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Základní východiska pro p ípravu v cného 
zám ru zákona

vládou schválený Výhled legislativních prací
vlády na léta 2015 až 2017

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání
realitních kancelá í a návrh variant ešení

194. usnesení Hospodá ského výboru 
Poslanecké sn movny Parlamentu R



Mezi základní cíle p ipravovaného 
legislativního ešení pat í p edevším

vymezit základní právní rámec pro poskytování
realitních služeb (nastavit „pravidla hry“)

posílit ochranu práv spot ebitel

zvýšit d ru spot ebitel v realitní služby



Návrh v cného zám ru zákona obecn obsahuje
zejména

zhodnocení stávající právní úpravy,
zd vodn ní pot eby vydat nový právní p edpis,
stanovení cíl , které jsou vydáním právního p edpisu sledovány,
zp sob promítnutí navrhovaného v cného ešení do právního ádu,
stru né vyjád ení základní p edstavy o obsahu právní normy,
vyjád ení ekonomických, personálních a organiza ních dopad
souvisejících s p ijetím právního p edpisu,
analýza, zda navrhované ešení je v souladu s ústavním po ádkem,
mezinárodními smlouvami a se závazky vyplývajícími z lenství v
EU.

Konkrétní paragrafované zn ní budoucího zákona není sou ástí
návrhu v cného zám ru zákona – jsou pouze stru vymezeny
okruhy budoucí právní úpravy.



Shrnutí dosavadního pr hu prací v roce 2014
12. b ezna za azení úkolu do Výhledu legislativních prací
vlády na léta 2015 až 2017

cný zám r zákona p edložit vlád v 1. tvrtletí roku 2015

paragrafové zn ní zákona ve 2. tvrtletí 2016

24. b ezna Poradou ministryn schválen harmonogram
postupu ve variant standardního legislativního procesu
27. b ezna schválení Statutu pracovní skupiny pro p ípravu
realitního zákona a odeslání nomina ních žádostí
28. dubna úvodní jednání pracovní skupiny, dále 9. ervna
a 8. zá í



23. ervna až 20. ervence v rámci procesu hodnocení
dopad regulace (RIA) spušt na dotazníková akce, jejímž
cílem bylo zjistit názory spot ebitel i samotných realitních
zprost edkovatel na poskytování realitních služeb; výsledky
od tém 2 300 respondent významn podpo ily zám ry
navrhovaného ešení

ezen až zá í – pr žné práce na p íprav Záv re né
zprávy z hodnocení dopad regulace

1. íjna zaslání Záv re né zprávy z hodnocení dopad
regulace k p edb žné konzultaci Odd lení pro koordinaci
procesu hodnocení dopad regulace v Sekci legislativní rady
vlády na Ú adu vlády (Odd lení pro koordinaci procesu RIA)



15. íjna obdrženy p ipomínky Odd lení pro koordinaci
procesu RIA v etn nám a p ipomínek zpravodaje komise

15. íjna odeslání zpracovaného P ehledu dopad návrhu
právního p edpisu pro zd vodn ní na za azení návrhu do
Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 na Ú ad vlády

ezen až íjen - pr žn práce na p íprav profesní
kvalifikace „Obchodník s realitami“, která vzniká
v Sektorové rad pro obchod a marketing. Pro MMR budoucí

edpoklad, že se stane autorizujícím orgánem v této oblasti.
MMR se ú astní jako konzultant s ohledem na zajišt ní
budoucí provázanosti s p ipravovanou právní normou



edpokládaný výhled prací pro další období
zaslání upraveného návrhu ke konzultaci Odd lení pro 
koordinaci procesu RIA
vnit ního p ipomínkového ízení
jednání pracovní skupiny 
zpracování upraveného materiálu do porady ministryn  ke 
schválení
vn jší p ipomínkové ízení a jeho vypo ádání

edložení kompletního návrhu do porady ministryn  a jeho 
schválení

edložení v cného zám ru zákona vlád  (p edpoklad 
kv ten 2015)



edpokládaný grafický harmonogram legislativního procesu 

Pozn.: zm na termín  vyhrazena



Srovnání po tu realitních 
zprost edkovatel  a legislativní úpravy

Zem Po et realitních 
zprost edkovatel  v zemi

Po et obyvatel na jednoho 
realitního zprost edkovatele

innost (i áste ) 
upravena zákonem

eská republika 15 300 688
Ma arsko 10 000 991
Irsko 4 200 1 088
Itálie 50 000 1 189
Finsko 4 500 1 189
Špan lsko 35 000 1 334
Slovinsko 1 450 1 355
Švédsko 6 300 1 517
Belgie 6 500 1 716
Dánsko 3 000 1 870
Lotyšsko 900 2 498
Francie 25 000 2 617
Portugalsko 4 000 2 677
Švýcarsko 3 000 2 680
Nizozemsko 6 000 2 796
Rakousko 3 000 2 801
Norsko 1 600 2 932
Slovensko 1 500 3 607
Polsko 10 150 3 792
Rumunsko 5 000 3 920
Litva 695 4 598

mecko 12 000 6 694
Spojené království - -



Z výsledk  dotazníkové akce – dotazník 
pro spot ebitele



Z výsledk  dotazníkové akce – dotazník 
pro realitní zprost edkovatele



kuji za pozornost.
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