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Legislativní úprava realitní 
innosti v Evrop

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ



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 - -

Srovnání po tu realitních zprost edkovatel  
a legislativní úpravy 



Forma regulace
(zejména)

• Zákon . 70-9 z 2. ledna 1970 upravující podmínky pro provád ní inností týkajících se transakcí s nemovitostmi a správou
majetku - tzv. „Hoquet v zákon“.

• Vyhláška . 72-678 z 20. ervence 1972 upravující podmínky provád ní zákona . 70-9 ze dne 2. ledna 1970.

Kvalifika ní 
požadavky pro 
výkon realitní 
innosti

Vysokoškolským 
odborným studiem

• absolvování minimáln íletého bakalá ského studijní program v oblasti práva, ekonomie i obchodu
na vysoké škole, nebo

• diplom nebo certifikát potvrzující rovnocennou úrove , kterým se schvalují (nostrifikují) studia stejné
povahy nebo

• diplom z Ústavu hospodá ských a právních studií se specializací na konstrukci budov a bydlení nebo
• maturitní zkouškou, diplomem nebo titulem zapsaným v národním adresá i odborných certifikací na

úrovni odpovídající bakalá skému studijnímu programu v oblasti práva, ekonomie i obchodu na VŠ a
minimáln 3 roky praxe v rámci pod ízenosti (jako zam stnanec) v realitní kancelá i.

Odbornou praxí

Úsp šný zam stnanec realitní kancelá e vykonávající innosti dle l. I zákona . 70-9:
• 3 roky praxe na plný i áste ný úvazek nebo zam stnanec advokátní kancelá e, bytového družstva 

nebo advokátní kancelá e, pokud pracoval: 
• 4 roky ve vedoucí funkci nebo jako právní zástupce 2. kategorie,
• 10 let jako b žný zam stnanec.

Vstup firem z EU • Doklad o 3 letém VŠ vzd lání + 2 roky praxe

Další požadavky Realitním maklé em 
se nem že stát

• osoba odsouzená ve Francii za praní pen z, porušení zákona o hazardu atd.
• osoba odsouzená v zahrani í za obdobných podmínek
• osoba v úpadku
• ve ejný initel
• osoba vylou ená z profesních organizací

Francie 



Forma regulace
(zejména)

• Královský výnos ze dne 6. 9. 1993 o ochran živnostenského oprávn ní a výkonu profese (povolání) realitního maklé e.
• Rámcový zákon o výkonu profese a poskytování služeb ze dne 3. 8. 2007.
• Stanovy (pravidla) ekatelské praxe stanovená Institutem realitních maklé (IPI).
• Královská vyhláška ze dne 20. 7. 2012, kterou se stanoví pravidla pro organizaci a provoz Institutu realitních maklé
• Zákon ze dne 11. ledna 1993 o p edcházení zneužití finan ního systému k praní pen z a financování terorismu .
• Profesní ád, Etický kodex a Etické zásady.
• Ú ast v Institutu realitních maklé „IPI - L’Institut professionnel des agents immobiliers“ je v Belgii povinná.

Kvalifika ní 
požadavky pro 
výkon realitní 
innosti

Vysokoškolským 
odborným studiem

Osoba vykonávající živnost realitního maklé e musí být držitelem odpovídajícího titulu, mezi které pat í nap .:
• bakalá nebo doktor práv, licence notá e, licence v dy obchodní a ekonomické, stavební, technický nebo

pr myslový inženýr, licence na urbanismus a územní plán, ud lená akademická hodnost v oboru nemovitostí,
výstavby, architektury nebo práva, osv ení rovnocenné k výše uvedeným titul m vydané Státní porotou, doklad
o nabytí odborného vzd lání v jiném lenském stát EU pro výkon živnosti realitního maklé e.

