REAL SPEKTRUM. Pro 

jednoznačné prokázání profesní odbornosti lze však nyní vyuţít také certifikace podle 

mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024. Tato certifikace je dokladem odborné úrovně 

konkrétních makléřů. 

 Studiem obsahu vzdělávacích systémů u jednotlivých subjektů citovaných výše 

zabývajících se aktivně touto problematikou a studiem úrovně jednotlivých rozpracování u 

těchto subjektů jsme dospěli k formulaci následujících vzdělávacích sloupců souvisejících 

s realitní praxí. 

Můţeme tedy konstatovat, ţe pro kvalifikované vykonávání realitní činnosti je 

nezbytná odborná orientace a znalost v těchto základních oblastech: 

1. Realitní právo  

2. Ekonomika a finance 

3. IT (obsluha přístrojů a softwarů) 

4. Realitní činnost a její procesy nezbytné pro činnost realitního poradce /makléře 

5. Stavební minimum a stavební terminologie 

 

Pro potřeby této práce uvádíme v kapitolách níţe k jednotlivým oblastem toto: 

 název jednotlivých vědomostních a dovednostních sloupců 

 odůvodnění, proč si myslíme, ţe vědomosti a dovednosti v daném sloupci jsou pro 

realitní činnost nezbytné 

 vyjmenováváme jednotlivé kapitoly, které by měly tvořit, dle našeho názoru, obsah 

těchto sloupců a jsou nezbytné pro kvalifikovanou činnost realitních poradců. Stručně 

vymezujeme předpokládaný rozsah znalostí u těchto kapitol. 
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Tato práce si neklade za úkol hloubkově rozpracovat obsah jednotlivých vědomostních 

a dovednostních sloupců činností nezbytných pro efektivní výkon realitního poradce. 

Uvědomujeme si, ţe by se daly rozpracovat hloubkově a velmi podrobně do samostatných 

celků, které by mohly tvořit základ např. pro vytvoření testů a hodnotících systémů a 

normovat tak kvalitu výkonu pracovníků pohybujících se na realitním trhu. 

 

8.1  Realitní právo 

Pro poskytování odborné realitní sluţby je nezbytná základní orientace a znalost 

v oblasti legislativy týkající se realitní činnosti. Činnost realitních kanceláří, tedy 

zprostředkování koupě a pronájmu nemovitostí a správa nemovitostí, je činností společensky 

závaţnou, neboť se dotýká vlastnických práv. 

Pracovníci v oblasti realit pracují se značnými objemy majetků třetích osob (klientů). 

Mají právní odpovědnost a zároveň by měli mít společenskou i morální odpovědnost za 

majetky svých klientů. Klienti mohou se samozřejmostí předpokládat, ţe realitní kancelář má 

významné znalosti v oboru práva a tudíţ, ţe klientovi doporučí nejoptimálnější řešení jeho 

realitních potřeb i nejoptimálnější řešení k ochraně jeho majetku. 

Obsahem sloupce realitní právo pro potřeby kvalifikované a odborné činnosti 

v oblasti realitní činnosti by měly být tyto jednotlivé oblasti 

 druhy vlastnictví 

 nabývání vlastnictví a jeho proces 

 katastr nemovitostí 

 kupní smlouva, nájemní smlouva, podnájemní smlouva 

 převod druţstevních práv 

 list vlastnictví 

 pozemky 

 podnikání 

 druhy obchodních společností 

 

Přirozenou součástí realitní činnosti je suma smluv, které se obvykle k realitní činnosti 

váţou a ve kterých by se realitní poradce / makléř měl orientovat. 

Smlouvy nejčastěji se vyskytující v realitní praxi jsou tyto: 
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 Zprostředkovatelská smlouva; Smlouva o správě nemovitostí – tyto smlouvy 

upravují právní vztahy mezi realitní kanceláří a klientem. Zprostředkovatelská 

smlouva bývá počátkem procesu obchodních aktivit realitní kanceláře vedoucí 

k uspokojení realitních potřeb klienta – nejčastěji vedoucích ke zprostředkování 

prodeje nebo pronájmu nemovitostí. Stejně tak počátkem procesu pro vykonávání 

správy nemovitosti je smlouva, která definuje vztah mezi zájemcem a vykonavatelem 

správy a definuje i rozsah výkonu správy nemovitostí. 

 

 Kupní smlouva o převodu nemovitosti; Nájemní smlouva; Podnájemní smlouva; 

Smlouva o převodu členských práv a povinností v druţstvu - tyto smlouvy 

upravují a definují právní vztahy mezi třetími osobami, čímţ rozumíme např. 

prodávajícího a kupujícího; pronajímatele a nájemce apod. Kvalifikované realitní 

kanceláře tyto smlouvy obvykle zabezpečují u profesionálů v právní oblasti – notářů, 

právníků, advokátů. 

 

 Plná moc; Smlouva o úschově; případně další smlouvy - tyto smlouvy obvykle 

doplňují a upřesňují proces nejčastěji u převodu nemovitostí mezi třetími osobami. 

Obvykle definují a zabezpečují určitou právní jistotu a ochranu majetků třetích osob. 

 

 Katastr nemovitostí – protoţe se v tomto katastru shromaţďuje soubor údajů o 

nemovitostech v České republice a protoţe orientace a znalost katastru nemovitostí je 

pro realitního poradce podmínkou nutnou pro kvalifikovaný výkon realitní činnosti, 

věnujeme katastru nemovitostí více prostoru. 

Soustředíme se zde na seznámení s katastrem nemovitostí a seznámíme se zde 

se základními pojmy souvisejícími obvykle s  převodem nemovitostí.  

Dnem 1. ledna 1993 nabyl účinnosti soubor právních předpisů, jeţ se 

výrazným způsobem dotkly právních vztahů k nemovitostem, především vztahů 

věcně-právních. Jejich přijetí tak bylo výrazem pokračující transformace právního 

řádu. Jedná se především o tyto normy: 

o zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických práv a jiných věcných práv 

k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 

pozdějších předpisů 
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o zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění 

pozdějších předpisů 

Došlo tedy ke zřízení veřejného informačního systému o území České 

republiky – katastru nemovitostí, kterým se tak rozumí ve smyslu § 1 katastrálního 

zákona soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnujících jejich soupis a 

popis a jejich geometrické a polohové určení.
47

  Při aktivní realitní činnosti realitní 

poradce čerpá z katastru nemovitostí data nutná pro výkon své činnosti. Měl by se 

v rámci sloupce realitního práva orientovat i v těchto pojmech:  

 Geometrické určení nemovitostí a katastrálního území 

„Geometrickým určením nemovitostí a katastrálního území je určení tvaru a rozměru 

nemovitosti a katastrálního území vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině, 

polohovým určením nemovitosti a katastrálního území je určení polohy ve vztahu k ostatním 

nemovitostem a katastrálním územím“
48

). 

 Katastrální území  

Katastrálním územím je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a 

v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí.  

 Katastrální mapa 

„Katastrální mapou je polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje 

všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. Pozemky se 

v katastrální mapě zobrazují průmětem jejich hranic do zobrazovací roviny, označují se 

parcelními čísly a značkami druhů pozemků. Stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího 

obvodu“
49

). 

8.2  Ekonomika a finance 

Základní orientace a znalost v oblasti ekonomiky a financí je téţ nutnou sloţkou pro 

poskytování odborné realitní sluţby.Vzhledem k tomu, ţe při realitní činnosti realitní poradci 

                                                 
47

 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 
48

 J. Fiala, J. Hurdík, V. Korecká, I. Telec, Lexikon občanského práva, Sagit, Praha 1997, str. 72 
49

 A. Bradáš, J. Fiala, Nemovitosti, oceňování a právní vztahy, Linde, Praha 2004, str. 27 
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operují s významnými objemy majetků třetích osob, je nezbytné, aby měli ekonomické a 

finanční znalosti, které se bezprostředně týkají oboru realit. 

Klienti předpokládají, ţe realitní kancelář má praktické zkušenosti v oboru finančním 

a ekonomickém a předpokládají, ţe realitní kanceláří bude doporučeno klientovi nejvhodnější 

řešení, které povede k ochraně jeho majetků. Pro profesně zdatnou realitní kancelář by mělo 

být samozřejmostí odborně vést klienta a jednoznačně ho informovat o všech povinnostech, 

daňových zatíţeních a nákladech spojených s procesem, které vedou k uspokojení realitních 

potřeb klienta.  

 

Obsahem sloupce ekonomika a finance pro potřeby kvalifikované a odborné realitní 

činnosti by měly být tyto jednotlivé oblasti 

 

 daňová problematika – (daň z převodu nemovitosti, dědická daň, darovací daň, 

daň z příjmů fyzických osob, problematika daňového zatíţení právnických 

osob, DPH – daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti) 

 orientace v úvěrové a hypoteční problematice 

 ceny nemovitostí, výše nájemného 

 tvorba nabídkové ceny 

 výnos z nemovitosti a výpočet návratnosti vloţených investic 

 orientace v provozních nákladech nemovitostí 

 orientace a znalost aktuálního realitního trhu a jeho segmentů 

 rozlišení pojmů, příjem, náklady, zisk 

 

Osoba vykonávající realitní činnost by měla ve styku s klientem být schopna 

rozpoznat či vydedukovat motivy klientů poptávajících realitních sluţbu. Tyto motivy mohou 

být různé, mají však obvykle společný základ. Klient vědomě nechce svůj majetek ztenčit. 

Zvláště pak klient, který se na obchod s nemovitostmi dívá jako na investiční příleţitost. 

Takový klient očekává znalost ekonomických a finančních principů od realitního poradce, se 

kterým konzultuje své potřeby a záměry své investice do nemovitostí. Proto znalost a 

orientace ve výše uvedených oblastech je podmínkou pro efektivní výkon realitního poradce. 

Dá se předpokládat, ţe klient, který rozpozná odbornost realitního poradce bude mít i důvěru 

v jeho názor a doporučení.  
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Proto právě znalost daňové problematiky a schopnost orientačního výpočtu výše 

jednotlivých daní, jeţ se váţou na realitní obchod jako jsou daň z převodu nemovitosti, 

dědická daň, darovací daň, daň z příjmů fyzických osob, problematika daňového zatíţení 

právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, jsou pro realitní praxi důleţitou 

a významnou sloţkou.  

Stejně tak orientace v moţnosti získávání finančních zdrojů na nákup nemovitosti 

orientace v problematice úvěrů, hypoték a stavebních spoření a základní vzorce výpočtů např. 

měsíčních splátek úvěrových zdrojů, by měla být pro pracovníka vykonávající realitní činnost 

samozřejmostí. Zdůrazňujeme však, ţe se nejedná o hloubkovou znalost této oblasti, neboť 

předpokládáme, ţe klient by byl pro konkrétní řešení svých úvěrových nebo hypotéčních 

zdrojů předán pracovníkům, kteří se financováním nemovitostí zabývají výhradně. 

Pro realitního poradce je vhodné, aby se orientoval v základních schématech 

investičního myšlení. Investoři mají většinou své konkrétní metody pro výpočet návratností a 

zhodnocení svých investic. I přesto by měl pracovník realitní kanceláře být schopen vypočítat 

předpokládanou dobu návratnosti vloţených investic. Díky této schopnosti předpokládáme, ţe 

umí zaujmout stanovisko k nabízené ceně za nemovitost a umí tedy vyhodnotit, zda je 

nabízená cena za nemovitost trhem akceptovatelná nebo zda je nadhodnocená nebo naopak 

podhodnocená. 

