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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE A VYSVĚTLENÍ

Co je to „rekreační nemovitost“ a s jakými omezeními musí její vlastník počítat?
Rekreační nemovitost musí být pronajímána neustále se měnícím hostům, a to zejména proto, 
že zřizování přechodných rekreačních obydlí je zakázáno tyrolským zákonem o územním pláno-
vání a případně soukromoprávními dohodami o územním plánování. Z toho vyplývá, že prona-
jímání je povinností.

Pronájem rekreační nemovitosti zajišťuje pro vlastníka pověřený poskytovatel provozních 
služeb.

Jaký důvod mají omezení ze strany úřadů a obcí?
Povinnost pronajímat má zabránit vytváření přechodných rekreačních obydlí a tím „prázdných 
lůžek“ v turistické destinaci.

Jakým způsobem je zajišťována péče o rekreační nemovitost a jeho správa?
Správou celé nemovitosti je pověřen subjekt poskytující služby v oblasti domovní správy. Tato 
provozní společnost zajišťuje pronájem nemovitosti turistům.

Co znamená vlastnictví apartmánu?
Kupující nabude vlastnické právo k příslušnému apartmánu a rovněž k parkovacímu místu, 
resp. parkovacím místům.

Vlastnictví apartmánu je věcným právem přiznaným příslušnému spoluvlastníkovi nemovitosti, 
spočívajícím ve výlučném užívání a nakládání se samostatným apartmánem, jiným samos-
tatným prostorem nebo parkovacím místem pro motorové vozidlo. Všeobecné části nemovi-
tosti, jakými jsou mimo jiné wellness zóna, technické zázemí, lyžárna atd., jsou určeny k užívání 
všemi spoluvlastníky a jsou předmětem bezpodílového spoluvlastnictví.

Jaký minimální počet parkovacích míst musí být zakoupen na jeden apartmán?
Společně s každým apartmánem je nutno zakoupit alespoň jedno parkovací místo. Jsou-li k 
dispozici další parkovací místa, má kupující možnost pořídit si další parkovací místa.

Je ve všech částech nemovitosti k dispozici Wi-Fi a přípojky satelitní televize?
V každém apartmánu je k dispozici přípojka k internetu a Wi-Fi síť. V obývacím prostoru i v ložni-
cích apartmánů jsou k dispozici přípojky pro TV.

Mají vlastníci k dispozici samostatný prostor pro uskladnění např. lyžařského vybavení, 
lyžařských oděvů apod.?
Každý apartmán je vybaven úložným prostorem, který je zahrnut v kupní ceně.

Je vlastníkům dovoleno používat pračky a sušičky?
Pračky a sušičky nacházející se v prádelně mohou vlastníci společně využívat.

Nabude vlastník rekreační nemovitosti v rámci koupě také podíl na provozní společnosti?
Nabytí vlastnického práva k nemovitosti neznamená nabytí podílů na provozní společnosti.
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2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Kdo je prodávajícím nemovitosti a jakou roli má společnost Tirol Real Estate?
Vlastníkem, a tedy i prodávajícím nemovitosti, je společnost investora stavby.

Tento investor stavby si pouze přizval společnost Tirol Real Estate, aby tato pro něj zajistila 
komerční využití nemovitosti a poradenství pro kupující.

Může si apartmány zakoupit společnost/právnická osoba?
Vedle fyzických osob si apartmány a parkovací místa mohou zakoupit i společnosti, resp. práv-
nické osoby.

Kdo se o tento stavební projekt stará po právní stránce a vyhotovuje kupní smlouvy?
V souladu s rakouským spolkovým zákonem o smlouvách se stavebními investory (Bauträger-
vertragsgesetz) vyhotoví kupní smlouvu a provede potřebné právní úkony advokát pověřený/
advokátka pověřená oběma smluvními stranami a těmito jmenovaný/jmenovaná fiduciárním 
správcem/fiduciární správkyní.

Může kupní smlouvu přezkoumat jiný advokát?
Kupní smlouvu může samozřejmě kromě toho přezkoumat advokát pověřený zvlášť samotným 
kupujícím. V takovém případě mezi sebou oba tito advokáti navážou kontakt přímo.

