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ZÁKON č. 39/2020 Sb.,
O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Koho se realitní zákon týká?

Všech, kteří chtějí působit (podnikat) v realitách, ať již se jedná o:
- samostatné podnikatele, fyzické osoby
- realitní spolupracovníky a realitní zaměstnance (včetně DPP, DPČ) těchto
podnikatelů
- společnosti (dříve sdružení) podnikatelů
- obchodní korporace a družstva (obecně právnické osoby)
- a jejich realitní spolupracovníky či realitní zaměstnance
- včetně všech forem franšízy či multi-levelového uspořádání

Tedy nejen vlastní „RK“, ale i všechny aktivně zúčastněné osoby (bez ohledu na
smlouvu či vztah) a/nebo dělbu práce/činností, např. - specialista na jednání
s klienty či zájemci; - zajišťuje prohlídky nemovitostí; - vytváří a uzavírá smluvní
dokumentaci; - asistuje u předávání nemovitostí a převodu médií, aj.

Legenda:
Termínem či zkratkou „RK“ (Realitní kancelář) budeme dále označovat všechny
podnikatelské subjekty (profesionály), které v businessu zprostředkování
nemovitostí působí, tj. od jednohlavých OSVČ (FO podnikatele) přes
spolupracovníky či zaměstnance až po právnické osoby (od klasických s.r.o. až
třeba po evropskou akciovou společnost).

Opravdu všech?
Existuje výjimka (na to již jsme v ČR zvyklí) a sice, pokud by se nejednalo o
zprostředkování realitního obchodu pro třetí osobu (jiný subjekt), ale nákup/prodej
či nájem/pacht vlastních nemovitostí (např. developeři, fondy či prostě „RK“, které
mají nemovitosti jako zboží).
Pozn.: pokud „RK“ takto prodává nemovitost ze svých zásob (skladu zboží), tj.
v rámci své podnikatelské činnosti, týká se tohoto prodeje i všechna ustanovení o
prodeji zboží v obchodě (jako housky na krámě), tj. i zákonná záruka. Jako druhá
strana může vystupovat FO či PO, která kupuje tyto nemovitosti za jiným účelem
než pro podnikání s nimi.
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