 Vzhledem k tomu, ţe nákladové poloţky provozu nemovitostí jsou významným 

výdajovým faktorem u nemovitostí, měl by realitní poradce být schopen orientovat se i v této 

problematice a měl by být schopen odhadnou a předpokládat provozní náklady spojené 

s chodem nemovitostí. Měl by být schopen klientovi vydefinovat předpokládaný výčet 

provozních poloţek, jako jsou poloţky na spotřebu elektřiny, plynu, vody, vodného a 

stočného, zabezpečení odvozu odpadů, případných mzdových nákladů spojených s provozem 

nemovitostí, nákladů spojených s fondem oprav, nákladů spojených s daňovými povinnostmi 

nebo nákladů spojených se správou nemovitostí, se zabezpečením ostrahy apod. To vše 

s ohledem na druh (průmyslová stavba, objekt k bydlení apod.) a stav nemovitosti. 

V neposlední řadě by se měl pracovník vykonávající realitní činnost orientovat 

v aktuálním stavu realitního trhu a segmentů, které realitní trh mohou přímo či nepřímo 

ovlivňovat. Jsou to například informace o aktuální nezaměstnanosti v regionu, informace o 

demografických datech, popřípadě informace o významných investičních realizacích 

v regionu apod. Téţ vývoj hypotečního trhu a reakce bank na trh jsou podpůrná data pro 

efektivní výkon realitní činnosti.  
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8.3  IT (obsluha přístrojů a softwarů) 

Na otázku – co je předmětem, podstatou realitní činnosti, obvyklé získáme jednu 

z následujících odpovědí. Setkáme se s názorem, ´ţe: 

 předmětem je nemovitost – v daném případě ve funkci zboţí, které se následně 

obchoduje 

 předmětem je klient – bez získání klientovy důvěry nemůţe realitní kancelář 

realizovat obchod, neboť si ji klient nevybere a realizuje své přání 

s konkurencí 

 předmětem je informace – neboť teprve informace o klientovi, který má 

potřebu vyhledat realitní sluţby nebo informace o nemovitostech, které jsou 

obchodovatelné, jsou pro realitní činnost podstatné a při obchodně správné 

práci s informací můţe realitní kancelář obchodovat tuto informaci 

Domníváme se, ţe ve skutečnosti předmětem realitní činnosti je suma výše 

uvedeného. Přesto však jsme přesvědčeni, ţe pro efektivní činnost v oboru realit je 

nejdůleţitější informace a systematická práce s informací. 

Informace, její vyhodnocení, ověření, kvalita zpracování, rychlost přenosu informace 

ke spotřebiteli, kterého informace můţe zajímat – to vše dnes má být nezbytnou, nutnou a 

samozřejmou činností realitní kanceláře, která chce vykonávat efektivní práci v oboru realit. 

Protoţe v obchodním styku je dnes většinovou  samozřejmostí práce s komunikačními a 

mediálními technologiemi, je nutné pro výkon realitní činnosti tyto technologie znát a 

efektivně je vyuţívat a nové technologie aplikovat do realitní praxe.  

Troufáme si tvrdit, ţe pro kvalitní, odbornou a efektivní práci realitního poradce je 

dnes nutné, aby ovládal a efektivně vyuţíval tyto technologie. Jsou pro něho nezbytnou 

gramotností podobně jako čtení a psaní. 

 

Obsahem sloupce IT (obsluha přístrojů a softwarů) pro potřeby kvalifikované a 

odborné realitní činnosti by měly být tyto jednotlivé oblasti 

 písemný projev + grafika (inzerce, dopisy, apod.) 

 obsluha e-mailu + práce s přílohami 

 administrace a správa dat 

 obsluha a uţivatelská znalost realitního softwaru 

 obsluha přístrojů (PC, tiskárna, scannery, fotoaparát, telefon , měřidla apod.), které 

realitní poradce pouţívá pro efektivní výkon své činnosti 
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 Základní uţivatelská znalost s obvyklým softwarovým vybavením (word, excel, 

apod.) 

 

8.4  Procesy realitního makléře 

Pod pojmem procesy nezbytné pro činnost realitního poradce/makléře rozumíme 

především sumu úkonů, které jsou přirozenou nebo nezbytnou součástí realizace 

zprostředkování realitních sluţeb. Jedná se tedy o procesy a činnosti, které jsou spjaty 

například s vyhledáváním klienta – zájemce, časovým managementem s argumentací, s 

obchodními dovednostmi, s prací se zakázkou a daty jako např. s popisem nemovitostí, 

fotografováním, s realizací prohlídek  nebo s prezentací nemovitostí apod. 

Pokusili jsme se stručně shrnout sumu těchto procesů, které dělíme do těchto čtyř fází: 

 FÁZE 1. 

Podpis zprostředkovatelské smlouvy – začíná poptávkou po realitní sluţbě a končí 

podpisem zprostředkovatelské smlouvy – obsahuje procesy přezkoumání nabídky, tvorbu 

ceny, sjednání výše provize, sjednání obchodních podmínek pro zprostředkování, 

vyhodnocení sjednávaného obchodu, příprava a podpis zprostředkovatelské smlouvy nebo 

ukončení dosavadního jednání. 

 

 FÁZE 2 

Příprava, zpracování dat a práce s nabídkou – začíná zápisem nabídky do softwaru, 

inzercí nemovitosti a končí získáním poptávajícího zájemce o nabídku. Do této fáze 

zahrnujeme procesy – zápis nabídky do softwaru, včetně popisu nemovitostí, a pořízení 

prezentační fotodokumentace, zaloţení písemné a elektronické sloţky zakázky, zajištění 

export dat o zakázce na prezentační místa ( internetové portály, vývěsky, tisková média,  

rozeslání nabídek poptávajícím s databází, další inzerce apod.) 

 

 FÁZE 3 

Realizace obchodního případu – začíná jednáním se zájemci a končí podpisem smlouvy 

mezi nabízejícím a poptávajícím, prolíná se s FÁZÍ 2 – patří sem jednání se zájemci, 

poskytování informací o nemovitosti, provádění prohlídek, příprava a podpis rezervační 

smlouvy, příprava podkladů pro zpracování zprostředkovávané smlouvy a realizace této 

smlouvy. 
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 FÁZE 4 

Ukončení obchodního případu – do této fáze můţeme zahrnout fakturace provize, 

předání dokumentace klientovi, zajištění zpracování znaleckého posudku, vypracovaní 

daňového přiznání pro daň z nemovitosti, zaloţení dokumentů do archivu, zaslání dotazníku 

spokojenosti klientům, apod. 

 

V rámci realitní činnosti jsou významné procesy řízení. Cílem časového managementu 

je identifikování priority v pracovním procesu na základě důleţitosti a naléhavosti během 

jednotlivých fází procesu pracovní činnosti. Makléř kaţdodenně provádí analýzu pracovních 

úkolů. Strukturuje je na jednotlivé a dílčí cíle, promítá je do časového rozvrţení svých 

činností. Správný časový management přinese realitnímu poradci rozpoznání ztrátových 

faktorů, práci s nimi a stanovení harmonogramu priorit během dne. Součástí je i pracovní 

nasazení makléře, tempo a koncentrace při výkonu činnosti. Jednou ze zásad, která umoţňuje 

být efektivnějším, je minimalizace všech činností, které nejsou ziskové, tzn. které skutečně 

nepomáhají dosáhnout cíle.  

 

8.5  Stavební minimum 

Posledním okruhem znalostí, které mohou být realitnímu makléři / poradci uţitečné, 

jsou znalosti v oblasti konstrukce a provádění staveb. Za předpokladu, ţe se v této 

problematice poradce orientuje, můţe klientovi kvalifikovaněji poradit. Tyto vědomosti 

mohou být v některých obchodních případech rozhodujícími faktory pro úspěšné uzavření 

obchodního případu. Jinými slovy realitní poradce můţe své vědomosti pouţít k detailnějšímu 

popisu předmětu obchodního případu, poskytne tak klientovi informace, které by mu za 

normálních okolností zůstaly skryty. Informace tohoto druhu mají vliv na konečné rozhodnutí 

klienta, zda do dané nemovitosti investovat, či nikoliv.  

Níţe uvedeme stručnou charakteristiku oblastí stavebnictví vhodnou pro zvýšení 

odbornosti pracovníků zabývajících se realitní činností. 

Realitní poradce v rámci své odbornosti by měl být schopen orientovat se v základní 

terminologii, pojmech a souvislostech těchto oblastí oboru stavebnictví:  

 čtení rysů, projektové dokumentace staveb 

 technologie provádění staveb 

 střechy 
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 rekonstrukce a jejich předpokládaný náklad 

 ceny ve výstavbě 

 inţenýrské sítě 

 technická zařízení budov 

 

 Čtení rysů  

Dovednost čtení rysů a projektové dokumentace staveb můţe být realitnímu poradci 

v mnoha případech uţitečná. Z dokumentace lze vyčíst mnoho zásadních informací o 

konkrétní nemovitosti, jako je řešení inţenýrských sítí, všechny výměry, otvory, pouţité 

materiály, technické zařízení budov, moţnosti dalších stavebních úprav atp. 

 

 Technologie provádění staveb 

Znalosti technologií provádění staveb nejsou pro realitní poradce jistě zásadním 

předpokladem k výkonu činnosti, nicméně mohou být nápomocny, zejména při stanovení 

ceny či při hodnocení technického stavu konkrétní nemovitosti. Lze např. lépe stanovit moţné 

budoucí náklady na opravy a rekonstrukce, coţ můţe být pro potencionálního klienta velmi 

uţitečná informace při rozhodování o koupi nemovitosti. 

 

 Střechy 

Střecha je nezbytnou součástí téměř kaţdé stavby (vyjímaje oplocení, přehrad, silnic 

atp.) Bez střechy je stavbu v mnoha případech nemoţné pouţívat, proto jí přikládáme takový 

význam v našem souboru znalostí realitního poradce. Samotný návrh a zhotovení střechy je 

komplikovanou záleţitostí, z toho důvodu jsou pořizovací náklady této části stavby 

v rozpočtu stavby významnou poloţkou. Zde tedy platí to, co jsme uvedli jiţ v předchozích 

dvou odstavcích, tzn. základní znalost konstrukce této části stavby můţe realitnímu poradci 

pomoci při stanovení ceny nemovitosti, případně ceny oprav a rekonstrukcí.  

 

 Rekonstrukce a jejich předpokládaný náklad 

Rekonstrukce nemovitostí a náklady s tím spojené jsou neodmyslitelnou částí 

ţivotního cyklu nemovitosti. Realitní poradce by tedy rozhodně měl mít dostatek informací o 

tom, co takový proces obnáší, a to jak z pohledu průběhu a návazností jednotlivých 

stavebních činností, tak z pohledu finančních nákladů. 

 

 Ceny ve výstavbě 
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Ceny ve výstavbě se liší dle konkrétní situace na trhu (záleţí v jaké části ekonomického 

cyklu se právě nachází trh, zda v poklesu, či růstu). Nicméně procesy v rozpočtování 

stavebních nákladů jsou vesměs neměnné a jejich základní znalosti jsou bezesporu uţitečné. 

Dosazení konkrétních cen materiálů, staveních mechanismů a prací dle situace je jiţ 

jednodušší záleţitostí v procesu cenotvorby. Je však nutno přiznat, ţe s touto činností se 

realitní poradce obvykle nesetká (jedná se o specializovanou činnost projekčních kanceláří a 

stavebních firem).  

 

 Inţenýrské sítě  

Inţenýrské sítě, tj. vodovody, kanalizace, přívod energií jako je elektřina a plyn, jsou 

nezbytnou součástí nemovitostí (vyjímaje zemědělské půdy atp.). Bez inţenýrských sítí je 

hodnota a vyuţitelnost nemovitosti nesrovnatelně niţší. Realitní poradce by tedy měl být 

schopen zjistit stav inţenýrských sítí a jejich vyuţitelnost v konkrétním případě.  

