I. ÚVOD do problematiky realitního práva
Vážení kolegové, uchazeči o zkoušku Realitní zprostředkovatel,
S účinností nového REALITNIHO ZAKONA ( résp. z.č. 39/2020 Sb. Zákon o réálitním
zprostrédkování ) , ktérý pročésné úprávújé postúp réálitníčh zprostrédkovátélú0 pri
zprostrédkování prodéjé á pronájmú némovitýčh véčí , vzniklá potrébá , aby realitní
zprostředkovatel tento zákon nejen důsledně znal a aplikoval ve své praxi, ale znal a
aplikoval i další zákony a znalosti , které s jeho realitní činností bezprostředně souvisí.
Réálitní zprostrédkovátél músí činit vé své práxi úrčitá rozhodnútí. Výchozím podkladem pro
každé rozhodnutí a následné právní jednání realitních zprostředkovatelů ( ale i běžných
občanů), je dostatek kvalitních a úplných informací. Dnés lzé pomérné snádno získát
éléktroničkoú čéstoú ( zdroj intérnét) čéloú rádú dát, álé áz téprvé téhdý, kdýz úmímé táto dátá
správné intérprétovát sé táto dátá stávájí hodnotnými informáčémi.
I nový občánský zákoník ( z.č. 89/2012 Sb. - NOZ) v §4 kládé dú0 ráz ná tzv. prú0 mérný rozúm,
béznoú péči á opátrnost, čímz zákonodárčé zdú0 ráznújé, zé pokúd má nékdo moznost pomérné
snádno získát néjákoú informáči, má táké moznost si tákovoú informáči či skútéčnost ovérit,
pričémz ostátní osobý mohoú právém očékávát, zé ták účiní.
Plátí táké , zé informáčé získáné vé “ véréjnýčh séznáméčh” jsoú postávéný nárovén zákonú v
tom smýslú, zé pro né plátí stéjná zásádá - jejich neznalost nikoho neomlouvá.
k zapamatování : “ neznalost zákona (práva) neomlouvá” !!
Každý občan má ústavně zaručené právo na přehledné a srozumitelné právo a povinnost
právo znát !!
pozn. Neznalost zákona neomlouvá je jedním ze základních právních principů moderního práva
vycházející už ze starého římského práva. Latinské sousloví Ignorantia juris non excusat se doslova
překládá jako neznalost práva neomlouvá.
Právě z těchto důvodů je tedy nezbytné , aby realitní zprostředkovatel konkrétní zákony
neustále studoval, znal a správně aplikoval ve své realitní praxi.
Ténto výúkový mánúál vám má poskýtnoút informáčé á ználosti néjén k príprávé ná profésní
zkoúskú réálitní zprostrédkovátél 66-042-M, álé májí být táké “ rúkovéťí “ vé vásí bézné
réálitní práxi.
V úvodú tohoto kúrzú býčhom čhtéli konstátovát, zé výúká zákonú0 , ktéré sé týkájí réálitní činnosti
( á néní jičh málo) sé vsémi témi částmi, oddílý, párágráfý, odstávči, písméný, článký, átd. jé
pomérné núdná zálézitost , álé o to jé podstátnéjsí. Proto jsmé sé snázili do téxtú0 vlozit táké
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néjáké zájímávosti či postréhý z násí práxé . Soúčásné býčhom rádi , vé zpétné vázbé od vás prijáli
informáčé , príspévký nébo jén vásé zkúsénosti či postréhý z práxé, o ktéré býčhom týto násé
téxtý rádi obohátili. Néobávéjté sé tédý týto vásé príspévký á poznátký z práxé pri výúčé sdélit.
Pomú0 zété ták ké zkválitnéní výúký vásičh dálsíčh kolégú0 .
A kdo je to realitní zprostředkovatel (realitní makléř) ?
Realitní makléř je osoba, která zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí. Může se
zaměřovat buď na rezidenční bydlení, nebo na komerční nemovitosti. Právní výraz pro tuto
profesi je realitní zprostředkovatel.
zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Realitn%C3%AD_makl%C3%A9%C5%99

A jak se stát realitním zprostředkovatelem ?
Odpověď je kolegové velmi prostá : je nutné se této profesi učit a naučit !!
Doporučená literatura ke studiu :
Autoři : Syruček,Sabotinov a kol. Realitní právo ( nemovitosti v realitní praxi) obsahuje
praktický výklad, vzory smluv a podání, tipy a příklady z praxe - nakladatelství C.H.BECK
2018 a zejména Úplná znění ( ÚZ) zákonů, které budeme v jednotlivých částech tohoto kurzu
probírat Jedná se především o zákon č. 39/2020 Sb, Zákon o realitním zprostředkování a o
změně souvisejících zákonů ( Realitní zákon)

Prosímé vás, ábýsté si postúpné zákoný, ktéré búdémé probírát v tomto kúrzú zákoúpili v
prodéjnáčh SEVTú či prodéjnáčh odborné litérátúrý á oznáčili v ničh to podstátné pro vási
réálitní práxi. Mú0 zété táké poúzít v téčhto téxtéčh poúzíváný zdroj pro výklád zákonú0 véréjné
dostúpný intérnétový portál https://www.zakonyprolidi.cz/.
V prvé řadě si obstarejte Úplné znění z.č. 39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování,
který budeme velmi podrobně probírat.
Přeji Vám hodně stěstí u zkoušky a těším se na spolupráci s vámi !”
Neváhejte mne kontaktovat v případě osobní konzultace
AO MMR ČR Ing. Antonín Zahálka
monil : 6031469867, e-mail: zahalka.antonin@seznam.cz

