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1.  Úvod 

Certifikace realitních makléřů 

Činnost realitních kanceláří (zprostředkování koupě a pronájmu nemovitostí, správa 

nemovitostí) je činností společensky závažnou, neboť se dotýká vlastnických práv. 

Na rozdíl od většiny zemí EU, kde je výkon realitní činnosti podmíněn určitým 

vzděláním a praxí, je v České republice živností volnou (tzv. nepojmenovanou 

živností). Pro výkon činnosti realitních kanceláří není nutné prokázat kvalifikační 

předpoklady, praxe ukazuje velmi rozdílnou odbornou zdatnost pracovníků realitních 

kanceláří a realitních makléřů (toto se pokouší změnit navržený zákon o realitním 

zprostředkování, který však zatím nebyl projednán a schválen PSPČR). Neodborné 

poskytnutí služeb často způsobuje právní i materiální újmy klientům. Profesní 

vzdělávání realitních makléřů je jedním ze základních předpokladů pro zvyšování 

důvěry ve služby realitních kanceláří. 

Certifikace realitních makléřů přispívá ke zvyšování kvality služeb, které realitní 

kanceláře poskytují svým klientům, k růstu společenské prestiže profese a zároveň 

k ochraně spotřebitele. Systematické profesní vzdělávání završené nezávislou 

akreditovanou certifikační zkouškou přispívá k tomuto cíli a podporuje též úroveň 

etického chování při podnikatelské činnosti. 

Akreditovaná certifikace realitních makléřů v rámci Vysoké školy ekonomické 

v Praze poskytuje jistotu nezávislého přístupu ke všem žadatelům a zároveň 

dostatečné odborné zázemí. Certifikační ústav VŠE Praha je účelovým pracovištěm 

Vysoké školy ekonomické v Praze, zřízeným výhradně pro certifikaci osob. 

Certifikační ústav byl zřízen rozhodnutím rektora VŠE ke dni 1. 12. 1998 vydáním 

zřizovací listiny, svou činnost vykonává na základě akreditačního oprávnění, 

vydaného Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., podle mezinárodní normy 

ČSN EN ISO/IEC 17024. 

 

Tato publikace obsahuje požadavky na žadatele o certifikaci realitního makléře, 

popis procesu certifikace, práva a povinnosti žadatele i držitele certifikátu a poplatky 

související s certifikací, a slouží jako výchozí materiál k informování. 

 

Požadavky uvedené v tomto dokumentu vycházejí ze schváleného certifikačního 

schématu. 
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2.  Proces certifikace realitního makléře 

Certifikace sestává ze dvou procesů: 

• proces získání certifikátu, který zahrnuje splnění vstupních požadavků a 

úspěšné složení certifikační zkoušky, 

• proces ověřování (udržování) certifikátu, který sestává z pravidelného 

dozoru a recertifikace vč. dodržování Zásad pro držitele certifikátu. 

Schéma: 
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3.  Vstupní požadavky na žadatele 

Certifikační proces je zahájen podáním přihlášky ke zkoušce o certifikaci včetně 

příslušných dokladů splňujících předepsané požadavky.  

3.1 Kvalifikační kritéria 

Žadatel o certifikaci musí splňovat kvalifikační kritéria v oblastech: 

- kvalifikace a praxe 

- osobní vlastnosti (bezúhonnost) 

3.1.1 Kvalifikace a praxe 

Žadatel o certifikaci ve specializaci certifikovaný realitní makléř musí splňovat jednu 

z níže uvedených kvalifikačních podmínek: 

• středoškolské vzdělání, 3 roky praxe v realitní činnosti a rekvalifikační 

vzdělání schválené MŠMT (min. 100 hod.) nebo odborné vzdělání obdobného 

obsahu a rozsahu 

• vysokoškolské vzdělání, 1 rok praxe v realitní činnosti a rekvalifikační vzdělání 

schválené MŠMT (min. 100 hod.) nebo odborné vzdělání obdobného obsahu 

a rozsahu čí vysokoškolské vzdělání se zaměřením na činnost realitního 

makléře. 
 