Odbornou praxí

Držitelé titul uvedených výše jsou osvobozeni od výkonu praxe. Nicmén výkonná komora IPI jim m že dle
individuálního posouzení uložit bu výkon adapta ní praxe na max. dobu 3 let, nebo musí absolvovat ov ení
odborné zp sobilosti, a to v následujících p ípadech:
• doba požadovaného vzd lání nep ekro ila 2 roky,
• vzd lání žadatele se podstat liší od toho, na které se vztahuje kvalifikace výkonu profese požadovaná v Belgii,

jejíž znalost je nezbytným p edpokladem pro výkon povolání realitního maklé e.

Žadatelé, kte í nedisponují pot ebným stupn m odborného studia, jsou vázání následujícími podmínkami odborné
praxe:
• absolvování praxe uspokojivým zp sobem pod dohledem školitele zahrnující 200 dn samostatné praxe po dobu

minimáln 12 m síc a max. 36 m síc ,
• absolvování úplného školení organizovaného nebo po ádaného institutem IPI,
• úsp šné (zdárné) vykonání praktické zkoušky zp sobilosti organizované nebo po ádané IPI.

Podmínky výkonu praxe a jejího hodnocení jsou ur eny pravidly IPI, která zárove vede seznam praktikant
ekatel ).

Další požadavky
• Dodržování etického kodexu a etických zásad.
• Dodržování pravidel a p edpis IPI.
• Každoro ní p ezkušování.

Belgie



Forma regulace
(zejména)

• Zákon ze dne 21. srpna 1997 (ú innost od 1.1.1998) o gospodarce nieruchomo ciamio „o správ majetku“. Maklé i
licencování na základ zákona. Licence je ud lována ministrem (pro oblast stavebnictví, bydlení a územního plánování)
po spln ní kvalifika ních kritérií a složení státní zkoušky. Osoba, která obdrží licenci je zapsána do Centrálního registru
realitních maklé .

• Profesní standardy pro realitní maklé e – odkazuje na n ímo zákon a jsou vytvo eny ve spolupráci s polskou asociací
„Polska Federacja Rynku Nieruchomo ci“.

Kvalifika ní 
požadavky pro 
výkon realitní 
innosti

Vyšším vzd láním
• doklad o odborném VŠ vzd láním, nebo
• absolvování postgraduálního studia se zam ením na oblast obchodování s nemovitostmi

Odbornou praxí

• povinnost doložit odbornou praxi v oblasti realitního zprost edkování
• tato povinnost se nevztahuje na osoby, které ukon ili vyšší vzd lávání, a jejich studijní program

zahrnoval alespo min. požadavky na studijní program postgraduálního studia v oboru
obchodování s nemovitostmi

• profesní zkušenosti se dokládají praxí p ímo z realitní kancelá e nebo je lze získat na
organizovaných workshopech. Záznamy o školeních vede ve ve ejné knize p íslušné
ministerstvo

Další požadavky

• Plná zp sobilost k právním úkon m.
• Bezúhonnost – žadatel nesmí být trestán za iny vztahující se k majetku, doklad m,

hospodá ské trestné iny, pad lání pen z apod., da ové trestné iny a další vztahující se
k výkonu profese.

Polsko



Forma regulace
(zejména)

• Obchodní zákoník, § 34c „Gewerbeordnung“.
• Na ízení o povinnostech zprost edkovatel , úv rových maklér , developer a stavebního dozoru „Verordnung über die

Pflichten der Makler, Darlehensvermittler, Bauträger und Baubetreuer (Makler- und Bauträgerverordnung - MaBV)“.
• Zákon upravující zprost edkování bydlení „Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung“.
• Na ízení o odborném vzd lávání realitních maklé „Verordnung über die Berufsausbildung zum Immobilienkaufmann/zur

Immobilienkauffrau“.
• Podnikat je možné po získání licence od Ministerstva pr myslu a obchodu.