Kde a jakým způsobem probíhá podepsání kupní smlouvy?
Kupní smlouva a veškeré dokumenty potřebné k řádnému převodu vlastnictví se zásadně 
podepisují u notáře, který zajišťuje ověření podpisů. Za tímto účelem se lze obrátit na notáře 
jak v Rakousku, tak i v Německu, Itálii a Lichtenštejnsku. Nebude-li ověření podpisu vyhotove-
no v německém jazyce, musí být ověření následně do německého jazyka přeloženo soudním 
tlumočníkem, a to na náklady kupujícího.

V jiné zemi lze ověření podpisu provést pouze na příslušném rakouském velvyslanectví nebo 
konzulátu.

Kdy nastává splatnost jednotlivých splátek kupní ceny?
• 10 % v okamžiku zahájení výstavby na základě pravomocného stavebního povolení, 

resp. na základě předepsání splátky fiduciární správkyní/správcem po podpisu
kupní smlouv

• 30 % po dokončení hrubé stavby a střechy
• 20 % po dokončení hrubých instalací
• 12 % po dokončení fasády a oken
• 17 % po dokončení stavby umožňujícím nastěhování nebo v případě

sjednaného předčasného předání vlastního předmětu koupě
• 9 % po úplném dokončení stavebního projektu
• 2 % po předání záruky ve výši 2 % s dobou trvání nejméně 3 roky od

okamžiku předání vlastního předmětu koupě

Je možný prodej nemovitosti třetí osobě? Prodej nemovitosti třetí osobě je možný.
Pokud však investor stavby uzavřel s obcí smlouvu o územním plánování, musí být dodrženy 
povinnosti uvedené v této smlouvě.

Co se stane, dostane-li se společnost investora stavby, která apartmány a parkovací místa 
prodává, v průběhu realizace tohoto stavebního projektu do finančních potíží?
Stavební projekt je uskutečňován na základě rakouského spolkového zákona o smlouvách se 
stavebními investory (Bauträgervertragsgesetz), což znamená, že společnost investora stavby 
musí vždy poskytnout plnění předem a příslušný kupující je povinen uhradit splátku kupní ceny 
až po dokončení dané etapy výstavby. Platby přitom směřují na
fiduciární účet zvlášť pro tento účel zřízený fiduciárním správcem/fiduciární správkyní. Splátky 
kupní ceny budou společnosti investora stavby převedeny vždy až poté, co úspěšně dokončí 
příslušnou etapu výstavby a předloží revizní zprávu o úspěšném dokončení této etapy výstavby 
vyhotovené soudním znalcem.
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Stavební práce začnou až poté, co financující banka uvolní finanční prostředky na tento sta-
vební projekt, aby byl takto plně financován až do jeho dokončení. Kromě toho jsou finanční 
prostředky určené na tento stavební projekt účelově vázány.

PŘECHODNÉ REKREAČNÍ BYDLIŠTĚ – OPCE NA KOUPI – SMLUVNÍ POKUTY - PŘEDKUPNÍ PRÁVO - 
KAUCE A BANKOVNÍ ZÁRUKA
Vyhotovitel smlouvy rád kupujícímu podá veškerá vysvětlení na toto téma při osobním setkání.

3. VEDLEJŠÍ NÁKLADY SPOJENÉ S KUPNÍ SMLOUVOU

Kolik činí odměna za vypracování smlouvy a jaké výkony jsou v tom zahrnuty?
Poplatek za vyhotovení kupní smlouvy a převzetí fiduciární správy činí 2 % z čisté kupní ceny plus 
20 % daně z obratu. Vyhotovitel smlouvy zajišťuje následující výkony:
• vyhotovení kupní smlouvy
• předání všech podkladů v souladu s rakouským spolkovým zákonem o smlouvách se sta-

vebními investory (Bauträgervertragsgesetz - BTVG)
• projednání smlouvy (je-li požadováno)
• archivace dokumentů pro katastr nemovitostí
• zajištění zápisu poznámky do katastru nemovitostí podle § 40 odst. 2 rakouského spol-

kového zákona o vlastnictví bytů z r. 2002 (Wohnungseigentumsgesetz -WEG 2002, podle 
§ 42 WEG 2002 (příp. poznámka o pořadí pro účely zamýšleného zcizení).