Vzdělání žadatel prokáže dokladem o absolvování vysokoškolského či 

středoškolského vzdělání a dokladem o absolvování rekvalifikačního vzdělání nebo 

obdobného odborného vzdělání. 

Praxi žadatel prokáže předložením seznamu úspěšně zrealizovaných realitních 

transakcí, kterou řešil jako zprostředkovatel v průběhu posledních 3 let, prohlášením 

o praxi nebo potvrzením zaměstnavatele o délce aktivně provozované praxe v oboru, 

a minimálně 1 referencí na svoji práci od klienta. 
 

3.1.2 Osobní vlastnosti (bezúhonnost) 

Žadatel o certifikaci nebyl nikdy trestán za majetkovou trestnou činnost nebo za 

trestný čin související s realitní činností. 

Bezúhonnost žadatel prokazuje předložením čistého výpisu z rejstříku trestů ne 

staršího 1 měsíce ode dne podání přihlášky. 

 

3.2 Doklady 

Žadatel o certifikaci předkládá spolu s přihláškou kopie dokladů, jimiž prokazuje 

odborné vzdělání, praxi a bezúhonnost: 
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• doklad o absolvovaném vysokoškolském či středoškolském vzdělání  

• doklad o absolvování rekvalifikačního nebo obdobného studia 

• doklady o délce absolvované praxe (prohlášení o praxi nebo potvrzení 

zaměstnavatele) + reference od klienta (klientů) 

• seznam zrealizovaných realitních transakcí v průběhu posledních 3 let 

• výpisu z rejstříku trestů ne starší 1 měsíce 

• doklad o úhradě poplatku za certifikační zkoušku 

 

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku a ostatní doklady lze přijímat 

elektronicky, poštou nebo osobně. 
 

Splní-li žadatel všechny vstupní požadavky, provede certifikační ústav jeho registraci 

a oznámí mu, že byl přijat do procesu certifikace. 

Pokud žadatel nesplní vstupní požadavky do 6-ti měsíců od podání přihlášky, 

certifikační ústav přihlášku vyřadí. 
 

Ke zvláštním potřebám žadatele (např. snížená schopnost vidění, slyšení, 

vyjadřování nebo pohybu) přistupuje certifikační ústav individuálně při zachování 

podmínek rovného přístupu pro všechny žadatele o certifikaci. 
 

S veškerými údaji vstupní dokumentace certifikační ústav zachází jako s důvěrnými 

informacemi při dodržování pravidel GDPR. 
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4.  Certifikační zkouška a ověřování certifikátu realitního 

makléře 
 

4.1 Průběh zkoušky 

Při splnění vstupních požadavků povolí vedoucí certifikačního ústavu žadateli 

absolvovat certifikační zkoušku.  
 

• Termín a místo konání certifikační zkoušky jsou žadateli sděleny nejméně 2 

týdny předem. Elektronickou pozvánku žadatel zpětně potvrdí. 
 

• Před zahájením certifikační zkoušky žadatel prokáže svoji totožnost. 
 

• Komisionální certifikační zkouška sestává z písemné zkoušky (testu) a ústní 

zkoušky. Písemná zkouška trvá 30 minut a zahrnuje témata obsahově 

specifikovaná dále. Žadatel losuje jednu z variant písemných testů, v případě 

zpracování testu na počítači je varianta generována automaticky. Podmínkou 

postoupení k ústní části je minimálně 70 % úspěšnost písemného testu. Ústní 

zkouška trvá přibližně 30 minut a sestává z odpovědi na dvě vylosované 

otázky. 
 

• Po ukončení zkoušky seznámí komise žadatele s výsledkem zkoušky. 
 

• V případě úspěšného složení certifikační zkoušky rozhodne vedoucí 

certifikačního ústavu o vydání certifikátu. Certifikát je vydáván na 3 roky, při 

další certifikaci (tzv. recertifikaci) na 5 let. Certifikát zůstává i po vydání ve 

vlastnictví certifikačního ústavu, držiteli je pouze propůjčen. 
 