 

 Technická zařízení budov (TZB)  

Technická zařízení budov jsou vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se 

stavebnictvím. TZB zahrnuje tyto obory: 

 instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, 

vody a kanalizace, centrální vysavače) 

 elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací 

technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní 

rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.) 

 další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy apod.) 

Společným prvkem je skutečnost, ţe uvedené profese a zařízení zabezpečují 

„technické prostředí“ uvnitř staveb. Těţištěm celého oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s 

nejrůznějšími formami energie. I v této oblasti stavebnictví platí výše uvedené, ţe základní 

znalosti v této problematice  mohou realitnímu poradci a potaţmo klientovi přinést pozitivní 

efekty
50

. 
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 http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=508, 4. 4. 2010 

http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=508
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9. Dotazník, jeho komentář a vyhodnocení průzkumu úrovně 

dosaţeného vzdělání u pracovníků vykonávajících realitní 

činnost  

Pro získání aktuálních informací potřebných k tématu naší práce jsme navrhli 

dotazník,
51

 jehoţ cílem bylo získat sumu dat od pracovníků vykonávajících na území České 

republiky realitní činnost na úrovni realitního poradce / makléře.  

Data jsme získávali buď elektronickou formou – zaslání e-mailu s ţádostí o vyplnění 

dotazníku nebo formou vyplnění do předtištěného papírového formuláře dotazníku. 

Abychom u některých otázek předešli nepochopení a chybovosti při vyplňování 

dotazníku, proto v uvození těchto otázek vysvětlujeme formu vyplnění a případně uvádíme i 

příklady formy vyplnění odpovědí na danou otázku. 

Níţe budeme komentovat jednotlivé otázky dotazníku a pokusíme se vysvětlit náš 

motiv k začlenění otázky do dotazníku a co konkrétně sledujeme vyhodnocením odpovědí na 

jednotlivé dotazy.  

V úvodu dotazníku respondentovi vysvětlujeme, k čemu data slouţí, informujeme o 

anonymní formě zpracování dat, informujeme ho o předpokládaném času potřebného pro 

vyplnění dotazníku a diktujeme správnou formu odpovědí. 

Otázkami 1 – 2 zjišťujeme základní statistická data respondentů (konkrétně věk a 

pohlaví). 

Otázkami 3 – 8 zjišťujeme dosaţenou úroveň praxe a vzdělání. Tato data potřebujeme 

vyhodnotit vzhledem k potřebám profesní odbornosti výkonu realitní činnosti. 

Otázkami 9 – 11 zjišťujeme od realitních poradců jejich preference pro oblasti 

profesního vzdělávání, a chuť a formu se profesně vzdělávat. 

Otázkami 12 – 13 zjišťujeme u respondentů ochotu rozvíjet svoje profesní schopnosti 

formou vzdělávacího systému různého rozsahu. 

Otázkou 14 zjišťujeme od respondenta počet pracovníků na pozici realitních poradců 

pracujících v realitní kanceláři. 

 

                                                 
51

 Viz – příloha č. B 
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 V průběhu průzkumu jsme oslovili realitní kanceláře působící aktivně na realitním 

trhu v České republice. Výběr RK byl stanoven tak, aby byly zastoupeny všechny kraje ČR. 

Přičemţ aktivní realitní kanceláří rozumíme takovou, která pravidelně inzeruje svoji nabídku 

alespoň na třech realitních portálech a zároveň provozují vlastní internetové stránky. 

 V průběhu ledna a února 2010 jsme oslovili celkem 263 realitních kanceláří
52

 a 

poţádali jsme o vyplnění dotazníku těch pracovníků, kteří pracují na pozici realitního 

poradce. 

Z celkového počtu oslovených kanceláří jsme získali 251 vyplněných dotazníků. 

Z tohoto počtu jsme 7 vyloučili pro zmatečné nebo nepřesně vyplněné údaje. Pro 

vyhodnocení jsme tedy pouţili vzorek 244 dotazníků, ze kterých pouţijeme data pro 

následující výsledky průzkumu a činíme z těchto výsledků závěry. Výsledky uváděné 

v procentech zaokrouhlujeme. 

 

Níţe zpracováváme kaţdou otázku dotazníků dle tohoto schématu: 

 uvádíme text a formu otázky z dotazníku 

 popisujeme, co jsme danou otázkou sledovali a tedy proč jsme ji zařadili do 

dotazníku. 

 uvádíme, z jaké četnosti odpovědí vyvozujeme data.
53

 

 výsledky průzkumu uvádíme ve formě grafů a tabulek. 

 realizujeme vyhodnocení získaných informací a případně poukazujeme na 

některé limitní projevy dat, u některých srovnáváme a porovnáváme případné 

rozdíly a výkyvy dat vzhledem k některým kritériím. 

 

Otázka č. 1 

 
1. Pohlaví  

muţ    

Ţena   

 

Otázkou číslo 1 zjišťujeme procentuální zastoupení muţů a ţen při výkonu realitní 

činnosti na území České republiky. Při některém vyhodnocení následujících otázek budeme 

zjišťovat případné eventuelní rozdíly mezi vzorkem muţů a ţen. 
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  Viz příloha č. C - Seznam oslovených realitních kanceláří. 
53

 Poznámka: u některých otázek byly některými respondenty odpovědi ignorovány nebo byly odpovědi 

zmatečné nebo chybně vyplněné. Takovéto odpovědi jsme vyřadili z hodnocení a přesný počet správných 

odpovědí uvádíme při vyhodnocení kaţdé otázky. 
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Vyhodnocení otázky č. 1 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 244 správných odpovědí. 

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 

Graf č. 4 – poměr mužů a žen 

poměr mužů a žen pracujících na pozici realitního 

poradce

76; 31%

168; 69%

muţi

ţeny

 

 

 v rámci ČR na pozici realitního poradce pracuje 31% muţů. 

 v rámci ČR na pozici realitního poradce pracuje 69% ţen 

Můţeme tedy říci, ţe poměr zastoupení ţen a můţu na pozici realitního poradce je cca 2 : 1 ve 

prospěch ţen.  

 

Otázka č. 2 

 
2. Věk  

Do 25    

25-34    

35-44    

45-54    

Nad 55    
 

 Otázkou číslo 2 zjišťujeme procentuální zastoupení věkových skupin při výkonu 

realitní činnosti. K věkovým skupinám budeme při vyhodnocení přiřazovat určitá zjištění a 

budeme vyhodnocovat u některých odpovědí, zda věk má vliv na příčinnou souvislost 

s odpověďmi. 
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Vyhodnocení otázky č. 2 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 244 správných odpovědí. 

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 

Tab.č. 5 – poměr zastoupení realitních poradců dle věku. 

 

 

Graf č. 5 – poměr zastoupení realitních poradců dle věku. 

poměr zastoupení realitních poradců dle věkového 

kritéria

24; 10%

76; 31%

68; 28%

48; 20%

28; 11%

Do 25 

25-34 

35-44 

45-54 

Nad 55 

 

 

Z tabulky a grafu níţe je patrné, ţe na pozici realitního poradce v ČR pracují nejvíce 

lidé ve věkovém rozmezí 25-34 let (31%) a v rozmezí 35-44 let (28%), nejméně je zastoupená 

skupina do 25 let (10%) a skupina nad 55 let s (11%). 

 Produktivní věk mezi 25 -54 rokem je zastoupen celkem 79%. 

 

Otázka č.3 

 
3. Délka praxe realitního poradce 

Do 1 roku    

1-2 roky    

2-3 roky    

3-4 roků   

4 a více let   

Věk počet % 

Do 25 24 10% 

25-34 76 31% 

35-44 68 28% 

45-54 48 20% 

Nad 55 28 11% 
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Otázkou číslo 3 zjišťujeme poměr procentuálního zastoupení realitních poradců 

vzhledem k délce praxe vykonávající na této pracovní pozici.  

 

Vyhodnocení otázky č. 3 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 242 správných odpovědí. U 2 dotazníků zařazených do 

celkového vyhodnocení nebyla tato otázka vyplněna. 

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 

Grafy č. 6 – délka praxe realitních poradců + muži/ženy 

délka praxe realitních poradců

49; 20%

24; 10%

53; 22%
16; 7%

100; 41%

Do 1 roku 

1-2 roky 

2-3 roky 

3-4 roků

4 a více roků

 

 

 nejvíce – 41% realitních pracovníků pracuje na této pozici déle neţ 4 roky 

 nejméně – 7% realitních pracovníků pracuje na této pozici 3-4 roky 

 z výše uvedeného vyplývá, ţe 41% dotázaných vykonává svou činnost stabilně a dá se 

tedy říci, ţe po 4 letech praxe mají dostatečné zkušenosti a odbornost pro výkon 

realitní činnosti 
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Graf č. 6.1      Graf č. 6.2 

délka praxe - ženy

30; 18%

22; 13%

35; 21%13; 8%

66; 40%

Do 1 roku 

1-2 roky 

2-3 roky 

3-4 roků

4 a více roků

   

délka praxe - muži

19; 25%

2; 3%

18; 24%
3; 4%

34; 44%

Do 1 roku 

1-2 roky 

2-3 roky 

3-4 roků

4 a více roků

 

 

U muţů a ţen nejsou z hlediska kritéria délky praxe významnější statistické rozdíly. 

Údaj, který nás při vyhodnocení zarazil je, ţe nejméně realitních poradců pracuje na této 

pozici 3-4 roky (7%). Můţe z toho vyplývat, ţe realitní poradci ukončí tuto činnost často do 3 

let praxe nebo vliv současné situace na trhu. 

 

Otázka č. 4 

 
4. Označte veškeré dosaţené vzdělání 

Absolvovaná škola zaškrtněte 

Základní škola   

Střední škola bez maturity   

Střední škola s maturitou   

Gymnázium   

Vyšší odborná škola    

Vysoká škola s ukončeným bakalářským studiem   

Vysoká škola s ukončeným magisterským studiem (tituly 

Mgr., Ing. a jiné   

 

 Otázkou číslo 4 zjišťujeme veškeré ukončené školské vzdělání u realitních poradců a 

vyhodnotíme jejich procentuelní zastoupení vzhledem k úrovni dosaţeného vzdělání, přičemţ 

do vyhodnocení pouţíváme data – nejvyšší dosaţené vzdělání realitního poradce. 

 

Vyhodnocení otázky č. 4 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 239 správných odpovědí. U 5 dotazníků zařazených do 

celkového vyhodnocení nebyla tato otázka vyplněna. 
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Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 

Graf č. 7 – nejvyšší dosažená úroveň vzdělání na pozici makléře 

nejvyšší dosažená úroveň vzdělání

3
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 největší četnost poradců 31% (73) má ukončené vysokoškolské vzdělání 

magisterského typu, střední školu s maturitou 28% (68) a gymnázium 22% (52). 

 se základním vzděláním pracuje na pozici realitního poradce 1% (3) respondentů a 

s ukončenou střední školou bez maturity 4% (9) respondentů. 

