
 

 
 

Etický kodex Reality Proradost s.r.o. 

Tento etický kodex stanoví společné zásady, pravidla, standardy a postupy, které 

symbolizují realitní kancelář REALITY PRORADOST s.r.o., se sídlem  Lidická 3461/9B, 

690 03 Břeclav, IČO: 292 05 042 (franšízora, dále také jen „Realitní agentura 

PRORADOST“, „franšízor“ nebo „REALITY PRORADOST s.r.o.“), aby všem klientům 

bez rozdílu byly poskytnuty profesionální, komplexní a spolehlivé služby a bylo docíleno 

především spokojenosti všech zúčastněných stran. 

I. Obecná část 

Osoby jednající pod označením Realitní agentura PRORADOST jsou povinny bez výjimky 

dodržovat následující pravidla: 
1. Jednají při vykonávání své činnosti vždy korektně a čestně, v souladu s dobrými mravy, poctivým 

obchodním stykem a platnými právními normami České republiky. 

2. Nečiní ve výkonu své činnosti rasové, náboženské, národnostní, politické či jiné rozdíly. 

Akceptují sexuální orientaci, sociální zařazení, názorové vyhranění.    

3. Chrání zájmy franšízora, i zájmy klienta. Pokud by hrozilo poškození práv kterékoli  

ze zúčastněných stran, jsou povinny učinit veškeré kroky k odvrácení poškození těchto práv. 

4. Podávají reálné informace ve svých prezentacích, je zakázáno uvádět nepravdivé či zavádějící 

informace působící jako klamavá reklama či záměrné uvádění klienta v omyl. Naopak nepodávají 

informace, které jsou mimo jejich odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu 

vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (např. advokát, daňový poradce, architekt 

apod.), je franšízant Realitní agentury PRORADOST povinen věc konzultovat s tímto 

odborníkem. 

5. Při zprostředkování prohlídek nemovitostí jsou povinni reprezentovat v dobré víře klienta, jemuž 

nemovitost patří i dobré jméno franšízora.  

6. Nečiní rozdíl mezi vlastníkem nemovitosti či zájemcem, oba jsou pro něj rovnocenným 

partnerem, se kterým jedná spravedlivě, čestně, a korektně, aby nebyla narušena důvěra žádné  

ze stran. 

7. Dodržují diskrétnost a mlčenlivost ke všem přímým účastníkům jednání i třetím osobám 

dotčených jednáním, a to i po skončení obchodu zejména v souladu s právními předpisy z oblasti 

ochrany osobních údajů.    

8. Pokud spolupracují s ostatními realitními kancelářemi, tak pouze tak, že dodržují zásady 

korektního obchodního styku a vzájemné kolegiality, nepoškodí dobré jméno franšízora 

a jednají v dobré víře ve prospěch svých klientů.   

9. Nejednají s úmyslem poškodit konkurenční společnost či její zástupce zejména se záměrem 

výkonu své vlastní činnosti. Vyjadřují se k činnosti těchto společností pouze, jsou-li o to požádáni, 

v tomto případě se vyjádří slušným a bezúhonným způsobem.  

10. Zprostředkují-li obchod s osobou blízkou, jsou povinny informovat o této skutečnosti vlastníka 

nemovitosti.   
11. Při jakékoli formě spolupráce je povinností zůstat minimálně v telefonickém spojení  

se svými klienty, poskytovat jim patřičné pravdivé informace o zakázce, její prezentaci, návštěvnosti, 

jednotlivých fázích obchodu.  
12. Při realizaci obchodu nesmí přijmout kupní cenu do své či realitní úschovy, vždy spolupracují 

s advokátem či notářem. Přijímají pouze své vlastní provizní hodnocení oproti patřičným dokladům. 

K dispozici jsou po celou dobu realizace obchodu všem zúčastněným stranám, popřípadě za sebe 

zajistí plnohodnotnou náhradu, a zajišťují hladký a transparentní průběh obchodu. 
13. Jsou si vědomi své odpovědnosti v rámci své činnosti, zvyšují svou odbornost  

a kvalifikaci, o změnách týkající se zejména platné legislativy jsou povinni informovat všechny 

zúčastněné tak, aby nevznikla třetím osobám škoda.     