• Neuspěje-li žadatel u zkoušky, skládá opakovanou zkoušku v termínu 

nejpozději do 4 měsíců od předcházející neúspěšné zkoušky, nejpozději však 

do nejbližšího zkouškového termínu. Neúspěšná část zkoušky se opakuje 

celá, neúspěch v ústní části zkoušky nevyžaduje opakování části písemné.  
 

 

• Proti rozhodnutí certifikačního ústavu se může žadatel o certifikaci písemně 

odvolat, postupy pro odvolání jsou popsány v samostatné kapitole této 

publikace. 
 

• Neúčast žadatele na zkoušce lze omluvit pouze ze závažných a 

prokazatelných důvodů a na žadatelovu písemnou žádost o odklad. 

Nedostaví-li se žadatel bez omluvy, je zkouška posuzována jako neúspěšná. 
 

• Žadatel vykoná certifikační zkoušku do 4 měsíců od registrace přihlášky, 

nejpozději však do nejbližšího zkouškového termínu. 
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• Certifikační ústav zveřejní na svých webových stránkách certifikát do 3 týdnů 

od jeho vydání. Zveřejnění obsahuje nezbytně nutné identifikační údaje o 

držiteli certifikátu, jako jsou jméno certifikovaného, specializace, číslo a datum 

vydání certifikátu a doba jeho platnosti. 
 

• Certifikovaný odhadce je povinen podrobovat se pravidelnému ročnímu 

dozoru certifikačního ústavu (kap. 4.5) a působit v souladu se Zásadami pro 

držitele certifikátu (kap 4.6). 
 

• Platnost certifikátu je časově omezena, a proto je nutné ji pravidelně 

prodlužovat tzv. recertifikační zkouškou. Při splnění požadavků dozoru je 

žadatel oprávněn podat přihlášku k recertifikaci, jejíž rozsah je totožný 

s certifikační zkouškou. 

 

4.2 Obsahová náplň zkoušky 

Stupeň znalostí: 

A - podrobná znalost  

B - základní znalost 

C - dovednost  

 

Od uchazečů se vyžadují znalosti minimálně v rozsahu: 

 

I. 

Právo v realitní činnosti 

Právní úprava obchodování s nemovitými věcmi  - B 

- pojmy občanského a obchodního práva  

- vybrané části z občanského práva  

- vybrané statě z obchodního práva 

- vybrané statě z živnostenského práva 

- vybrané statě ze stavebního práva  (územní a stavební řízení apod.) 

- právní úprava nabývání nemovitostí cizinci 

 

Problematika bytů ve vlastnictví FO/PO, obce a státu - A 

- současná právní úprava převodů   

- vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostor  
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- problematika společenství vlastníků jednotek (SVJ) 

 

Problematika družstevních bytů - A 

- převody družstevních bytů 

- byty ve vlastnictví v rámci družstevního domu 

- výměny družstevních bytů 

 

Problematika ostatních nemovitostí včetně nemovitostí komerčních - A 

- současná právní úprava převodů   

- vlastnictví a nájem  

 

Specifika obchodování s pozemky  - A 

- vliv územního rozhodnutí nebo stavebního povolení na cenu pozemku 

- vliv vybavení pozemku inženýrskými sítěmi 

- stavební uzávěra 

- koeficient zastavěnosti jako omezující prvek výstavby na pozemku 

- cenová mapa a její platnost  

- objektivnost ceny pozemků stanovené znalci 

- vliv schváleného územního plánu na cenu pozemku    

- vliv bonity půdy na cenu pozemku   

- problémy při scelování parcel 

 

Smluvní vztahy v realitní činnosti - A 

- smlouvy – základní náležitosti smluv  

- typy smluv v RK (zprostředkovatelská - výhradní/nevýhradní, kupní, nájemní, 

smlouva o smlouvě budoucí ap.) 