 

Graf č. 7.1 – poměry dosažené úrovně vzdělání 

 

poměr VŠ; SŠ+VOŠ; ZŠ; SŠ bez maturity

97; 41%

130; 54%

3; 1%

9; 4%

VŠ (Bc., Mgr., Ing. a

další)

SŠ s maturitou 

ZŠ

SŠ bez maturity

 

 

Ve výše uvedeném grafu jsem hodnotili poměr zastoupení následujících skupin 

vzhledem ke kritériu dokončeného vzdělání:  
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 na pozici realitních poradců pracuje 54% pracovníků s ukončeným vysokoškolským 

vzděláním magisterského, bakalářského aj. typu 

 na pozici realitních poradců pracuje 41% pracovníků s ukončenou střední školou 

s maturitou a gymnáziem 

 4% pracovníků má ukončenou střední školu bez maturity 

 1% pracovníků má ukončenou pouze základní školu 

 

Graf č. 7.2 – nejvyšší dosažená úroveň vzdělání ženy (164) 
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Graf č. 7.3 – nejvyšší dosažená úroveň vzdělání muži (75) 

dosažená úroveň vzdělání - muži
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Z grafu 7.2 a 7.3 můţeme vyvodit tyto závěry: 

 Poměr ukončeného středoškolského vzdělání s maturitou včetně vyšší odborné školy 

ku vysokoškolskému vzdělání bakalářského a magisterského typu je následující: 

o u ţen   65% (103) : 35% (56)  ve prospěch středoškolského 

vzdělání s maturitou   

o u muţů  40% (27) : 60% (41)   ve prospěch vysokoškolského 

vzdělání 

 



 

 - 67 - 

Otázka č. 5 

 
5. Vyplňte celý název školy a studijní obor vystudovaných škol nebo studijní zaměření 

(např. gymnázium Jiřího z Poděbrad v Olomouci | zaměření na jazyky) 

(např. Střední odborné učiliště strojírenské | obor mechanik seřizovač) apod. 

Celý název školy Studijní obor 

    

    

 

Otázkou číslo 5 zjišťujeme druh školy a především studijní obory nebo zaměření 

studia, přičemţ v kapitole č. 6 této práce uvádíme přehled, které obory a zaměření 

povaţujeme svým způsobem za odbornou přípravu pro některý ze sloupců činností. Přičemţ 

za vhodné sloupce vzdělání a dovedností pro odborné vykonávání realitní činnosti 

povaţujeme tyto: 

1. Realitní právo, 2. Ekonomika a finance, 3. IT (obsluha přístrojů a softwarů), 4. Realitní 

činnost a její procesy nezbytné pro činnost realitního poradce /makléře, 5.Stavební minimum 

a stavební terminologie. 

 V této otázce ignorujeme vzdělávání formou kurzů a školení. Při vyhodnocení níţe 

nerozlišujeme úroveň středoškolskou nebo vysokoškolskou. Například do ekonomického 

oboru začleňujeme jak střední ekonomické školy, vysoké ekonomické školy, tak i například 

absolvování gymnázia se zaměřením na ekonomii. 

 

Vyhodnocení otázky č. 5 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 244 správných odpovědí. 

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 

Tab.č. 6 – absolvování škol vhodných pro realitní odbornost 

zaměření  škol počet % 

právního zaměření 13 5% 

ekonomického zaměření 79 32% 

stavebního zaměření 33 14% 

nesouvisející s odborností  119 49% 
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Graf č. 8 – absolvování škol vhodných pro realitní odbornost 

absolvování škol vhodných pro realitní odbornost

13; 5%

79; 32%

33; 14%

119; 49%

pravního zaměření

ekonomického zaměření

stavebního zaměření

nesouvisející s odborností 

 

 

 při výkonu realitní činnosti 49 % dotázaných absolvovalo školy, které nejsou dle 

našeho názoru v přímé vazbě na odbornost při výkonu realitní praxe 

 32% dotázaných absolvovalo druh školy se zaměřením na ekonomii 

 14% stavebního zaměření 

 5% právního zaměření 

 z výše uvedeného vyplývá (49%:51%), ţe cca kaţdý 2. poradce absolvoval školu, 

která svým zaměřením připravuje na odbornost v rámci činnosti realitní praxe 

 

Otázka č. 6 

 
6. Absolvoval/a jste nějaký profesní kurz nebo školení pro výkon realitního poradce? 

Ano   

Ne   

 

Otázkou číslo 6 sledujeme u respondentů absolvování jakéhokoli profesního kurzu 

zabývající se odborností aplikovatelnou pro realitní praxi. V případě, ţe je odpověď kladná, 

předpokládáme odpověď na otázku 7. 

 

Vyhodnocení otázky č. 6 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 244 správných odpovědí.  
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Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 

Grafy č. 9 – absolvování kurzů/školení vhodných pro realitní odbornost 

 

absolvování kurzu, školení

168; 69%

76; 31%

absolvoval ANO

absolvoval NE

 

Graf č. 9.1 – absolvování kurzů/školení vhodných pro realitní odbornost u žen 

Absolvování kursu, školení u žen

116; 72%

44; 28%

absolvoval ANO

absolvoval NE

 

 

Graf č. 9.2 – absolvování kurzů/školení vhodných pro realitní odbornost u mužů 

Absolvování kurzu, školení u mužů

49; 64%

27; 36%
absolvoval ANO

absolvoval NE
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 z celkového počtu realitních poradců absolvovalo kurz nebo školení zvyšující 

odbornost v realitním oboru 69% (168) dotázaných 

 31% (76) neabsolvovalo ţádný kurz nebo školení vhodné pro realitní praxi 

 v porovnání muţi / ţeny nepovaţujeme  odchylky za statisticky významné, 

ţeny absolvovaly kurz nebo školení v  72% a muţi v 64% 

 

Otázka č. 7 

 
7. Do tabulky níţe uveďte délku trvání kurzu ve dnech a v dalším sloupci označte název 

odvětví dle níţe uvedeného členění, kterých oblastí se kurz týkal  

(vypište pouze názvy odvětví dle níže uvedeného rozdělení) např.  6 dní | „realitní právo“: 

 

a) Realitní právo –  druhy vlastnictví, nabývání vlastnictví, katastr nemovitostí, kupní 

smlouva, nájemní smlouva, podnájemní smlouva, převod druţstevních práv, list vlastnictví, 

pozemky 

 

b) Ekonomika – daně (dědická a darovací daň, daň z převodu nemovitosti), DPH, podnikání, 

druhy obchodních společností, druţstvo, příjem, náklady, zisk 

 

c) IT – obsluha e-mailu, přílohy, sloţky, správa dat, obsluha přístrojů softwarů, které realitní 

makléř pouţívá, word, excel 

 

d) Procesy realitního makléře –  časový management, argumentace, obchodní dovednosti, 

popis nemovitostí, fotografování 

 

e) Stavební minimum –  stavební zákon, stavební povolení, ohlášení stavby, čtení rysů a 

stavební dokumentace, stavební materiály, střechy, rekonstrukce, vady a poruchy staveb 

 

Délka kurzu 

ve dnech 

Oblast kurzu 

Např. 6 dní Např. Realitní právo  
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Otázkou číslo 7 zjišťujeme u respondentů počet absolvovaných kurzů poradcem, 

zaměření kurzů a školení na oblasti vyjmenované výše, přičemţ obsah jednotlivých oblastí 

uvádíme v uvození otázky. 

 

Vyhodnocení otázky č. 7 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 244 správných odpovědí, přičemţ nevyplněnou otázku 

jsme vyhodnotili jako neabsolvování ţádného kurzu/školení. 

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 z celkového počtu realitních poradců absolvovalo kurz nebo školení zvyšující 

odbornost v realitním oboru 69% dotázaných 

 

Graf č. 10 – počet absolvovaných kurzů/školení poradcem 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe s počtem absolvovaných kurzů počet absolventů 

lineárně klesá.  

 31% (76) dotázaných neabsolvovalo ţádný kurz 

 5 a více kurzů absolvovalo 3% (9) dotázaných 
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Graf č. 10.1 – poměr absolvování 0 kurzu ku 1 a více kurzů 

poměr absolvování kurzu žádný kurz : 1 a více kurzů

76; 31%

168; 69%

0 kurzu
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 z výše uvedeného vyplývá, ţe 31% (76) realitních poradců neabsolvovalo 

ţádný kurz zvyšující jejich profesní odbornost 

 zbylých 69% (168) realitních poradců absolvovalo 1 a více kurzů  

 

Grafy č. 10.2 – nejčastěji navštěvované kurzy/školení podle oboru 

nejčastěji navštěvované kurzy/školení dle oboru
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 z grafu plyne, ţe nejčastěji navštěvovaným kurzem bylo zaměření na procesy 

realitního poradce v počtu 37% (147) dotázaných 

 dalším nejnavštěvovanějším kurzem bylo zaměření na realitní právo v počtu 

27% (112) dotázaných 

 kurzy zaměřené na ekonomiku, IT a stavební minimum byly navštěvované 

přibliţně shodně v rozmezí 11% – 13% 
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Graf č. 10.3 – počet realitních poradců., kteří absolvovali jedno a vícedenní školení/kurzy 

počet poradců abosolvujících jedno a vícedenní kurzy/školení
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 nejvíce poradců absolvovalo 2 denní kurzy 19% (87) 

 10 denní kurz absolvovalo 17% (76) a 1 denní 17% (72) poradců 

 dále 3 denní 10% (45), 6 denní 9% (39) a 4 denní 7% (32) poradců 

  

 

Otázka č. 8 

 
8. Probíhá průběţné školení realitních  makléřů ve Vaší realitní kanceláři?  

Ano   

Ne   

  

 Otázkou číslo 8 zjišťujeme, zda realitní kanceláře, ve kterých pracují respondenti, 

zabezpečují průběţné vzdělávání svých realitních poradců. 

 

Vyhodnocení otázky č. 8 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 239 správných odpovědí. U 5 dotazníků zařazených do 

celkového vyhodnocení nebyla tato otázka vyplněna. 

 

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 
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Graf č. 11 – průběžná školení v realitních kancelářích 

průběžná školení v realitních kancelářích

187; 78%

52; 22%

Průběţné školení ANO

Průběţné školení NE

 

 

 78% (187) realitních poradců pracuje v realitní kanceláři, kde probíhá 

průběţné školení pracovníků. Tento údaj vnímáme jako velmi příznivý trend, 

který můţe pozitivně ovlivnit realitní trh 

 

 

Otázka č. 9 

 
9. Ohodnoťte úroveň Vašich znalostí z oboru a zkušeností získaných výkonem činnosti 

realitního poradce. Stupnice 1- největší úroveň, 5- úroveň nejmenší (hodnoťte jako ve škole) 

(Znalost – odborné vědomosti získané studiem školy či absolvováním kurzů) 

(Zkušenost – dovednost získaná v průběhu praxe realitní činnosti) 

  1 2 3 4 5 

Znalosti získané 

studiem           

Zkušenosti 

získané praxí           

 

V otázce číslo 9 zjišťujeme hodnocení sebe sama u realitních poradců v oblasti 

znalostí získaných studiem a zkušeností získaných praxí v realitním oboru. Plně si však 

uvědomujeme, ţe toto hodnocení je vysoce subjektivní a tudíţ neobjektivní. Objektivita by 

byla dosaţena jen při standardizovaných testech. Přesto však nás zajímá plošný výsledek 

vidění sama sebe u realitních poradců na území České republiky. Zpracování výsledku této 

otázky povaţujeme za orientační a doplňující údaj. 
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Vyhodnocení otázky č. 9 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 242 správných odpovědí. U 2 dotazníků zařazených do 

celkového vyhodnocení byla tato otázka vyplněna chybně. 

 

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 

Graf č. 12 – subjektivní hodnocení svých znalostí a zkušeností u realitních poradců 

 

 

 z grafu č. 12 je patrné, ţe realitní poradci znalosti získané studiem hodnotí 

nejvíce známkou 3  

 Naopak u hodnocení zkušeností získaných praxí hodnotí nejčastěji známkou 1 

a následují známky 2 a 3 

 z tohoto subjektivního hodnocení vyplývá, ţe realitní poradci sami 

vyhodnocují, ţe získávají svoji odbornost spíše praxí neţ studiem 

 

Graf č. 12.1 – subjektivní hodnocení svých znalostí a zkušeností u žen 
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Graf č. 12.2 – subjektivní hodnocení svých znalostí a zkušeností u mužů 
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 zajímavý údaj je u srovnání ţen a muţů. Viz graf 12.1. a 12.2. U znalostí 

získaných studiem je u obou skupin křivka přibliţně shodná. Zatímco u 

zkušeností získaných praxí je odlišnost 

 u odpovědi získaných od ţen jsou známky 1, 2, 3, přibliţně ve shodě, přičemţ 

největší četnost získala známka 2 

 u muţů je významný výkyv u známky 1, tu volí významně majoritní procento 

muţů, u známky 2 je propad 

 

Otázka č. 10 

 
10. Přiřaďte číslovku 1-5 v pořadí důleţitosti (hodnoťte jako ve škole), ve kterých oblastech 

byste se chtěli vzdělávat? Vyplňte všechny sloupce a kaţdou číslovku 1 – 5 můţete pouţít 

pouze 1 krát. Např. pokud přiřadíte číslovku 1 oblasti „realitní právo“, nesmíte ji jiţ pouţít 

pro jinou oblast. 