• provedení vlastního výpočtu daně z převodu nemovitostí a poplatku za registraci na 
Finančním úřadě pro poplatky, daně z převodu nemovitostí a hazardní hry, stejně jako i 
odvedení těchto daní a poplatků

• realizace právních jednání prostřednictvím fiduciární správy
• převzetí fiduciární správy vůči financující bance (v případě komplexní fiduciární správy jsou

dodatečné hodinové výdaje účtovány příslušnému kupujícímu)
• zajištění zápisu kupní smlouvy a zástavní listiny do katastru nemovitostí

Jaké další náklady vznikají v souvislosti s koupí nemovitosti?
• daň z převodu nemovitostí: 3,5 % - jako vyměřovací základ se použije hrubá kupní cena plus 

50 % nákladů na vyhotovení smlouvy
• poplatek za zápis do katastru nemovitostí: 1,1 % z hrubé kupní ceny
• makléřská odměna ve výši 3 % z čisté kupní ceny plus 20 % daně z obratu
• předepsané náklady na případné zapsání poznámek do katastru nemovitostí
• předepsané náklady na ověření notářem
• předepsané náklady a poplatky spojené s provedením vkladu zástavního práva (poplatek 

za provedení zápisu do katastru nemovitostí - 1,2 % ze zapisované částky)

4. FINANCOVÁNÍ

Kdo mi pomůže se zprostředkováním financování?
V případě tohoto projektu poskytují místní rakouské banky financování až do výše 60 % čisté 
kupní ceny a umožňují splácení těchto úvěrů po dobu až 25 let. Úroková sazba úvěrů s variabilní 
úrokovou sazbou se v současné době pohybuje kolem 1,75 %. Za udělení úvěru se platí poplatek 
za zpracování ve výši přibližně 2 % z financované částky a poplatek za provedení zápisu ve výši 
1,2 % ze zapisované částky.

Vždy se můžete poradit s naším odborníkem na financování Mag. (FH) Michaelem Karlingerem, 
který pro vás vypracuje nejrůznější řešení a může Vám poskytnout tu nejlepší možnou péči 
a podporu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Mag (FH) Michael Karlinger
+43 664 38 40 660
office@karlinger.cc
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5. PŘEDÁNÍ A ZÁVADY

Proč není stanoveno pevné datum dokončení a předání?
Společnost investora stavby vyvine maximální úsilí za účelem včasného dokončení tohoto 
stavebního projektu. Termín dokončení však může ovlivnit špatné počasí nebo období záka-
zu výstavby v turistických obcích během hlavních sezón. V kupní smlouvě je proto sjednán 
předpokládaný termín dokončení a nejzazší termín dokončení.

Jak probíhá předání předmětu koupě?
Společnost investora stavby informuje kupující o termínu předání apartmánů.
Při předání se sepíše protokol o závadách. Všechny nahlášené závady budou odstraněny v 
přiměřené lhůtě.

Při úhradě poslední splátky kupní ceny bude kupujícímu navíc poskytnuta bankovní záruka 
ve výši 2 % z kupní ceny s dobou platnosti v délce tří roků od předání předmětu koupě, a to pro 
případ, že by společnost investora stavby tento závazek nesplnila.

Jsou apartmány vlastníkům předávány tzv. na klíč, resp. jsou již zařízené? Apartmány jsou 
kupujícím předávány ve stavu, který láskyplně nazýváme „PŘIPRAVENÉ K PROSTŘENÍ STOLU“. Vedle 
veškerého bytového vybavení jsou v apartmánu při jeho předání k dispozici rovněž sklenice, 
nádobí a příbory.

Poskytovatel provozních služeb se po dohodě se společností investora stavby postará o řádné 
a k pronájmu vhodné zařízení apartmánů, a to tak, aby pronajímání apartmánů mohlo být 
zahájeno hned po jejich předání.