Kvalifika ní 
požadavky pro 
výkon realitní 
innosti

Vzd lání

• Zákonem není požadován konkrétní stupe vzd lání ani požadavek na kurz i certifikaci.
• Absolvování odborného vzd lávání maklé je však v N mecku zna rozší ené. Speciální a další

následné vzd lávání je požadováno v rámci asociace (IVD), která sdružuje zhruba 50% subjekt na
trhu. Asociace má nastaveny požadavky na vzd lání žadatel a odbornost ov uje prost ednictvím
zkoušek. Pro vzd lávání realitních maklé je speciální t íletý studijní program.

Odbornou praxí • bez specifických požadavk

Další požadavky

• Podmínka prokázání spolehlivosti. Za nespolehlivou je považována osoba, která byla v posledních 5-ti letech p ed podáním
žádosti odsouzena z d vodu zlo inu nebo krádeže, zpronev ry, vydírání, podvodu, praní špinavých pen z, pad lání,

ijímání kradeného zboží, lichvy a trestnými iny v souvislosti s insolven ním ízením.
• Dále je registrace zamítnuta v p ípad , kdy má žadatel neuspo ádané finan ní pom ry, obvykle v p ípad , kdy je na jeho

majetek vyhlášen konkurz nebo je takový návrh registrován.

mecko



Forma regulace
(zejména)

• Živnostenský zákon (Gewerbeordung - GEWO . 194/1994 BGBI.). Z hlediska živ. zákona je v Rakousku za azena
živnost realitního maklé e mezi tzv. regulované živnosti, u kterých je vyžadována odborná zp sobilost.

• Maklé ský zákon (Maklergesetz - MAKG . 262/1996 BGBI.).
• Na ízení vlády . 297/1996 BGBI., o pravidlech pro výkon profese realitního maklé e (Immobilienmaklerverordnung –

IMMV).
• Zákon . 946/1811 JGS, všeobecný ob anský zákoník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB).
• Zákon o ochran spot ebitel . 140/1979 BGBI. (Konsumentenschutzgesetz – KSCHG).
• Spolkový zákon o právních vztazích maklé a o zm nách zákona o ochran spot ebitele (Bundesgesetz über die

Rechtsverhältnisse der Makler und über Änderungen des Konsumentenschutzgesetzes).
• Na ízení spolkového ministra hospodá ství a práce . 10/2004 Spolkové sbírky, upravující požadavky na vzd lávání

realitních maklé .

Kvalifika ní 
požadavky pro 
výkon realitní 
innosti

Vzd lání

• Úsp šné ukon ení odborného univerzitního studia nebo studia na vysoké odborné škole + min. 1 rok
odborné praxe.

• Ekonomické nebo právní vzd lání + 1 rok praxe + absolvování zkoušky zp sobilosti p ed pov eným
autoriza ním orgánem.

• Ukon ení odborné vysoké školy + ½ roku odborné praxe + absolvování zkoušky zp sobilosti p ed
pov eným autoriza ním orgánem.

• Ukon ení všeobecné vysoké školy + 2 roky odborné praxe + absolvování zkoušky zp sobilosti p ed
pov eným autoriza ním orgánem.

• Ukon ení min. 3 leté odborné školy se specifickým zam ením + 2 roky odborné praxe + absolvování
zkoušky zp sobilosti p ed pov eným autoriza ním orgánem.

• Úsp šné složení maturitní zkoušky v oboru prodejce nemovitostí nebo asistent obchodu + 2 roky
odborné praxe + absolvování zkoušky zp sobilosti p ed pov eným autoriza ním orgánem.

• Zkoušky jsou v Rakousku vykonávány p ed Hospodá skou komorou (Wirtschaftkammer Österreich).

Odbornou praxí • Požadavek odborné praxe od 6 m síc do 2 let podle dosažené úrovn vzd lání.

Další požadavky • musí být bezúhonní, zp sobilý k právním úkon m,
• musí sjednat zákonné pojišt ní profesní odpov dnosti za škodu.