Oblast vzdělávání Pořadí  

Realitní právo -  druhy vlastnictví, nabývání vlastnictví, katastr 

nemovitostí, kupní smlouva, nájemní smlouva, podnájemní 

smlouva, převod druţstevních práv, list vlastnictví, pozemky 

  

Ekonomika - daně (dědická, darovací, daň z převodu 

nemovitosti), DPH, podnikání, druhy obchodních společností, 

druţstvo, příjem, náklady, zisk 

  

IT - obsluha e-mailu, přílohy, sloţky, správa dat, obsluha 

přístrojů a softwarů, které realitní makléř pouţívá, word, excel 
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Procesy realitního makléře - časový management, 

argumentace, obchodní dovednosti, popis nemovitostí, 

fotografování 

  

Stavební minimum -  stavební zákon, stavební povolení, 

ohlášení stavby, čtení rysů a stavební dokumentace, stavební 

materiály, střechy, rekonstrukce, vady a poruchy staveb 

  

 

Otázkou číslo 10 se pokusíme zjistit, které priority z hlediska oblastí vzdělávání 

realitní poradci upřednostňují. Úkolem respondenta je tedy seřadit tyto oblasti podle svých 

předpokládaných potřeb pro realitní praxi. Výsledky by nám měly nastínit, které oblasti 

vzdělávání a dovedností povaţují realitní poradci za klíčové pro svou realitní praxi. 

Zjišťujeme téţ, zda priority se mění v závislosti na kriteriích muţi / ţeny a v závislosti na 

délce praxe. 

 

Vyhodnocení otázky č. 10 

U otázky č. 10 jsme zaznamenali největší četnost chybných odpovědí. Z 244 

dotázaných jsme pouţili 183 správných odpovědí. U 61 dotazníků (25%) zařazených do 

celkového vyhodnocení byla tato otázka vyplněna chybně. 

Z hlediska délky praxe odpovídalo na tuto otázku 183 realitních poradců (viz tab. č.7). 

 

Tab.č. 7 – počet poradců vzhledem k délce praxe 

délka praxe počet poradců 

do 1 roku 36 

1-2 roky 17 

2-3 roky 42 

3-4 roky 13 

4 a více let 75 

celkem 183 

 

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 
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Tab. č. 8 – určení priorit oblastí vzdělání u realitních poradců 

  
1 

priorita 
2 

priorita 
3 

priorita 
4 

priorita 
5 

priorita 

Realitní právo  37 49 74 8 15 

Ekonomika  41 40 26 63 13 

IT 0 33 33 67 50 

Procesy makléře  105 61 17 0 0 

Stavební 
minimum 0 0 33 45 105 

 

Graf č. 13 –. určení priorit oblastí vzdělání u realitních poradců 
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Z grafu je patrné: 

 prioritu číslo 1, tedy to, co je pro realitní poradce nejdůleţitější, volilo nejvíce 

dotázaných, procesy makléře (105), ekonomiku (41) a realitní právo (37). IT a 

stavební minimum nevolil v prioritě číslo 1 ani jeden z dotázaných 

 prioritu číslo 2 volí nejvíce procesy makléře (61), realitní právo (49), 

ekonomiku (40) a IT (33). Stavební minimum v prioritě 2 nevolil ani jeden 

z dotázaných 

 prioritu číslo 3 volí nejvíce ve sloupci realitní právo (74). Ekonomie, IT, 

procesy makléře, stavební minimum jsou v prioritě číslo 3 zastoupeny 

přibliţně shodně 

 priorita číslo 4, tedy sníţená důleţitost sloupců je zastoupena přibliţně shodně 

v IT (67) a ekonomice (63). U procesu makléře priorita číslo 4 úplně absentuje. 

Realitní právo v prioritě číslo 4 volilo pouze 8 dotázaných 

 nejmenší důleţitost dávají poradci stavebnímu minimu a IT 

 

Z hlediska sloupců vzdělávání můţeme konstatovat, ţe: 

 největší prioritu realitní poradci dávají procesům makléře. Priorita č. 1 (105), 

priorita č. 2 (61), priorita č. 3 (17) přičemţ priorita č. 4, 5 absentuje 

 nejmenší důleţitost realitní poradci vidí ve sloupci stavební minimum, kdy 

prioritu č. 5 (105), prioritu č. 4 (45) a prioritu č. 3 (33). Prioritu č. 1, 2 ve 

sloupci stavební minimum nevolil ani jeden z dotázaných 

 

Tab.č. 8.. –.určení priorit oblastí vzdělání u mužů (celkem 56 respondentů) 

  
Priorita 
1 

Priorita 
2 Priorita 3 Priorita 4 Pritora 5 

Realitní právo  21 19 16 0 0 

Ekonomika  3 19 10 24 0 

IT 0 0 14 20 22 

Procesy 
makléře  32 18 6 0 0 

Stavební 
minimum 0 0 10 12 34 
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Tab.č. 8.2 –.určení priorit oblastí vzdělání žen (127 respondentů) 

 

  Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4 Pritora 5 

Realitní právo  16 30 58 8 15 

Ekonomika  38 21 16 39 13 

IT 0 33 19 47 28 

Procesy 
makléře  73 43 11 0 0 

Stavební 
minimum 0 0 23 33 71 

 

 

Graf č. 13.1 –. určení priorit oblastí vzdělání u mužů (56 respondentů) 
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Graf č. 13.2 –. určení priorit oblastí vzdělání u žen (127 respondentů) 
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Z grafu 13.1 a 13.2 srovnání muţů a ţen vyplývá: 

 u sloupce procesy makléře a stavební minimum jsou výsledky grafů u muţů i ţen 

téměř shodné. Přičemţ procesům makléře obě skupiny dávají významnou prioritu a 

stavebnímu minimu malou důleţitost. V pohledu na sloupce jsou to extrémní výkyvy, 

kdy procesy makléře jsou velmi vítané. O sloupce stavebního minima je nepatrný 

zájem 

 ve sloupci realitní právo muţi odpovídají v této četnosti s prioritou č. 1 (21), priorita č. 

2 (19), priorita č. 3 (16). Ţeny ve sloupci realitní právo největší četnost dávají prioritě 

č. 1 (58), druhou největší četnost má priorita č. 2 (30) a priorita č. 3 (16) 

 další rozdíly jsou patrné z grafu a nepotřebují komentář  

 

Grafy č. 13.3 – 13.7 poukazují na určení priorit realitních poradců vzhledem k délce jejich 

praxe. Protoţe na otázku č. 10 odpovědělo pouze 183 respondentů, došlo k tomu, ţe při 

vyhodnocení priorit dle kritéria délky praxe povaţujeme počet respondentů za 

nereprezentativní, tudíţ výsledky patrné z grafu povaţujeme za orientační a více je 

nekomentujeme.   
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Graf č. 13.3 –. určení priorit u  pracovníků s praxí do 1 roku (36 respondentů) 
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Graf č. 13.4 –. určení priorit u  pracovníků s praxí do 1-2 roky (17 respondentů) 

0

2

4

6

8

10

12

Realitní právo Ekonomika IT Procesy

makléře 

Stavební

minimum

Priorita 1

Priorita 2

Priorita 3

Priorita 4

Pritora 5

 

 

Graf č. 13.5 –. určení priorit u  pracovníků s praxí do 2-3 roky (42 respondentů) 

0

5

10

15

20

25

Realitní

právo 

Ekonomika IT Procesy

makléře 

Stavební

minimum

Priorita 1

Priorita 2

Priorita 3

Priorita 4

Pritora 5

 

 

 

 

 

 



 

 - 83 - 

Graf č. 13.6 –. určení priorit u  pracovníků s praxí do 3-4 roky (13 respondentů) 
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Graf č. 13.7 –. určení priorit u  pracovníků s praxí do 4 a více let.(75 respondentů) 
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Otázka č. 11 

 
11. Povaţujete současnou nabídku profesních vzdělávacích kurzů a škol pro realitní poradce 

za dostačující? 

Ano   

Ne   

 

Otázkou číslo 11 sledujeme nepřímo povědomí o nabídce profesního vzdělávání 

v oboru realit. Z našeho pohledu konstatujeme s odvoláním na kapitolu č. 7 této práce, ţe 

současná nabídka vzdělávacích systémů pro rozvoj a prohloubení znalostí i dovedností 

pracovníků působících na realitním trhu je dostatečná. Dle našeho zjištění a posouzení obsahu 
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vzdělávacích systémů pro realitní trh je škála nabídky taková, ţe umoţňuje uspokojit 

začátečníky i profesionály v oboru realit. 

 

Vyhodnocení otázky č. 11 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 236 správných odpovědí. U 8 dotazníků zařazených do 

celkového vyhodnocení nebyla tato otázka vyplněna. 

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 

Graf č. 14 –.názor realitních poradců na dostatečnou nabídku kurzů a školení 

Současná nabídka kurzů a škol je dostačující?

158; 67%

78; 33%

Ano

Ne

 

 

 z grafu je patrné, ţe z celkového počtu správných odpovědí (236) 67% (158) 

respondentů povaţuje současnou nabídku kurzu a škol za dostačující 

 33% (78) dotázaných současnou nabídku kurzů a škol za dostačující 

nepovaţuje 

 

Otázka č. 12 

 
12. Absolvoval/a byste v následujících 12 měsících profesní vzdělávací kurz nebo školení? 

Ano   

Ne   

  

Otázka číslo 12 zjišťuje ochotu realitního poradce absolvovat jednorázový kurz nebo 

kurzy a to v časovém horizontu do dvanácti měsíců. 
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Vyhodnocení otázky č. 12 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 242 správných odpovědí. Z celkového počtu 2 

dotazníky nebyly zodpovězeny.  

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 

Graf č. 15 –.ochota absolvovat kurz/školení 
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62; 25%
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 z celkového počtu respondentů je ochotno vzdělávat se v krátkodobém období 

v horizontu 12 měsíců formou kurzu nebo školení 75% (182) dotázaných  

 25% (62) respondentů není ochotno absolvovat kurz ani školení 

 

Graf č. 16 –.ochota absolvovat kurz/školení, porovnání muži/ženy 
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 ochotu vzdělávat se jsme zaznamenali u muţů z celkového počtu ve výši 74% (56) 

 ochota vzdělávat se je u ţen ve výši 75% (126) k celku 

 touha vzdělávat se je u obou skupin procentuelně shodná 
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Otázka č. 13 

 
13. Absolvoval/a byste 3-5 leté studium školy (dálkové nebo denní) se  zaměřením pro výkon 

činnosti realitního makléře? 

Ano   

Ne   

 

Otázka č. 13 sleduje ochotu realitního poradce vzdělávat se systematicky a pravidelně 

v rozsahu tří aţ pětiletého studia, přičemţ nerozlišujeme, zda by se jednalo o studium denní 

nebo dálkové. 

 

Vyhodnocení otázky č. 13 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 244 správných odpovědí.  