6. VÝNOSY Z PRONÁJMU A PROVOZNÍ NÁKLADY

Co jsou to výdaje spojené s nemovitostí?
Výdaje spojené s nemovitostí jsou provozní a administrativní výdaje a ostatní běžné výdaje za 
apartmán resp. nemovitost.

Jaké jsou povinnosti subjektu vykonávajícího domovní správu a kdo ho jmenuje?
Správci přísluší výkon správy nemovitosti a zde zejména zastupování společenství vlastníků 
vůči třetím stranám.

Subjekt vykonávající domovní správu je jako zástupce společenství vlastníků jmenován ještě 
společností investora stavby, tzn. před předáním apartmánů vlastníkům.

Kolik činí výdaje spojené s nemovitostí a co vše je v nich zahrnuto?
Každý apartmán je vybaven samostatným elektroměrem a vodoměrem. Celkové provozní 
náklady budovy se rozdělí mezi všechny vlastníky apartmánů na základě příslušných užitných 
hodnot.

Podle zkušeností činí provozní náklady v případě turistického pronájmu, v závislosti na vybave-
ní pro volný čas (sauna, bazén, společné prostory), přibližně 6,00 až 9,00 EUR za metr čtvereční 
obytné plochy a měsíc. Tyto orientační hodnoty zahrnují následující výkony a služby:

• vytápění
• stočné
• elektřina a osvětlení pro společné prostory domu
• likvidace odpadů
• pojištění budovy
• domovnické služby
• odklízení sněhu
• úklid společných prostor domu
• kominík
• údržba vytápění
• údržba výtahu
• údržba společných prostor domu
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• internet
• kabelová televize
• náklady auditů
• rezerva na budoucí údržbu

V rámci ročního zúčtování jsou poté vykázány případné nedoplatky nebo přeplatky ze záloh na 
provozní náklady a tyto se v daných případech následně naúčtují nebo připíší ve prospěch.

Jaké výnosy z pronájmu mohu očekávat?
Kalkulace výnosů uvedené v prezentaci vycházejí z empirických hodnot založených na 
zkušenostech poskytovatelů provozních služeb a rovněž z důkladné analýzy trhu. Výše nájem-
ného je upravována podle jednotlivých sezón tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší obsazenosti a 
výnosů.

7. MODELY POSKYTOVÁNÍ PROVOZNÍCH SLUŽEB, 
VÝKONY A SLUŽBY A VYUŽITÍ PRO VLASTNÍ POTŘEBU

Jaké úkoly plní poskytovatelé provozních služeb?
• zajišťování komerčního využití apartmánů
• vedení rezervačního systému
• správa zálohových plateb hostů
• odbavování hostů při příjezdu a odjezdu (check-in/check-out)
• správa klíčů
• organizace úklidu a zajišťování čistého prádla
• kontrola kvality v apartmánech
• výběr a odvádění poplatků za pobyt úřadům

Proč existují různé smlouvy s poskytovateli provozních služeb resp. modely poskytování 
provozních služeb?
V závislosti na smlouvě s poskytovatelem provozních služeb a v této obsažených výko-
nech, službách a způsobech účtování, jsou účtovány provize ve výši 20 až 30 % plus 
zprostředkovatelské provize vyplácené distribučním kanálům, jako je např. „booking.com“ 
a další, nebo jsou využívány právě paušální, tzv. „flatrate modely“, které v sobě rezervace 
prostřednictvím různých kanálů již zahrnují. Pronájmem jsou obvykle pověřováni pouze vybraní 
a taktéž specializovaní poskytovatelé provozních služeb.

Vzhledem k tomu, že poskytovatelé provozních služeb, na rozdíl od tradičních cestovních 
kanceláří, zajišťují také personál přímo v místě, jsou za každou rezervaci účtovány poplatky za 
správu, určené na částečné krytí mzdových nákladů.