Rakousko



Forma regulace
(zejména)

• Zákon . 40 z roku 2011 – tzv. Property Services (Regulation) Act.
• Realitní innost v Irsku zahrnuje koupi i prodej nemovitostí, pronájem, správu nemovitostí a dražbu majetku – krom

pozemk . Pro každou kategorii se vydává zvláštní licence (po spln ní podmínek m že být vydána i jednotná licence
zast ešující všechny innosti). Licence se ud luje pro celkem šest kategorií subjekt : spole nosti, partne i, živnostníci,
nezávislí dodavatelé a jednotlivý zam stnanci.

• Poskytování služeb bez licence je p estupkem, za který m že být ud lena pokuta a až 5 let odn tí svobody.

Kvalifika ní 
požadavky pro 
výkon realitní 
innosti

Vzd lání

Požadavek na minimální akademickou kvalifikaci spo ívající v dosažení:
• minimáln 120 kredit dle evropského kreditního systému (ECTS) kompatibilního s vyšším

vzd láváním a odbornou p ípravou, nebo ekvivalentní kvalifikací na úrovni 6 -10 dle
Národní soustavy kvalifikací Irska, nebo ekvivalentní rámec systému kvalifikací v níže
uvedených oborech, p emž kredity musí být ud leny státem nebo státem uznanými
subjekty.

V Irsku existuje ada speciálních studijních kurz v délce 2 – 4 roky (v tšinou bakalá ské
obory), které spl ují výše uvedené kvalifika ní požadavky.

Odbornou praxí Požadavek 3 leté praxe, která musí p edcházet p ti let m p ed podáním žádosti o licenci.

Další požadavky

• úhrada licen ního poplatku,
• sjednání pojišt ní odpov dnosti a p ísp vek do kompenza ního fondu,
• vypo ádané da ové povinnosti – potvrzení o bezdlužnosti,
• p edložení ú etní zprávy (kvalifikovaným ú etním), ve které je uvedeno jaký má spole nost zavedený finan ní systém,

tak aby byly chrán ny finan ní prost edky klient . Kvalifikovaný ú etní je lenem organizace, která podléhá dohledu Irish
Auditing and Accounting Supervisory Authority, a který není a nikdy nebyl jednatelem nebo zam stnancem žadatele.

Irsko



Forma regulace
(zejména)

• Zákon . 1142 ze dne 28. 9. 2007 o ochran spot ebitele.

• Zákon . 1717 ze dne 16. 12. 2010 o ob hu nemovitého majetku.

• Usnesení . 695 ze dne 22. 6. 2006 o poskytování poradenství p i prodeji nemovitého majetku.

• Vzhledem k tomu, že cca 95% realitních zprost edkovatel je v Dánsku sdruženo v rámci asociace, mají významnou
roli také vnit ní p edpisy asociace – p edevším etický kodex, který musí všichni lenové dodržovat.

Kvalifika ní 
požadavky pro 
výkon realitní 
innosti

Vzd lání

• Upravuje na ízení ministerstva školství. Požadavek úsp šného absolvování školení realitního
maklé e na obchodních vysokých školách. Nej ast ji realizováno formou ve erních kurz .
Studium trvá 2 roky a poskytuje ho Akademie realitních kancelá í. Od roku 2000 je možnost
studovat novou tréninkovou metodou zam enou na realitní maklé e (pod názvem Finan ní
ekonom). Toto studium se zam uje p edevším na majetkové právo, finan ní sektor, obchod
s nemovitostmi a základy stavitelství – toto vzd lání musí být však následn dopln no 2 letou
praxí v realitní kancelá i.