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 

Graf č. 17 –.ochota absolvovat tří až pětileté studium 
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 z celkového počtu dotázaných je ochotno vzdělávat se systematicky a 

dlouhodobě pouze 20% (49), tedy kaţdý 5. realitní poradce 

 80% (195) není ochotno se vzdělávat v rámci dlouhodobého vzdělávacího 

systému 
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Graf č. 18 –.ochota absolvovat tří až pětileté studium, porovnání muži/ženy 
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 z grafu je patrný významný statistický rozdíl. U muţů vzdělávat se v rámci 

dlouhodobého vzdělávacího systému je pozitivní reakce v úrovni 30% (23) 

 zatímco u ţen je to o polovinu méně, pouze 15% (26) ţen je ochotno vzdělávat 

se v rámci dlouhodobého vzdělávacího systému 

 

Otázka č. 14 

 
14. Uveďte počet pracovníků na pozici realitního poradce/makléře ve Vaší realitní kanceláři 

Počet 

makléřů/poradců ve 

Vaší realitní kanceláři   

 

Otázkou č. 14 zjišťujeme od respondenta počet pracovníků na pozici realitních 

poradců pracujících v realitní kanceláři.  

 

Vyhodnocení otázky č. 14 

Z 244 dotázaných jsme pouţili 244 správných odpovědí.  

Ze zjištěných dat můţeme konstatovat tyto závěry: 

 nejmenší počet pracovníků na pozici realitního poradce byl uveden 1 poradce na 1 RK 

 největší počet pracovníků na pozici realitního poradce bylo uvedeno 20 poradců na 1 

RK 

 součtem výsledných odpovědí u otázky číslo 14 je číslo 1199 realitních pracovníků, 

odpovědělo 244 dotázaných, tj. 1199/244 = 4,9 (zaokrouhleno na 1 desetinné místo), 

průměrný počet pracovníků na jednu realitní kancelář v ČR je 4,9 osob 

 



 

 - 88 - 

 

10. Shrnutí výsledků dotazníku  

Z výše uvedených vyhodnocení činíme tyto shrnující závěry: 

 

 Na realitním trhu v rámci ČR na pozici realitního poradce pracuje 69% ţen a 31% 

muţů, coţ tedy znamená, ţe na této pozici pracují ţeny a muţi v poměru 2:1. 

 Na pozici realitního poradce pracuje 79% poradců v rámci věkové skupiny 25 – 54 let. 

31% je ve věkové skupině 25 – 34 let.  

 41% realitních poradců pracuje na této pozici 4 a více let, coţ je doba, kterou 

povaţujeme za dostatečnou pro získání odborností na základě praxe pro výkon realitní 

činnosti.  

 59% realitních poradců pracuje na této pozici méně neţ 4 roky. To odpovídá 

vyjádřením ředitelů realitních kanceláři, kteří konstatují velkou migraci pracovníků na 

pozici realitních poradců. Migrace můţe způsobit negativní vliv na profesní úroveň 

realitního trhu. 

 Velmi pozitivně vnímáme výsledky ohledně nejvyšší dosaţené úrovně vzdělání 

pracovníků působících na pozici realitních poradců, přičemţ 41% má ukončeno 

vysokoškolské vzdělání, 54% má ukončeno středoškolské vzdělání s maturitou. Pouze 

5% pracovníků vykonávajících realitní činnost má dokončeno základní vzdělání nebo 

střední školu bez maturity.  

 Z celkového počtu realitních poradců působících na realitním trhu v České republice 

51% absolvovalo školy s takovým zaměřením, které povaţujeme za vhodné alespoň 

částečně pro výkon realitní činnosti, coţ jsou školy ekonomického, stavebního a 

právního zaměření.  

 68% pracovníků vykonávající realitní činnost absolvovalo realitní kurz nebo školení 

rozšiřující odbornost při výkonu jeho profese. 32% realitních poradců neabsolvovalo 

ţádný kurz nebo školení. Z toho vyplývá, ţe téměř kaţdý 3. pracovník na pozici 

realitního poradce vykonává svoji činnost bez proškolení. Tento poměr vnímáme 

negativně a pravděpodobnou nápravu by mohla realizovat změna ţivnostenského 

zákona, tak jak to je ve většině evropských zemí.  

 Z průzkumu vyplývá, ţe nejčastěji navštěvované kurzy a školení jsou se zaměřením na 

procesy realitní činnosti celkem 37%. Následuje realitní právo – celkem 27%. 
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Ekonomika, IT a stavební minimum jsou přibliţně na shodných úrovních v rozmezí 

11 – 13%. 

 Nejčastěji jsou navštěvovány 2 denní kurzy (19%) a dále 1 denní kurzy a 10 denní 

kurzy po 17%. 

 Průzkumem jsme dále zjistili, ţe 78% pracovníků na pozici realitních poradců pracuje 

ve společnostech, kde probíhají průběţně školení. Dá se tedy říct, ţe kaţdý 5. 

pracovník není průběţně školen v rámci interních systémů realitních kanceláří.  

 Subjektivním hodnocením sám sebe v získání odborností vnímají realitní poradci spíše 

z praxe neţ ze školení viz graf č. 12, přičemţ u muţů je toto vnímání více patrné neţ u 

ţen. 

 Realitní poradci povaţují jako svoji prioritu v rámci školení procesy makléře. Jako 

druhé v pořadí následuje realitní právo. Nejmenší zájem u realitních poradců vzbuzuje 

oblast stavební minimum.  

 67% poradců povaţuje současnou nabídku kurzů, školení a škol rozvíjející jejich 

odbornost pro výkon realitní praxe za dostačující. Jinými slovy jsou informováni o 

škále nabídek vzdělávání pro výkon realitní činnosti.  

 75% poradců je ochotno absolvovat krátkodobý kurz nebo školení. 25% realitních 

poradců tuto potřebu nemá. Tento poměr je opačný při dlouhodobém a systematickém 

vzdělávání tak, jak uvedeme níţe. 

 80% poradců odmítá vzdělávat se v rámci dlouhodobého systematického studia 

v rozmezí 3 – 5 let. Přičemţ z 20% realitních poradců, kteří mají zájem absolvovat 

dlouhodobé vzdělání, je tento zájem významnější u muţů. 30% muţů z celkového 

počtu dotázaných se vzdělávat chce. U ţen je to pouze 15% z celkového počtu 

dotázaných ţen. 

 Jako doplňující informaci uvádíme, ţe v jedné realitní kanceláři pracuje na pozici 

realitního poradce průměrně 4,9 realitních poradců. 
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11. Závěr  

Cílem této práce byla: 

 Analýza úrovně vzdělání, která je vhodná pro odborný výkon realitní činnosti. 

Zaměřili jsem se na území České republiky, přičemţ jsme zkoumali předpoklady 

odborných znalostí realitních poradců z hlediska úrovně jejich ukončeného vzdělání. 

(Viz kapitola č. 9. Dotazník, jeho komentář a vyhodnocení průzkumu úrovně 

dosaţeného vzdělání u pracovníků vykonávajících realitní činnost). 

 Analýza současných vzdělávacích systémů vhodných pro zvýšení odbornosti 

pracovníků vykonávající realitní činnost (viz kapitola č. 7 – Moţnosti profesního 

růstu v rámci dostupných vzdělávacích systémů v ČR)  

 Formulovali jsme na základě výsledků analýzy vzdělávacích systémů standardizaci 

základních sloupců vzdělání vhodných a nutných pro zvýšení odbornosti realitních 

pracovníků (Viz kapitola č. 8 - Vymezení rozsahu úrovně vzdělání pro pracovníky 

vykonávající realitní činnost). 

 

V práci jsme definovali nejdříve pojmy a terminologie, které se v práci nejčastěji 

vyskytují (viz kapitola č. 2).  

Dále jsme stručně shrnuli historii realitní činnosti na území ČR, přičemţ  jsme zjistili, 

ţe česká legislativa po roce 1989 mohla navázat na legislativní normy ze dne 19. srpna 1925, 

zákon č. 203/1925 Sb. převzaté z Rakouska–Uherska, které stanoví, ţe některé obory 

zprostředkování se prohlašují za ţivnost koncesovanou ve smyslu ţivnostenského řádu. 

K dnešnímu dni je realitní činnost na území ČR dle ţivnostenského zákona ţivností volnou 

(viz kapitola č. 3).  

Učinili jsme srovnání realitní činnosti v ČR vzhledem k zahraničí s akcentem na 

evropské státy. Vyhodnocením dat konstatujeme, ţe legislativa ČR se řadí vedle Rumunska a 

Španělska ke 3 z 21 zkoumaných států, kde pro zaloţení realitní kanceláře není regulace 

zákonem poţadována. ČR se řadí vedle Portugalska a Španělska ke 3 z 21 uvedených států, 

kde regulace zákonem pro výkon profese není poţadována (viz kapitola č. 4). 

Stručně jsem shrnuli základní cíle a činnosti nejvýznamnějšího sdruţení realitních 

kanceláří – Asociace realitních kanceláří České republiky, která se dlouhodobě snaţí o změnu 

legislativy provozování této činnosti, která je v současné době bez regulace (viz kapitola č. 5).  
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Abychom mohli hodnotit úroveň vzdělání a připravenost realitních poradců v ČR pro 

výkon realitní činnosti, museli jsme definovat studijní obory, které svým zaměřením jsou 

alespoň částečně vhodné pro přípravu k výkonu realitní činnosti. Jako vhodné studijní obory 

povaţujeme obory se zaměřením na ekonomii, právo, stavebnictví. Doplňovat je můţe i obor 

se zaměřením na psychologii (viz kapitola č. 6).  

Analyzovali jsme moţnosti profesního růstu v rámci dostupných vzdělávacích 

systémů v ČR vhodných pro rozšíření odbornosti pro výkon realitní činnosti, přičemţ 

konstatujeme, ţe současná nabídka dlouhodobých vzdělávacích systémů, krátkodobých kurzů 

a školení je dostatečná a uspokojuje celou škálu zájemců s ohledem na jejich zkušenosti 

v oboru od nováčků po profesionály (viz kapitola č. 7). 

 Analýzou vzdělávacích systémů v kapitole č. 7 jsme definovali a vymezili základní 

vzdělávací sloupce a jejich rozsah vhodný pro zvýšení odbornosti výkonu realitní činnosti. 

Můţeme tedy konstatovat, ţe pro kvalifikované vykonávání realitní činnosti je nezbytná 

odborná orientace a znalost v těchto základních oblastech (viz kapitola č. 8):  

1. Realitní právo 

2. Ekonomika a finance 

3. IT (obsluha přístrojů a softwarů) 

4. Realitní činnost a její procesy nezbytné pro činnost realitního poradce/makléře 

5. Stavební minimum a stavební terminologie 

V dotazníku a jeho vyhodnocení zkoumáme, jaké priority realitní poradci těmto 

oborům dávají.  

Pro zjištění úrovně odbornosti realitních poradců pro výkon realitní činnosti jsme 

sestavili dotazník, kterým jsme zjišťovali tato data (viz kapitola č. 9):  

 základní statistická data respondentů (konkrétně věk a pohlaví) 

 dosaţenou úroveň praxe a vzdělání 

 volbu priorit realitních poradců pro oblasti profesního vzdělávání a chuť a formu se 

profesně vzdělávat 

 ochotu realitních poradců rozvíjet své profesní schopnosti formou vzdělávacího 

systému různého rozsahu 

Díky respondentům, kteří nám dotazník vyplnili (244 respondentů) jsme zjistili tato data: 

 41% realitních poradců pracuje na této pozici 4 a více let, coţ je doba, kterou 

povaţujeme za dostatečnou. 
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  Velmi pozitivně vnímáme výsledky, kdy 41% respondentů má ukončeno 

vysokoškolské vzdělání, 54% má ukončeno středoškolské vzdělání s maturitou. Pouze 

5% pracovníků má dokončeno základní vzdělání nebo střední školu bez maturity. 