    

Katastr nemovitostí   - A 

- zákon o katastru nemovitostí 

- náležitosti vkladů do katastru nemovitostí 

- právní účinek vkladu do katastru nemovitostí 

- zástavní právo 

- plomby a zamítnutí vkladu 

- pozemková kniha 
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- PK parcely, LV parcely, KN parcely 

- informace získané z listu vlastnictví  

- věcná břemena (služebnosti, reálná břemena) 

- geometrické a oddělovací plány 

- komunikace s katastrálním úřadem a geodety 

- informace získávané z katastru nemovitostí 

 

Daně související s nemovitými věcmi a jejich převody  - A 

- Základní znalosti daňové problematiky (daň z nabytí nemovitých věcí, DPH, 

daň z příjmu, osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti, daně z 

nemovitostí apod.) 

 

Exekuce a dražby - B 

- Základní informace o veřejných dražbách nemovitostí 

- Nemovitosti v exekuci  

 

Stavební minimum realitního makléře - A 

- základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitým věcem 

- typy staveb a stavebních konstrukcí 

- základní stavební prvky a terminologie 

- vady a poruchy s vlivem na hodnotu stavby 

 

 

II. 

Činnost realitní kanceláře - C 

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí, etika v RK  

- základy marketingu a reklamy v realitní činnosti  

- informační technologie v činnosti realitního makléře 

- praktické dovednosti pro činnost realitního makléře  

- základní postupy realitního makléře při zprostředkovatelské činnosti vč. 

problematiky rezervací nemovitostí, úschovy kupní ceny 

- oceňování nemovitostí a realitní trh (vč. pojmů odhadce, soudní znalec 

názvosloví oceňování nemovitostí, metody ocenění nemovitostí)  
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4.3 Postup pro získání certifikátu významných odborníků 

Žadatel o certifikaci má právo požádat certifikační ústav o udělení certifikátu na 

základě následujícího postupu, a to jedná-li se o význačného odborníka splňujícího 

dále uvedená kritéria. Vedoucí certifikačního ústavu na základě obdržené žádosti 

jmenuje z řad posuzovatelů tříčlennou komisi a jednoho oponenta. 

Žadatel o certifikaci musí splňovat: 

a) požadavek na praxi a zároveň 

b) jeden ze vstupních kvalifikačních předpokladů: 

▪ absolvoval doktorandské či obdobné studium v oblasti oceňování majetku a 

obhájil závěrečnou práci vážící se k realitní činnosti 

▪ úspěšně prošel habilitačním řízením či řízením ke jmenování profesorem ve 

smyslu zákona o vysokých školách, kde těžištěm dokládané odbornosti byla 

oblast přímo související s realitní činností, a zároveň vykonává pedagogickou 

činnost v oboru po dobu nejméně 3 let 

▪ je významným odborníkem z praxe, přičemž: 

- patří k obecně uznávaným autoritám 

- vykazuje publikační činnost 

- podílí se významnějším způsobem na profesní přípravě realitních makléřů. 

Žadatel o certifikaci předloží komisi podklady dokazující výše uvedené kvalifikační 

předpoklady, zejména pak kopie dokladů o udělení akademických titulů, seznam 

publikací a další doklady dle svého zvážení. Komise i oponent mají právo požádat 

o doplnění předložených dokladů žadatelem. 

Oponent zpracuje písemný oponentní posudek na odborné působení žadatele a 

předloží jej komisi. 

Komise na základě oponentního posudku, předložených podkladů a případně dalších 

souvisejících dokladů rozhodne a sdělí vedoucímu certifikačního ústavu doporučení 

k udělení certifikátu bez certifikační zkoušky nebo doporučí podrobit žadatele 

standardnímu postupu certifikace. 
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Vedoucí certifikační zkoušky rozhodne na základě doporučení komise o udělení 

certifikátu. V případě rozhodnutí neudělit certifikát doporučí vedoucí certifikačního 

ústavu žadateli podání přihlášky ke zkoušce a certifikaci s potřebnými přílohami. 