Odbornou praxí
• prokázání zam stnání na plný úvazek v realitní kancelá i po dobu nejmén dvou let s praktickými

zkušenostmi se zprost edkováním obchodu s nemovitostmi,

Další požadavky

• bydlišt  v Dánsku nebo jiném stát  EU
• zletilost a zp sobilost k právním úkon m
• nesmí být v platební neschopnosti a nesmí být v úpadku (prohlášený konkurz)
• musí splnit podmínky záruky
• nesmí vzbuzovat pochybnosti, že nebude v budoucnu schopen provozovat podnik ádným zp sobem
• nesmí mít ve ejné dluhy více než 50 000 DK
• musí zaplatit registra ní poplatek

Dánsko



Forma regulace
(zejména)

• Realitní zákon (Fastighetsmäklarlag 2011:666).
• Na ízení k realitnímu zákonu (Fastighetsmäklarförordning 2011:668).
• Pravidla pro registraci realitních maklé (KAMFS 2012:4, FMN 2012:1).
• Realitním maklé em m že být pouze fyzická osoba. Všichni realitní maklé i se povinn zapisují do tzv. Národní rady

realitních maklé (Fastighetsmäklarnämneden). Pokud maklé nespl uje požadavky, není zapsán do registru (spln ní
požadavk na vzd lání a praxi).

Kvalifika ní 
požadavky pro 
výkon realitní 
innosti

Vzd lání

• Požadavek vysokoškolského vzd lání, p ípadn postgraduálního. Vzd lání musí obsahovat
minimáln 120 ECTS (European Credit Transfer Systém) získaného na vyjmenovaných vysokých
školách a univerzitách ve Švédsku. ECTS body jsou d leny pro následující oblasti dovedností:

- civilní právo ve spojení s nemovitostním právem (min. 30 ECTS),
- dan (min. 15 ECTS),
- ekonomia a obchodní administrativa (min. 15 ECTS),
- stavebnictví (min. 15 ECTS).

Odbornou praxí
• Realitní maklé musí absolvovat praxi po dobu min. deseti týdn pod dozorem certifikovaného

realitního maklé e. Praxe m že být rozd lena do n kolika asových období.

Další požadavky

• zletilost a svéprávnost
• nesmí být v úpadku
• nesmí mít zákaz podnikání
• musí mít pojišt ní profesní odpov dnosti min. ve výši 1 500 000 SEK
• musí být odborn vyškolen
• musí vykonávat profesi poctivým zp sobem
• musí dodržovat zásady etiky

Švédsko



Forma regulace
(zejména)

• Zákon . 53 ze dne 16.6.1989 o realitním podnikání.
• Realitní innost mohou vykonávat subjekty, které k tomu mají p íslušnou licenci – ud luje orgán finan ního

dohledu. Existují dva typy subjekt :
• podnikatelské subjekty s licencí od ú adu dohledu
• advokáti s norskou advokátní licencí

• existuje n kolik variant (stup ) titul pro výkon realitní innosti realitní maklé – zástupce realitního maklé e

Kvalifika ní 
požadavky pro 
výkon realitní 
innosti

Vzd lání
• Požadavek kompletního dopl kového vzd lání v souladu s p edpisy vydanými

ministerstvem.
• Požadavek na složení maklé ské zkoušky.

Odbornou praxí
• Minimáln dvouletá praxe v realitní kancelá i po složení maklé ské zkoušky.
• U advokát minimáln dvouletá právnická praxe po získání magisterského titulu v oboru

právo.

Další požadavky • zletilost a svéprávnost
• schopnost dostát svým závazk m (likvidita)

Norsko



Forma regulace
(zejména)

• Zákon . 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) za azuje innost „Sprostredkovanie
predaja prenájmu a kúpy nehnute ností (realitná innos )“ novelou živnostenského zákona . 279/2001 Zz.
s ú inností od 01.09.2001 mezi vázané živnosti.

Kvalifika ní 
požadavky pro 
výkon realitní 
innosti

Vzd lání
• doklad prokazující vysokoškolské vzd lání ekonomického, právnického, stavebního

nebo architektonického sm ru

Odbornou praxí • doklad prokazující úplné st ední vzd lání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v odboru

Další požadavky • spln ní obecných podmínek jako zletilost, zp sobilost k právním úkon m a bezúhonnost

Slovensko



Velká Británie • Upraveno p edevším zákonem Estate Agents Act z roku 1979, který nastavuje podmínky pro výkon realitní innosti.
• Realitním zprost edkovatelem se nesmí stát osoba odsouzená za podvod nebo jinou trestnou innost, osoba 

odsouzená za porušení n kterého z ustanovení realitního zákona.