 68% pracovníků vykonávající realitní činnost absolvovalo realitní kurz nebo školení 

rozšiřující odbornost při výkonu jeho profese. Nejčastěji jsou navštěvovány 2 denní 

kurzy (19%) a dále 1 denní kurzy a 10 denní kurzy po (17%). 

 Realitní poradci povaţují jako svoji prioritu v rámci školení procesy makléře. Jako 

druhé v pořadí následuje realitní právo. Nejmenší zájem u realitních poradců vzbuzuje 

oblast stavební minimum.  

 75% poradců je ochotno absolvovat krátkodobý kurz nebo školení. Tento poměr je 

opačný při dlouhodobém a systematickém vzdělávání. 80% poradců odmítá vzdělávat 

se v rámci dlouhodobého systematického studia v rozmezí 3 – 5 let.  

 

Z výsledků, které jsme zjistili, můţeme celkově konstatovat, ţe z hlediska úrovně 

vzdělání a absolvování profesních kurzů nepovaţujeme úroveň v ČR za příliš špatnou, naopak 

nás příjemně překvapila. Přesto se však domníváme, ţe vývoj realitního trhu v ČR bude 

vyţadovat profesionalitu od realitních poradců při výkonu jejich činnosti a bude směřovat 

stejným směrem, jako je obvyklé ve většině realitních trhů v rámci evropských států. A tedy 

dojde ke změně ţivnostenského zákona z ţivnosti volné na ţivnost vázanou, a tím k řízené 

regulaci odborné úrovně pracovníků vykonávající realitní činnost na našem území. 

 

 

 

 

 

V Olomouci 12. 5. 2010 

 

 

Bc. Lucie Nekudová, DiS. 
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PŘÍLOHA A – Etický kodex člena Asociace realitních kanceláří ČR 

Etický kodex realitního makléře člena Asociace realitních kanceláří České republiky 

Motto: „Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim“. 

1) Realitní makléř jedná při své činnosti vţdy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s 

dobrými  mravy,  stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými 

právními normami České republiky. 

2) Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými 

klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboţenských, národnostních, politických či jim 

podobných. 

3) Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneuţil svého postavení v neprospěch 

svého klienta. 

4) Realitní makléř nesmí bez  souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běţně 

nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce. 

5) Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních 

případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti zaloţené tímto etickým kodexem 

můţe realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto 

orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.  

6) Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při 

takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady 

dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality. 

7) Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny  (osob 

blízkých), či vlastní firmy,  pokud s touto skutečností klienta neseznámí. 

8) Realitní makléř jedná vţdy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje. 

9) Realitní makléř svým vystupováním vţdy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří 

České republiky, a tím i svoji osobnost. 
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10) Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a 

proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti. 
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PŘÍLOHA B – Dotazník 

 

Dotazník – VÝKON REALITNÍ ČINNOSTI 
Problematika úrovně vzdělání u subjektů zabývajících se realitní činností v ČR 

 

Prosím o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který je určen pro pracovníky 

realitních kanceláří na pozici realitních poradců / makléřů 

 

Daný průzkum poslouţí k napsání analytické části diplomové práce „Výkon realitní činnosti - 

problematika úrovně vzdělání u subjektů zabývajících se realitní činností v ČR“ 

 

Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více jak 5 minut. 

 

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci! 

 

Správné odpovědi označte písmenem X nebo vyplňte odpověď do tabulky. 

 
 

 

1. Pohlaví  

muţ    
ţena   

 

2. Věk  

Do 25    

25-34    

35-44    

45-54    

Nad 55    
 

3. Délka praxe realitního poradce 

Do 1 roku    

1-2 roky    

2-3 roky    

4-5 roků   

Více jak 5 roků   
 

4. Označte veškeré dosaţené vzdělání 

Absolvovaná škola Zaškrtněte 

Základní škola   

Střední škola bez maturity   

Střední škola s maturitou   

Gymnázium   
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Vyšší odborná škola   

Vysoká škola s ukončeným bakalářským studiem   

Vysoká škola s ukončeným magisterským studiem (tituly 

Mgr. Ing., a jiné)   

 

 

5. Vyplňte celý název školy a studijní obor vystudovaných škol nebo studijní zaměření 

(např. gymnázium Jiřího z Poděbrad v Olomouci | zaměření na jazyky) 

(např. Střední odborné učiliště strojírenské | obor mechanik seřizovač) apod. 

Celý název školy Studijní obor 

    

    

    

    

 

6. Absolvoval/a jste nějaký profesní kurz nebo školení pro výkon realitního poradce? 

Ano   

Ne   
 

7. Do tabulky níţe uveďte délku trvání kurzu ve dnech a v dalším sloupci označte název 

odvětví dle níţe uvedeného členění, kterých oblastí se kurz týkal  

(vypište pouze názvy odvětví dle níže uvedeného rozdělení) např.  6 dní | „realitní právo“: 

 

a) Realitní právo -  druhy vlastnictví, nabývání vlastnictví, katastr nemovitostí, kupní 

smlouva, nájemní smlouva, podnájemní smlouva, převod druţstevních práv, list vlastnictví, 

pozemky 

 

b) Ekonomika -  daně (dědická a darovací daň, daň z převodu nemovitosti), DPH, podnikání, 

druhy obchodních společností, druţstvo, příjem, náklady, zisk 
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c) IT - obsluha e-mailu, přílohy, sloţky, správa dat, obsluha přístrojů softwarů, které realitní 

makléř pouţívá, word, excel 

 

d) Procesy realitního makléře -  časový management, argumentace, obchodní dovednosti, 

popis nemovitostí, fotografování 

 

e) Stavební minimum -  stavební zákon, stavební povolení, ohlášení stavby, čtení rysů a 

stavební dokumentace, stavební materiály, střechy, rekonstrukce, vady a poruchy staveb 

 

Délka kurzu 

ve dnech 

Oblast kurzu 

Např. 6 dní Např. Realitní právo  

    

    

    

    

    

8. Probíhá průběţné školení realitních  makléřů ve Vaší realitní kanceláři?  

Ano   

Ne   
 

9. Ohodnoťte úroveň Vašich znalostí z oboru a zkušeností získaných výkonem činnosti 

realitního poradce. Stupnice 1- největší úroveň, 5- úroveň nejmenší (hodnoťte jako ve škole) 

(Znalost – odborné vědomosti získané studiem školy či absolvováním kurzů) 

(Zkušenost – dovednost získaná v průběhu praxe realitní činnosti) 

  1 2 3 4 5 

Znalosti získané 

studiem           

Zkušenosti 

získané praxí           

 

10. Přiřaďte číslovku 1-5 v pořadí důleţitosti (hodnoťte jako ve škole), ve kterých oblastech 

byste se chtěli vzdělávat? Vyplňte všechny sloupce a kaţdou číslovku 1 – 5 můţete pouţít 

pouze 1 krát. Např. pokud přiřadíte číslovku 1 oblasti „realitní právo“ nesmíte ji jiţ pouţít pro 

jinou oblast. 

Oblast vzdělávání Pořadí  

Realitní právo -  druhy vlastnictví, nabývání vlastnictví, katastr 

nemovitostí, kupní smlouva, nájemní smlouva, podnájemní 

smlouva, převod druţstevních práv, list vlastnictví, pozemky 
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Ekonomika - daně (dědická, darovací, daň z převodu 

nemovitosti), DPH, podnikání, druhy obchodních společností, 

druţstvo, příjem, náklady, zisk 

  

IT - obsluha mailu, přílohy, sloţky, správa dat, obsluha 

přístrojů a softwarů, které realitní makléř pouţívá, word, excel 

  

Procesy realitního makléře - časový management, 

argumentace, obchodní dovednosti, popis nemovitostí, 

fotografování 

  

Stavební minimum-  stavební zákon, stavební povolení, 

ohlášení stavby, čtení rysů a stavební dokumentace, stavební 

materiály, střechy, rekonstrukce, vady a poruchy staveb 

  

 

11. Povaţujete současnou nabídku profesních vzdělávacích kurzů a škol pro realitní poradce 

za dostačující? 

ano   

ne   
 

12. Absolvoval/a byste v následujících 12 měsících profesní vzdělávací kurz nebo školení? 

ano   

ne   
 

13. Absolvoval/a byste 3-5 leté studium školy (dálkové nebo denní) se  zaměřením pro výkon 

činnosti realitního makléře? 

ano   

ne   
 

14. Uvítal/a byste absolvování profesního vzdělávacího kurzu zajištěného Vaším 

zaměstnavatelem? 

ano   

ne   
 

15. Uveďte počet pracovníků na pozici realitního poradce/makléře ve Vaší realitní kanceláři 

Počet 

makléřů/poradců 

ve Vaší realitní 

kanceláři   
 

 

DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A PŘEJI HEZKÝ DEN! 

 

DOTAZNÍK PROSÍM ZAŠLETE NA ADRESU: lucie.nekudova@dachi.cz 
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PŘÍLOHA C – Seznam oslovených realitních kanceláří 

1. 1 REALITY TREND Opava 

2. 1. Českomoravská s.r.o. Pelhřimov 

3. 1. opavská realitka - Ing. Stanislava Veselá Opava 

4. 1. Slezská realitní s.r.o. Opava 

5. 1. Třeboňská realitní kancelář - Reality Třeboň Třeboň 

6. 1. Area, s.r.o. Pardubice 

7. 1. Šumavská realitní kancelář Prachatice 

8. A – REALITY Brno - Černá Pole 

9. AB reality Brno 

10. ABAKUS s.r.o. Plzeň 

11. Abena, s.r.o. Brno 

12. Absolut reality, UNITED REAL GROUP Kladno 

13. AGENTREALITY Praha 

14. AGENTURA REPRE, s. r. o. Litoměřice 

15. AKKAD Reality s.r.o. Ostrava - Moravská Ostrava 

16. ALAREAL agentura Praha 

17. ALFA - realitní kancelář - JESENÍKY Šumperk 

18. ALFA reality, Šumperk Šumperk 

19. Alice Macháňová Ungrádova 

20. Amax com s.r.o. Brno 

21. Anna-reality Březová 

22. Arkadia reality s.r.o. Plzeň 

23. ARTA REALITY GROUP s.r.o. Olomouc 

24. ASK - REAL Jihlava Jihlava 

25. ASYX, s.r.o. Jablonec nad Nisou 

26. Atlant Reality Olomouc 

27. ATLAS REALITY s.r.o. Tábor 

28. ATRIM, spol.s r.o. Opava 

29. AXIOM Reality, s.r.o. Praha 

30. A-Z REALITY CB s.r.o Prostějov 

31. Balticflora Company s.r.o. Teplice 

32. Bohemia servis spol. s.r.o. Pardubice 

33. BOHEMIAN EXPRESS s.r.o. Hradec Králové 

34. Bohemianplace Kly 

35. BRAVO reality s.r.o. BRNO 

36. Bydlenionline.com, s.r.o. Praha 

37. Centralpoint.cz Brno 

38. CM reality Prostějov 

39. COFRING AG Vysoké Mýto 

40. Coloseum reality s.r.o. Kladno 

41. Credit Real Pardubice 

42. ČM Vysočina Havlíčkův Brod 

43. DACHI s.r.o. Olomouc 

44. DDreality Praha 

45. DELTA REAL - realitní kancelář, s.r.o. Šumperk 

46. Dialog Reality Brno – Ţidenice 

47. DIPO reality CZ s.r.o. Zlín 

48. DKP real Praha 

49. DOBRÉ BYDLO, s.r.o. Trutnov 

50. DOBRO reality s.r.o. Olomouc 
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51. DONETTA s.r.o - realitní kancelář Hradec Králové 