Žadatel má právo odvolat se proti rozhodnutí vedoucího certifikačního ústavu ve 

lhůtě do 14 dnů od doručení rozhodnutí ke správní radě certifikačního ústavu 

VŠE Praha. Pro postup odvolání platí obdobně pravidla pro odvolání uvedená v části 

Právo na odvolání Požadavků ke zkoušce a certifikaci realitního makléře. 

Další informace Vám na vyžádání poskytneme. 

 

4.4 Právo na odvolání 

Proti rozhodnutí certifikačního ústavu se může žadatel o certifikaci nebo držitel 

certifikátu písemně odvolat. Odvolání podá do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí 

Správní radě certifikačního ústavu. Správní radě certifikačního ústavu je možno 

podávat i písemné stížnosti na certifikační ústav, jeho komise i pracovníky. 

Adresa pro odvolání a stížnosti: 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Certifikační ústav VŠE Praha 

Správní rada 

náměstí W. Churchilla 1938/4 

130 67 Praha 3 - Žižkov 

Stížnosti adresované funkcionářům VŠE nebo vedoucímu certifikačního ústavu je 

možno řešit i mimo jednání správní rady. 

Předseda správní rady svolá do 4 týdnů od doručení odvolání nebo stížnosti správní 

radu a řeší problém. 

V případě, že se žadatel odvolává proti nepřipuštění k certifikační zkoušce, řeší 

správní rada toto odvolání sama. Certifikační ústav předkládá prostřednictvím 

vedoucího CÚ správní radě na zasedání veškerou dokumentaci k řešenému případu. 

V případě odvolání proti udělení nebo neudělení certifikátu: 

- správní rada jmenuje ad hoc tříčlennou odvolací komisi 

- certifikační ústav písemně informuje odvolávající se stranu o složení odvolací 

komise s tím, že do 14 dnů od doručení je možno podat proti složení komise výhradu 

- zda výhrada bude přijata či nikoliv, rozhoduje předseda správní rady; certifikační 

ústav písemně informuje odvolávající se stranu 

- odvolací komise je oprávněna rozhodnout o správnosti nebo nesprávnosti 

rozhodnutí vedoucího certifikačního ústavu a o opakování certifikační zkoušky. 
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Rozhodne-li odvolací komise o opakování certifikační zkoušky, je vedoucí 

certifikačního ústavu povinen zabezpečit do dvou měsíců od doručení rozhodnutí 

odvolávající se straně konání nové certifikační zkoušky na náklady certifikačního 

ústavu. 

O všech závěrech jednání správní rady a odvolací komise a výsledcích odvolání 

nebo stížnosti je odvolávající se strana písemně informována.  

Proti rozhodnutí správní rady o rozhodnutí v rámci certifikačního procesu se 

odvolávající strana již nemůže dále odvolat. Další řešení sporu je možné jen soudní 

cestou. 

Podá-li žadatel o certifikaci nebo držitel certifikátu proti rozhodnutí certifikačního 

ústavu o neudělení certifikátu odvolání, skládá spolu s odvoláním kauci ve výši 

2 000 Kč (dva tisíce korun českých). 

Kauci uhradí bankovním převodem na účet certifikačního ústavu. 

Kauce bude v případě, že odvolání bylo kvalifikováno správní radou nebo odvolací 

komisí jako oprávněné, vrácena v plné výši. 

Rozhodne-li však správní rada nebo odvolací komise, že odvolání nebylo oprávněné, 

certifikační ústav kauci nevrací a prostředky použije ke krytí režijních nákladů 

spojených s odvoláním. 

 

4.5 Pravidelný dozor 

Za účelem ověřování průběžného výkonu praxe, odborného vzdělávání držitelů 

certifikátu a dodržování Zásad pro držitele certifikátu provádí certifikační ústav 

pravidelný dozor. Držitelům certifikátu proto 1x ročně zasílá dotazník pravidelného 

dozoru (kromě roku certifikace a recertifikace) vztahující se k uplynulému roku.  