Itálie

• Výkon realitní innosti v Itálii je upraven zákonem (ob anský zákoník). Maklé i musí prokázat odbornou zp sobilost a 
musí být držiteli licence. Maklé  musí mít uzav ené pojišt ní odpov dnosti za škodu.

Pro získání licence je zapot ebí:
• st edoškolské vzd lání s maturitní zkouškou se specializací na obchod nebo právo,
• p ípadn musí uchaze i složit zkoušku, která prov í jejich schopnosti a profesní dovednosti,
• na zkoušku se mohou p ihlásit uchaze i, kte í mají již 2 roky praxe nebo se zú astnili p ípravného kurzu,
• kurz musí trvat nejmén 80 hodin, ú astníci musí absolvovat nejmén 70 hodin.

Další podmínky:
• italské ob anství nebo ob anství n kterého ze stát EU, zp sobilost k právním úkon m, bezúhonnost.

Portugalsko

• regulace zákonem . 211/2004, nutnost získání licence

edpoklady pro ud lení licence:
• všichni realitní maklé i jsou povinni p ijmout právní formu podnikání jako obchodní spole nost,
• žadatelé nesmí mít žádné dluhy v i orgán m da ové správy a sociálního zabezpe ení,
• jeden ze statutárních orgán spole nosti musí spl ovat odbornou zp sobilost,
• spole nost musí mít pozitivní isté jm ní,

editelé a manaže i spole nosti musí být osobami s dobrou obchodní pov stí,
• musí být sjednáno pojišt ní profesní odpov dnosti.

Nizozemsko

• Zákon rozlišuje zprost edkovatele certifikovaného ( innost jako hlavní živnost) a zprost edkovatele necertifikovaného
innost jako vedlejší živnost).

• Certifikovaný zprost edkovatel - musí složit teoretickou a praktickou zkoušku, poté je zapsán do registru certifikovaných
poskytovatel služeb.

• Vzd lávací instituce spl ující ur itá kritéria mohou organizovat tyto zkoušky, tj. profesní komory (Nizozemská asociace
realitních agent , Národní asociace realitních agent , Asociace realitních zprost edkovatel , Asociace vlastníku
nemovitostí.

Další zem



Belgie

• Povinnost realitního maklé e otev ít ú et ve prosp ch t etí osoby ur ený pro p íjem a p evod finan ních prost edk , vyjma
ípad , kdy si klient rozhodne otev ít si za tímto ú elem sv j vlastní ú et. Úroky náležejí klientovi. Odm na realitního

maklé e m že být se souhlasem klienta vyplacena z tohoto ú tu. Povinnost realitního maklé e vydat klientovi kvitanci o
každém pohybu na tomto ú tu.

• V Belgii existují dále „bondové“ fondy zajišt né Bankovní komisí, do nichž realitní zprost edkovatelé p ispívají.

Francie

• Držitel profesního oprávn ní nebo osoba žádající o vydání profesního oprávn ní musí žádat o finan ní záruku minimáln
ve výši rovnající se maximální výši prost edk , které hodlá (zamýšlí) držet.

• Výše záruky sjednaná smlouvou nem že být nižší, než maximální množství finan ních prost edk , za které z stává držitel
profesního oprávn ní odpov dný; držitel profesního oprávn ní z stává odpov dný za všech okolností za platby a p evody

in né v souvislosti s innostmi uvedenými v lánku 1 zákona . 70-9 ze dne 2. ledna 1970.
• Minimální výše finan ní záruky iní 110 000 EUR.
• Výše finan ní záruky je p ezkoumávána na konci roku, za výjime ných okolností v pr hu roku.