52. DS REAL & PARTNER COMPANY, s.r.o. Ostrava 

53. DVL Brno reality Brno 

54. EFEKT PLUS s.r.o. Olomouc 

55. ERA Garancia Kolín Kolín 

56. ERA PARTNERS Moravská Ostrava 

57. ERA Seven Reality Praha 

58. Euro Group Moravia s.r.o. Olomouc 

59. Eurodraţby.cz a.s. Praha 

60. EUROLINK INTERNATIONAL s.r.o. Tábor 

61. EUROLINK INTERNATIONAL s.r.o. Hradec Králové 

62. EUROLINK INTERNATIONAL s.r.o. Sokolov 

63. EUROLINK INTERNATIONAL s.r.o. Praha 

64. EUROLINK INTERNATIONAL s.r.o. Sokolov 

65. FAVORIT REAL s.r.o. Ostrava - Moravská Ostrava 

66. FELIX reality Olomouc 

67. Fidox s.r.o. Klatovy 

68. FIEDLER REALITY, s.r.o. Brno 

69. Filip Veselý - VESELÝ REALITY Praha 

70. Finanční a realitní kancelář Pohoda Brno 

71. FREEDOM Corporation a.s. Olomouc 

72. GARANCIA REALITY s.r.o. Hradec Králové 

73. Glanc REAL Brno 

74. HANÁCKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ Olomouc 

75. HANÁK realitní kancelář, s.r.o Brno 

76. HELIX REALITY CZ s. r. o. Frýdek-Místek 

77. HEUREKA realitní kancelář Bystřice pod Hostýnem 

78. HOME REAL s.r.o. Brno 

79. Hypo.reality Prostějov Prostějov 

80. Chropyňská realitní kancelář Chropyně 

81. IDEAL REALITY Pardubice Pardubice 

82. IMBEX Reality s. r. o. Vsetín 

83. INA REALITY Šumperk 

84. Ing. Jindra Štěpánková - reality Brno 

85. Ing. Karel Kulatý Přerov 

86. Ing. Ludvík Nejedlý - Realitní kancelář Nejedlý Zlín 

87. Ing.Bohumír Houska - EKONOMSERVIS Jindřichův Hradec 

88. Intereality - Andrea Juříčková Jiřetín pod Jedlovou 

89. Internetové aukce realit, a.s. Kroměříţ 

90. Iktus Chrudim 

91. Ivo Coufalík REALITY HANÁ Olomouc 

92. J&M TOP reality Pardubice 

93. Jeţek – realita Dobruška 

94. JH REALITY Prostějov 

95. Jitka Dostálová - Realitní kancelář Terra Praha 

96. Joštova realitní kancelář JORK spol.s r.o. Pardubice 

97. JUVIPA s.r.o. Praha 

98. k+k reality Prostějov 

99. Ka - New Generation Reality s.r.o. Mělník 

100. KM Reality s.r.o. Olomouc 

101. Kmínková Kateřina - Realitní činnost Holovice 

102. Královna realit, s.r.o. Brno 
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103. Live real s.r.o. Ochoz u Brna 

104. LS REALITY Jevíčko 

105. M REALITY Brno 

106. M&M reality holding, a.s. Praha 

107. MALUAS, s.r.o. Praha 

108. MAXX Reality Olomouc 

109. Metr2 reality s.r.o. Olomouc 

110. Mgr. Milena Chodurová - Efekt Reality Frýdek-Místek 

111. Mikoláš - Reality Praha 

112. MM Credit s.r.o. Praha 

113. Nejlepší obchodní s.r.o. Šumperk 

114. NEMO - Realitní a obchodní společnost s r.o. Hradec Králové 

115. NEMO Consult plus, s. r. o. Velké Meziříčí 

116. NEMO reality s. r. o. Prachatice 

117. NESSO - realitní & znalecká kancelář Hradec Králové 

118. NETT REALIT Vrchlabí 

119. OKNOREALIT IGIVEX S.R.O. Přerov 

120. Olomoucká realitní agentura Olomouc 

121. OMEGA, spol.s r.o. Prostějov 

122. OPENREALITY & partners, s.r.o. Brno 

123. ORA - Olomoucká realitní agentura Olomouc 

124. PALACE REALITY HRADEC KRÁLOVÉ 

125. PANDA Reality s.r.o. Ostrava - Slezská Ostrava 

126. PATREAL s. r. o. Brno 

127. PATRIOT reality, spol. s r.o. Olomouc 

128. RK pb vinca s.r.o. Pyšely 

129. PEGAS REAL Brno 

130. PekoTrade REALITY Studénka 

131. Praţské Real Spektrum, spol. s r.o. Praha 

132. ProBrno real Brno  

133. První olomoucká realitní společnost, a.s. Olomouc 

134. První znojemská realitní kancelář s.r.o. Znojmo 

135. Přerovská realitka.cz Přerov 

136. Přerovská realitní kancelář NEMO Přerov 

137. QUICKREAL s.r.o. Brno 

138. R.K.Beroun Beroun 

139. RAZKA, s.r.o. Tachov 

140. RE/MAX Elite Reality Šumperk 

141. RE/MAX Elite Reality 2 Havířov 

142. RE/MAX Magic Říčany 

143. RE/MAX Quality Vsetín 

144. RE/MAX Reality Servis Opava 

145. REA realitní kancelář Ostrava 

146. REAiA consulting, s.r. o. Kroměříţ 

147. Real České Budějovice 

148. REAL Company Jihlava 

149. Real Estate & Invest CZ, s.r.o. Brno 

150. REAL CHEB J. Hejduk s.r.o. Mariánské Lázně 

151. REAL CHEB reality s.r.o. Cheb 

152. Real Invest Franc, s. r. o. Kladno 

153. REAL INVEST PLUS, s.r.o. Olomouc 

154. REAL plus s.r.o. Brno 
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155. Real Spektrum Blansko, spol. s r.o. Blansko 

156. Real Spektrum City, spol s r.o. Brno 

157. Real Spektrum Global - centrála Brno 

158. REAL SPEKTRUM GROUP a.s. Brno 

159. Real Spektrum Liberec, spol. s r.o. Liberec 

160. Real Spektrum PCE, spol. s r.o. Pardubice 

161. REAL SPEKTRUM REALITNÍ, spol. s r.o. Prostějov 

162. Real Spektrum Zlínsko, spol. s r.o. Zlín 

163. Real Spektrum, RS HK, spol. s r.o. Hradec Králové 

164. REAL Trust VYŠKOV Vyškov 

165. REALIKA Opava 

166. Realis - Ing. Petr Veverka Ostrava - Moravská Ostrava 

167. Realitní a znalecká kancelář Moravské Budějovice 

168. Realitní dům s.r.o. Praha 

169. Realitní kancelář - REKA Náchod 

170. Realitní kancelář ADÁMEK Olomouc 

171. Realitni kancelář CENTRUM s.r.o. Jablonec nad Nisou 

172. Realitní kancelář Dagmar Jelínková Brno 

173. Realitní kancelář Hrazděra a spol. Brno – Ţabovřesky 

174. Realitní kancelář ing. Miloslav Němec Třebíč 

175. Realitní kancelář MICHÁLEK & PARTNERS Jihlava 

176. Realitní kancelář Pohanková Brno 

177. Realitní kancelář PUBEC Plzeň 

178. Realitní kancelář SALZMANN Plzeň Plzeň 

179. Realitní kancelář SKY, s.r.o. Ostrava – Hrabová 

180. Realitní kancelář UNIS Ţďár nad Sázavou 

181. Reality a Finance - CZBG services s.r.o. Pardubice 

182. REALITY A FINANCE VH Litomyšl 

183. Reality Area Prostějov 

184. Reality Dvořák Jablonné v Podještědí 

185. Reality Impuls s.r.o. Kolín 

186. Reality Invest Group s.r.o. Ostrava 

187. Reality Iveta Vytonská Bukovany 

188. Reality Jana Kristiánová Liberec 

189. Reality Kocourek-Roţnov p.R. Roţnov pod Radhoštěm 

190. Reality PK Slaný 

191. REALITY POHODA Jihlava 

192. Reality Real Spektrum Boskovice Boskovice 

193. Reality Rekan Kolín 

194. Reality RIA - Poděbrady Poděbrady 

195. Reality Slavkov, UNITED REAL GROUP Slavkov u Brna 

196. REALITY SOLAR Šternberk 

197. Reality SUNNY Plzeň 

198. REALITY TRENDY, Czech Trend s.r.o. Olomouc 

199. Reality Tříska Praha 

200. REALITY u LVA Brno 

201. Reality Vysočina Velké Meziříčí 

202. REALITY-EURO.COM Olga Šebestová Šumperk 

203. RealityFox Praha 

204. REDICO s.r.o. Praha 

205. REFI DEVELOPMENT s.r.o. Olomouc 

206. Refias reality Lysá nad Labem 
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207. ReKoM - Strakonice Strakonice 

208. REMAX MSRS Ostrava 

209. RENČ s.r.o. Brno 

210. RESPO Zlín Zlín 

211. RK Beskyd spol. s r.o. Roţnov pod Radhoštěm 

212. RK Herodes - Jan Herodes Praha 

213. RK Inergo Kyjov 

214. RK Maják Mladá Boleslav 

215. RK REAL KARTEL,s.r.o. Frýdek –Místek 

216. RK Sedmička Brno 

217. RK Slunce, s.r.o. Brno 

218. RS Global - pobočka Brno 1 Brno 

219. RS Global - pobočka Břeclav Břeclav 

220. RS Global - pobočka České Budějovice České Budějovice 

221. RS Global - pobočka Domaţlice Domaţlice 

222. RS Global - pobočka Halíčkův Brod Havlíčkův Brod 

223. RS Global - pobočka Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec 

224. RS Global - pobočka Nymburk Nymburk 

225. RS Global - pobočka Olomouc Olomouc 

226. RS Global - pobočka Opava Opava 

227. RS Global - pobočka Prachatice Prachatice 

228. RS Global - pobočka Prostějov Prostějov 

229. RS Global - pobočka Příbram Příbram 

230. RS Global - pobočka Slaný Slaný 

231. RS Global - pobočka Šumperk Šumperk 

232. RS Global - pobočka Uherské Hradiště Uherské Hradiště 

233. RUSSEGGER REAL s.r.o. Brno 

234. RV Reality Pardubice 

235. S.E.P. – reality Litovel 

236. SAAM - stavitelství&reality Slezská Ostrava 

237. Sdruţení reality Tomková s.r.o. Brno 

238. SIMreality Praha 

239. SPOLME, s.r.o. Frýdek-Místek 

240. SP-reality Pardubice 

241. Star-reality / Jakub Šumichrast, DiS. Litoměřice 

242. Subotová Věra - VERAreality Olomouc 

243. SVĚTLO REALIT s.r.o. Zlín 

244. SYVAM-REAL spol. s r. o. Stod 

245. Šárka REALITY Brno 

246. Šnajdr a spol.s.r.o. Praha 

247. TOP REALITY TEAM s.r.o. Pardubice 

248. TP Reality s.r.o. Pardubice 

249. TPK Liberec Liberec 

250. UNITED REAL & partners Slavkov u Brna 

251. UNITED REAL Brno Brno 

252. UNITED REAL Pardubice Pardubice 

253. UNITED REAL Praha - východ Praha 

254. UNITED REAL Roudnice Roudnice nad Labem 

255. UNITED REAL severní Čechy Jablonec nad Nisou 

256. VAJO – reality Přerov 

257. VANDERBERG GROUP s.r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 

258. VÁŠ MAKLÉŘ.CZ s.r.o. Praha 
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259. VAŠE REALITY A STAVBY s.r.o. Brno - Černá Pole 

260. VITOM reality a finance v.o.s. Brno 

261. VIVA Reality s.r.o. Praha 

262. Zapa reality, UNITED REAL GROUP Praha  

263. Zdeněk VAŠÍČEK - REVAZ HRANICE 

 

 