 

Pro splnění požadavku průběžného odborného vzdělávání požaduje certifikační 

ústav absolvování odborného vzdělávání v celkovém rozsahu min. 30 hodin v období 

do další recertifikace. 

 

Průběžné vykonávání praxe v oboru dokládá držitel certifikátu seznamem úspěšně 

zrealizovaných transakcí s realitami, které řešil jako zprostředkovatel v období 

platnosti certifikátu. 

 

Při nepředložení nebo nedoplnění podkladů pro pravidelný dozor do stanoveného 

termínu nebo porušení kterékoli ze Zásad pro držitele certifikátu či jiných pravidel 

užívání certifikátu, pozastaví certifikační ústav platnost certifikátu na dobu nezbytně 

nutnou pro odstranění nedostatků, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud držitel 

certifikátu v takto stanovené době nesjedná nápravu, certifikační ústav certifikát 

odejme. 
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Certifikované osoby, které nejsou schopny doložit aktivitu ve vzdělávání a 
vykonávání praxe v oboru po dobu 3 let, se musí znovu podrobit certifikačnímu 
řízení. 
 

V případě odejmutí certifikátu je certifikovaná osoba povinna neprodleně tento 

certifikát vrátit certifikačnímu ústavu. 
 

O pozastavení či odejmutí certifikátu rozhoduje vedoucí certifikačního ústavu. 

 

4.6 Zásady pro držitele certifikátu 

Podpisem přihlášky se žadatel zavazuje v případě získání akreditovaného certifikátu 

dodržovat Zásady pro držitele certifikátu, které v písemné podobě obdrží spolu 

s certifikátem. Certifikovaný realitní makléř se zavazuje dodržovat zásady, vymezující 

vztah k certifikačnímu ústavu a obchodním partnerům tak, aby byla zachována 

úroveň profesní způsobilosti a důvěra v certifikační systém: 

1) Držitel certifikátu je oprávněn se odkazovat na certifikační ústav, a to v rozsahu 

uděleného certifikátu a pouze po dobu platnosti certifikátu. Po ukončení platnosti 

certifikátu oprávnění zaniká. 

2) Držitel certifikátu pracuje v oboru, pro který certifikát získal, nevyužívání 

certifikátu negativně ovlivňuje recertifikaci. 

3) Držitel certifikátu zachovává morální zásady vůči obchodním partnerům a 

konkurenci. 

4) Držitel certifikátu vykonává odbornou činnost tak, aby proti němu nebyly 

vznášeny stížnosti, zvláště z důvodu nízké profesní úrovně. 

5) Držitel certifikátu je povinen, v případě stížnosti na něj, neprodleně informovat 

certifikační ústav, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení stížnosti. 

6) Držitel certifikátu je povinen neprodleně oznámit certifikačnímu ústavu změnu 

kontaktních údajů, nejpozději však do jednoho měsíce od změny. 

7) Držitel certifikátu je povinen jedenkrát ročně vyplnit a zaslat certifikačnímu ústavu 

na jeho výzvu dotazník pravidelného dozoru. 

8) Proti rozhodnutí certifikačního ústavu se může držitel certifikátu odvolat ke 

správní radě. 

9) Spor mezi držitelem certifikátu a certifikačním ústavem nebo držitelem certifikátu 

a jeho obchodními partnery řeší správní rada ve smyslu dokumentovaných 

postupů pro odvolání. 

10) Porušení předem zveřejněných zásad ze strany držitele certifikátu, jakož i klamné 

používání certifikátu držitelem, může znamenat pozastavení platnosti certifikátu 

nebo jeho odebrání. 
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5. Literatura a informační zdroje 

Seznam obsahuje literaturu a informační zdroje vhodné ke studiu jednotlivých 

předmětů certifikační zkoušky. S ohledem na obsáhlost témat doporučuje certifikační 

ústav žadatelům ověřit si aktuálnost seznamu právních předpisů. 