Dánsko

• Podle § 8, odst. 3 v zákon o prodeji nemovitostí, musí ti, kte í cht jí provozovat realitní kancelá v Dánsku poskytovat
finan ní jistotu pro spln ní všech pen žitých nárok v d sledku výkonu jejich obchodní innosti. ástka je v sou asné
dob 2.500.000 DKK. Z této ástky je 2.000.000 DKK vy len na jako záruka pro sv enecké fondy (vklady apod.) a
zbývající 500.000 DKK je vy len na jako záruka pro nároky podané na podvodné jednání nebo hrubé nedbalosti atd.

Irsko

• V Irsku existuje tzv. „kompenza ní fond“ (fond odškodn ní), je z ízen podle zákona a jeho ú elem je odškodnit klienty, kte í
utrp li ztrátu v d sledku ne estného jednání podnikatele p i poskytování služby; zaplacení p ísp vku do kompenza ního
fondu je podmínkou ud lení licence. Ve fondu musí být minimáln 2.000.000 Eur, a to do 4 let od jeho založení (založen
v roce 2012).

Výše p ísp vku do fondu:
- obchodní spole nost, nezávislý dodavatel, partner, živnostník = 200 Euro,
- zam stnanec = 50 Euro,
- jednatel = 50 Euro.

Finan ní záruky ve vybraných zemích



Belgie

• Realitní maklé je povinen uzav ít pojistnou smlouvu na odpov dnost za škodu a profesionální odpov dnost (odpov dnost za škodu
zp sobenou p i výkonu živnosti); tato povinnost se také vztahuje na právnickou osobu, v jejímž rámci realitní maklé vykonává svou živnost.

Pojišt ní musí pokrýt následující události:
a) odpov dnost za škody, která zahrnuje zanedbání, opomenutí, zpožd ní (prodlení), nep esnosti, omyly právní nebo faktické, nedodržení

lh t, chyby (pochybení) v p edávání informací doklad , pen z a obecn jakákoli chyba, ztráta, odcizení, poškození nebo zni ení zápis ,
doklad , cenných papír a dokument , klí nebo r zné mechanismy sloužících k otevírání a zavírání dve í, škody zp sobené vodou,
ohn m, požárem, výbuchem nebo kou em.

b) pojišt ní pro p ípad hmotné škody zp sobené požárem, výbuchem nebo p sobením vody na nemovitosti a jejím vybavení,
c) specifické krytí - škody zp sobené billboardy, reklamními tabulemi,
d) specifické krytí - p evod zálohy do rukou prodávajícího nemovitosti, aniž by si realitní maklé v dobré ví e opomn l ov it, zda toto není

edm tem p edností pohledávky,

V p ípad zpronev ry i krádeže zam stnancem i osobou t etí musí pojišt ní pokrývat minimáln :
náhradu škody – náhrada zpen žitelných hodnot (hotovost, cizí m na, šeky, sm nky, p evoditelné pohledávky, elektronické platební
prost edky), které byly v držení realitního maklé i u n j uschované; vztahuje se na krádež, zpronev ru i podvod spáchané zam stnancem
realitního maklé e; vztahuje se rovn ž na krádež spáchanou vloupáním a na krádež spáchanou p epadením.

Výše pojistného pln ní 30.000 Eur (zpronev ra, krádež), 250.000 Eur (hmotné a nehmotné škody), 1.250.000 Eur (škody na zdraví)

Francie

• Povinné pojišt ní profesní odpov dnosti za škodu. Osoby musí být schopny prokázat kdykoli existenci pojistné smlouvy pokrývající finan ní
sledky profesní odpov dnosti pro každý závod, pobo ku, filiálku, agenturu nebo kancelá , které mohou vzniknout na základ jejich

innosti.
• Spole ná vyhláška ministra spravedlnost a ministra financí a ekonomie stanoví povinné náležitosti pojistné smlouvy a formu dokladu o

pojišt ní, které musí být p edloženy prefektovi sou asn s žádostí o vydání profesního oprávn ní (profesní karty) i o jeho prodloužení.