 

 
 

14. Služby a produkty poskytované nebo zajišťované franšízanty Realitní agentury PRORADOST 

budou prováděny v náležité kvalitě a odpovídat požadavkům franšízora. Kvalita poskytovaných 

služeb bude společností REALITY PRORADOST s.r.o. pravidelně vyhodnocována a podle 

potřeby budou přijímána vhodná opatření. 
15. Žádný franšízant Realitní agentury PRORADOST nebude poskytovat nebo se podílet  

na poskytování služeb nečestným a neprofesionálním způsobem a/nebo způsobem, který by snížil 

nebo ohrozil vážnost systému PRORADOST. 
16. Franšízant Realitní agentury PRORADOST se zavazuje poskytovat médiím a sdělovacím 

prostředkům pouze objektivní informace založené na ověřených skutečnostech. 
17. Veškeré informace získané v souvislosti s provozováním systému PRORADOST jsou 

považovány za důvěrné a musí být zajištěna jejich náležitá ochrana proti zneužití. 
18. Franšízanti realitní agentury PRORADOST jsou loajální vůči společnosti REALITY 

PRORADOST s.r.o. a vůči systému a filozofii PRORADOST. 
19. Franšízant dodržuje Pravidla pro předávání obchodních případů v rámci systému 

PRORADOST, která jsou v danou dobu přijata společností REALITY PRORADOST s.r.o. 
20. Franšízant při své obchodní činnosti používá jednotné vzory smluv v danou dobu přijatých  

a schválených společností REALITY PRORADOST s.r.o. 
21. Franšízant si soustavně prohlubuje svou kvalifikaci a účastní se všech vzdělávacích 

a informačních programů určených společností REALITY PRORADOST s.r.o. 
22. Franšízant dodržuje a podporuje strategii marketingu společnosti REALITY PRORADOST 

s.r.o. 
23. Franšízant se účastní schůzek svolaných společností REALITY PRORADOST s.r.o.  

za účelem prezentace a konzultací finančního a obchodního plánu franšízanta a účastní  

se zasedání rady franšízantů, je-li zřízena. 

24. Franšízant při jednání se svými klienty vystupují svým jménem a na vlastní zodpovědnost, a 

zvláště dbají toho, aby zákazníky neuvedli co do svého postavení v omyl. 

 

II. Vzájemná etika franšízantů 
1. Franšízanti Realitní agentury PRORADOST jednají vůči klientům, ostatním osobám a mezi sebou 

vždy na základě úcty a profesionální etiky. Franšízanti Realitní agentury PRORADOST si poskytují 

navzájem nabyté zkušenosti a znalosti za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných 

služeb. 

2. Franšízant Realitní agentury PRORADOST je povinen vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by 

mohlo snížit vážnost systému PRORADOST u klientů, veřejnosti či u jiných franšízantů a přísně dbá 

na to, aby veřejností byl systém PRORADOST chápán a oceňován jako vysoce kvalitní, 

profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb. 

3. V případě vzniku rozporů či nejasností ve vztahu k třetím osobám či k sobě navzájem hledají 

franšízanti Realitní agentury PRORADOST vždy smírné řešení. Pokud je zřejmé,  

že se franšízanti Realitní agentury PRORADOST smírně nedohodli, pak předloží věc k vyřešení 

společnosti REALITY PRORADOST s.r.o., která věc rozhodne. Rozhodnutí společnosti REALITY 

PRORADOST s.r.o. je závazné pro všechny franšízanty Realitní agentury PRORADOST. 

4. Franšízanti Realitní agentury PRORADOST se nedopustí nekalosoutěžního jednání a nevyužívají 

nespravedlivé výhody proti ostatním makléřům ani vůči sobě navzájem. 

5. Zprostředkovatelem obchodního případu je ten franšízant, který zanesl obchodní případ  

do realitního systému (softwaru umožňujícího export a správu nabídek nemovitostí, evidenci 

apod.) provozovaného franšízorem (dále jen „realitní systém“) jako první, resp. u nějž je v tomto 

systému uvedeno dřívější datum a čas, kdy došlo k zapsání obchodního případu do tohoto realitního 

systému. 

6. Franšízant Realitní agentury PRORADOST nesmí zprostředkovávat obchodní případy bez 

vědomí osoby, která obchodní případ hodlá realizovat. 

 

III. Postup realizace obchodu a povinnosti franšízanta 

a. Franšízant Realitní agentury PRORADOST je povinen bezodkladně po zahájení 



 

 
 

zprostředkovávání obchodního případu zanést tuto skutečnost do realitního systému. 

b. Franšízant Realitní agentury PRORADOST je povinen jednou za měsíc informovat klienta  

o stavu jeho nemovitosti, a to telefonicky, v případě, že si klient nepřeje být informován tato 

povinnost zaniká. 

c. Franšízant Realitní agentury PRORADOST je povinen vyřizovat případné nepřijaté hovory 

v daný den, v případě, že není schopen časově nebo z jiných důvodů v ten den hovory vyřídit  

do 20hod., informuje klienta sms zprávou, že zavolá příští den. 

d. Franšízant Realitní agentury PRORADOST je povinen v případě, kdy je například nemocen,  

na dovolené atd., v případě, kdy není sám schopen zajistit plnohodnotnou komunikaci s klienty, tak 

zajistí přesměrování hovorů a emailu na adekvátní a plnohodnotnou náhradu, která se postará  

o plynulou komunikaci. 

e. Franšízanti Realitní agentury PRORADOST bez zbytečného odkladu pravdivě informují 