Literatura: 

Bradáč, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z, Linde, 2009 

Dvořák, J., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné 3, Wolters Kluwer, 

2015 

Marek, K., Průcha, P.: Stavební právo veřejné a soukromé, LEGES, 2014 

Mužík, V.: Stavitelství se zaměřením na základy oceňování nemovitostí, 

Oeconomica, 2008 

Hájek, P. a kol.: Pozemní stavitelství I.-IV., Sobotáles, 2004 - 2007  

Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty nemovitostí, Ekopress, 2012 

Bumba, J., Kocáb, M.: Geometrický plán, LEGES, 2011 

Holý, J., Šustrová, D., Borovička, P.: Katastr nemovitostí, Wolters Kluwer, 

2017 

Novotný, P., Kedroňová, K., Štrosová, I., Štýsová, M.: Nový občanský zákoník 

– vlastnictví a věcná práva, Grada, 2014 

Novotný, P., Novotná, M. a kol.: Nový občanský zákoník – smluvní právo, 

Grada, 2017 

Selucká, M., Hadamčík, L.: Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého 

práva, Wolters Kluwer, 2015 

Zazvonil, Z.: Administrativní ceny nemovitostí, Ekopress, 2013 

 

7.2 Seznam vybraných právních předpisů 

(všechny právní předpisy se vždy rozumí ve znění ke dni konání zkoušky) 

zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejm. §§419 - 513, §§976 – 1447, 

§§2055 – 2357, §§2430 – 2454, §§2894 – 3005, §§3028 – 3030, §§3054 – 

3068, §§3073 - 3076) 

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu 

vyhláška 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 

vyhláška 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
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Seznam vybraných internetových zdrojů informací 

Sbírka zákonů ČR – vyhledávání: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

Nahlížení do KN: https://nahlizenidokn.cuzk.cz 

www.arkcr.cz - Asociace realitních kanceláří ČR 

www.mpo.cz - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

www.czso.cz - Český statistický úřad 

www.mfcr.cz - Ministerstvo financí ČR 

 

a další realitní servery s informacemi o realitním trhu 

 



Požadavky ke zkoušce a certifikaci PRM 01   
Platnost k 1. 1. 2020  Strana 17 (celkem 18) 

6.  Ceník  

 

Publikace „Požadavky ke zkoušce a certifikaci realitního makléře“ zdarma 

Certifikační zkouška (prvotní certifikace) 5 700 Kč 

(6 897 Kč) 

Opakovaná (re)certifikační zkouška 2 500 Kč 

(3 025 Kč) 

Pravidelný dozor – ročně v ceně 

Recertifikační zkouška 3 500 Kč 

(4 235 Kč) 

Odvolací kauce 2 000 Kč 

(2 420 Kč) 

Duplikát certifikátu 500 Kč 

(605 Kč) 

 

Žádné další poplatky nejsou v rámci certifikačního procesu vyžadovány. 

Ke všem cenám se připočítává DPH v platné zákonné výši. 

V závorce uvedena konečná cena včetně 21 % DPH. 

V případě společného přihlášení 3 a více žadatelů k certifikaci ve stejném termínu 

poskytuje certifikační ústav slevu ve výši 5 % z ceníkové ceny za první certifikaci. 

Při odstoupení žadatele od procesu prvotní certifikace je vrácení poplatku za 

certifikační zkoušku možné pouze před provedením jeho registrace. 

Při odstoupením od procesu recertifikace nebo od opakované certifikační zkoušky se 

poplatek za zkoušku nevrací. 

Číslo účtu pro všechny platby: 1828782/0800, variabilní symbol 997018, do zprávy 

pro příjemce platby uveďte prosím Vaše jméno. 

Daňový doklad vystaví certifikační ústav po obdržení platby žadatele a zašle na 

adresu plátce uvedeného v přihlášce. 
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7.  Kontakt 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Certifikační ústav VŠE Praha 

náměstí W. Churchilla 1938/4 

130 67 Praha 3 - Žižkov 

tel. 224 095 732 

e-mail: certifikace@vse.cz 

web: http://cu.vse.cz 

 

 

 

 

 