Poskytovatelé provozních služeb bývají zpravidla cenově výhodnější než cestovní kanceláře, 
neboť provize cestovních kanceláří mohou činit v průměru 25 %, resp. až 40 % či více v případě 
smluv se zárukami. Vzhledem k tomu, že cestovní kanceláře neposkytují asistenční služby přímo 
v místě, není v jejich případě dostačující ani rozsah služeb.

Mohu si sám zvolit poskytovatele provozních služeb?
Provoz jednoho objektu zajišťuje vždy jeden poskytovatel provozních služeb. Je téměř nemožné, 
aby různí poskytovatelé provozních služeb obsluhovali různé apartmány ve stejném objektu, a 
to rovněž proto, že služby hostům vyžadují značné množství personálu.

Kromě toho může na základě soukromoprávních smluv s obcí existovat závazek společnosti 
investora stavby, jenž musí být přenesen na vlastníky, spočívající v povinnosti pověřit určitého 
konkrétního poskytovatele provozních služeb.

Poplatek za závěrečný úklid, náklady na praní prádla a úklid
Poskytovatel provozních služeb účtuje hostům poplatek za závěrečný úklid, jehož výše odpovídá 
velikosti apartmánu a počtu jeho lůžek. Stejně tak náklady na zajišťování čistého prádla se účtují
podle skutečných výdajů (ceny podle počtu souprav).
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Může vlastník svoji rekreační nemovitost sám využívat?
Po dohodě s poskytovatelem provozních služeb a po ověření dostupnosti může svoji rekreační 
nemovitost pro rekreační a kontrolní účely využívat i její vlastník.

S jakým předstihem je třeba ohlásit záměr využití rekreační nemovitosti pro vlastní potřebu?
Většina poskytovatelů provozních služeb provozuje informační online systém s údaji o aktuální 
obsazenosti, do kterého může vlastník nahlížet. Přesto se doporučuje včasné předběžné oh-
lášení, aby se dosáhlo optimální míry obsazenosti apartmánu a aby na požadované období, 
kdy má apartmán využívat vlastník, neexistovaly již rezervace ze strany hostů.

Je možná spontánní dovolená?
Poskytovatel provozních služeb se vynasnaží zajistit ubytování vlastníků v jejich apartmánu, 
nebude-li tento již rezervován. V takovém případě můžete být ubytováni v jiném apartmánu.

Musím za pobyt ve svém apartmánu platit?
Za dobu využívání apartmánu pro vlastní potřebu musejí vlastníci v některých obcích (na 
základě soukromoprávních smluv) platit obvyklé sezónní nájemné. Toto je jim však, v závislosti 
na příslušné smlouvě s poskytovatelem provozních služeb, v plném rozsahu nebo částečně 
refundováno. Dále musí vlastník na základě tyrolského ohlašovacího zákona uhradit také po-
platky za pobyt. Náklady na úklid resp. praní prádla jsou vlastníkovi vyúčtovány poskytovatelem 
provozních služeb v závislosti na skutečných výdajích. Poplatek za správu se v případě vlastního 
využívání neplatí.

8. DAŇOVÉ ASPEKTY

K řešení otázek spojených s vykazováním daní je zásadně třeba přibrat daňového poradce. 
Nabytí rekreační nemovitosti podléhá zásadně rakouským daňovým zákonům.

Ceny nemovitostí se ve většině případů udávají jako čisté (netto) ceny. K čisté kupní ceně se 
připočítává daň z obratu - vratná prostřednictvím pronájmu v rámci cestovního ruchu - ve výši 
20 % z čisté kupní ceny.

Jak bylo zmíněno, vede pronajímání v rámci cestovního ruchu k daňovému zvýhodnění v 
podobě vrácení daně z obratu ze skutečných nákladů. To platí i pro běžné provozní náklady, 
náklady na správu a také pro náklady na úklid a praní prádla. Výpočty se proto vždy provádějí 
na základě čistých hodnot.

Doporučujeme poradit se v každém případě s daňovým poradcem se sídlem v Rakousku 
a v každém případě si v Rakousku zajistit příslušné daňové zastoupení. Daňové zastoupení 
samozřejmě zohledňuje aktuálně platné dohody o zamezení dvojího zdanění.