účastníky obchodního případu o všech skutečnostech, o kterých se při uskutečňování obchodního 

případu dozví a to zejména o složení rezervační zálohy, o předání podkladů advokátce/advokátovi,  

o datu, kdy bude vyhotovená předmětná smlouva, o tom, že byla složena/načerpána kupní cena,  

o tom, že byl podán návrh na vklad vlastnického práva, o tom, že byl proveden vklad vlastnického 

práva, případně i o odeslání formulářů na přepisy všech médii, o tom, že bylo podáno daňové 

přiznání k dani z nabytí, zároveň klientům sdělí číslo účtu, variabilní symbol pro platbu a výši 

vypočítané daně. O tom že byl obchod ukončen, osobně dohodne termín a místo podpisu všech 

smluvních dokumentů, je přítomen u podpisů smluvních dokumentů, zajistí předání dané nemovitosti 

a přepisy všech dodavatelů medií, o všech těchto skutečnostech informuje klienty sms zprávou nebo 

emailem.  Spolupracuje pouze s advokátkou/advokátem, který ho informuje o důležitých 

skutečnostech obchodního případu (načerpání kupní ceny do úschovy, podání návrhu na vklad 

vlastnického práva, provedený vklad vlastnického práva, vyčerpání kupní ceny). Kupní cena může 

být také uložena na jistotním účtu banky. Franšízant dále poskytuje služby v adekvátně 

reprezentativním prostředí odpovídajícím danému obchodnímu případu a chápe systém a filozofii 

PRORADOST. Při jednání se Franšízant Realitní agentury PRORADOST vyvaruje zveličování, 

zatajování a/nebo zkreslování těchto skutečností. 

f. V případě, kdy franšízant Realitní agentury PRORADOST zastupuje jednu ze stran obchodního 

případu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat ostatní účastníky obchodního případu. 

Stejně tak je povinen informovat zúčastněné strany, v případě, kdy jednou ze stran obchodního 

případu bude sám franšízant, osoba jemu blízká a/nebo ekonomicky propojená. 

g. Spolupráce franšízanta Realitní agentury PRORADOST s ostatními makléři je povinná,  

ale pouze za předpokladu, že nepoškodí systém a filozofii PRORADOST. Celý průběh obchodního 

případu zajišťuje franšízant Realitní agentury PRORADOST.  

h. Franšízanti Realitní agentury PRORADOST bezodkladně informují společnost REALITY 

PRORADOST s.r.o. o jakémkoliv porušení etického kodexu. 

i. Franšízantovi Realitní agentury PRORADOST není dovoleno řešit úschovu finančních prostředků 

jiným způsobem než advokátní úschovou, notářskou úschovou nebo jistotním účtem  

u banky. 

 

 

IV. Užívání ochranné známky franšízantem 

1. Franšízant Realitní agentury PRORADOST se podílí na efektivním fungování systému 

PRORADOST a odpovídá za správné užívání ochranné známky, franšízant bezodkladně informuje 

společnost REALITY PRORADOST s.r.o. o užívání známky v rozporu se systémem a filozofií 

PRORADOST. 

2. Franšízant Realitní agentury PRORADOST je povinen dodržovat Pravidla pro užívání ochranné 

známky PRORADOST, která jsou v danou dobu přijata společností REALITY PRORADOST s.r.o.  

3. Franšízant odebírá veškeré dodávky a materiály nesoucí kteroukoliv známku z dodavatelského 

zdroje schváleného společností REALITY PRORADOST s.r.o. Franšízant je oprávněn navrhnout 

společnosti REALITY PRORADOST s.r.o. ke schválení jakéhokoliv dalšího dodavatele. 

4. Franšízant dodržuje manuál pro práci s realitním systémem v danou dobu přijatý společností 



 

 
 

REALITY PRORADOST s.r.o. Franšízant zajišťuje ochranu a bezpečnost elektronické pošty, 

realitního systému (zejména používáním aktualizovaných antivirových programů, spywarů 

a firewallů, bráněním šíření spamů apod.) v rámci své franšízované provozovny.  

V. Obchodování franšízanta 

1. Franšízant se zavazuje vynaložit maximální možné úsilí, aby při provádění obchodního případu 

vždy označil nemovitost za použití ochranné známky Realitní agentura PRORADOST. Může tak 

učinit pouze za předpokladu, že bude mít svolení vlastníka věci, která je označována. Označení bude 

provedeno v místě a čase vhodným způsobem, který nebude znevažovat systém a filozofii 

PRORADOST. 

2. Franšízant odpovídá za splnění všech náležitostí, které musí být účastníky obchodního případu 

splněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

3. Franšízant nesmí vědomě kontaktovat klienta jiného franšízanta s nabídkou služeb, které jsou již 

klientovi tímto jiným franšízantem zajišťovány. 

Franšízant je povinen zajistit ochranu osobních údajů klientů a dalších účastníků obchodního případu 

v souladu s právními předpisy v platném znění. 

 

Toto znění Etického kodexu je účinné od 1. 10. 2020. 