Polsko

• Realitní maklé podléhá povinnému pojišt ní ob anskoprávní odpov dnosti za škody zp sobené v souvislosti s výkonem inností
uvedených v lánku 180 odst. 1 a 1a. Pokud realitní maklé provádí svou innost za pomoci dalších osob, které jednají pod jeho dohledem,
jsou p edm tem pojišt ní ob anskoprávní odpov dnosti také škody zp sobené t mito osobami.

• Rozsah a pojistné limity jsou stanoveny na ízením Ministerstva financí ze dne 12.10.2010.
• Pojistný limit na jednu událost minimáln 25 000 euro.

Povinnost pojišt ní



mecko • Povinnost poskytnou dostate nou záruku nebo uzav ít p íslušné pojišt ní, za p edpokladu, že obchodník p ijímá nebo využívá
finan ní prost edky klienta. Podrobnosti upraveny vyhláškou Spolkového ministerstva hospodá ství.

Rakousko

• V Rakousku existuje povinnost uzav ít pojišt ní profesní odpov dnosti, skute nost uzav ení pojistky je nutno doložit k žádosti o
vydání živnostenského oprávn ní.

• P i vykonávání innosti realitního maklé e musí živnostník uzav ít pojišt ní o škodách na majetku poškozeného smluvního partnera
ve výši min. 100 000 EUR, bez dohody se spoluú astí více než 5 procent (§ 94 odst. 7 GEWO). P i zániku pojišt ní na škodách
majetku zahájí ú ad ízení o odebrání živnostenského oprávn ní, pokud nebude prokazateln edložen doklad o novém pojišt ní na
škodách majetku.

Irsko

• Povinnost uzav ít pojišt ní profesní odpov dnosti vztahující se na zam stnavatele, statutární zástupce a všechny zam stnance, kte í
se podílejí na poskytování realitních služeb.

• Pojistná ástka musí být min. ve výši dvojnásobku ro ního obratu bez DPH p edcházejícího fiskálního roku, min. však 500.000 euro
bez limitu po tu událostí v daném roce.

• Statutární zástupci nebo zam stnanci musí p edložit potvrzení, že jsou kryti pojišt ním zam stnavatele.

Dánsko • Krom finan ní záruky, jsou všichni realitní maklé i povinni mít sjednané pojišt ní odpov dnosti za škodu. V sou asné dob na
ástku minimáln 2.000.000 DKK. V p ípad spole ností s více než 10 zam stnanci, se tato ástka navyšuje na 20.000.000 DKK.

Švédsko • Všichni realitní maklé i jsou povinni mít sjednané pojišt ní odpov dnosti za škodu, v sou asné dob minimáln na ástku ve výši
1.500.000 SKK.

Norsko
• Všechny osoby vykonávající innosti realitní kancelá e musí mít pojišt ní pokrývající odpov dnost za škodu, která m že vzniknout

díky výkon inností realitní kancelá e.
• Povinné pojišt ní profesní odpov dnosti je ve výši 30.000.000 NOK, m že být sníženo dohodou stran, ale nesmí to být mén než

10.000.000 NOK, orgán finan ního dohledu m že rozhodnout, že výše záruky m že být v jednotlivých p ípadech i vyšší.

Finsko • Povinné profesní pojišt ní. Klient musí být odškodn n i v p ípad platební neschopnosti realitní kancelá e. Minimální pln ní v i
zajišt nému vkladu klienta musí být € 10 000,- A to bez ohledu na po et operací.

Nizozemsko • Realitní maklé je povinen mít pojišt ní profesní odpov dnosti za p ípadné profesní chyby nebo nedostate né zjišt né i chybné
informace, které mají p ímý vliv na realitní transakci, a které by realitnímu maklé i m ly být známé.

Povinnost pojišt ní


