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Proč námi všichni 
pohrdají?
Pět profesí, kterými Češi nejvíc opovrhují. Jak o své práci hovoří lidi, 
kteří se takovým povoláním živí? 

Kateřina Vokurková

Nevadí vám vyhrocené situace, neoblomí vás ani pláč 
a prosby? Pak byste se mohli dobře uživit jako exe‑
kutor. Máte manažerské vlohy, snadno nacházíte 

řešení a nemáte problém říkat svým podřízeným nepříznivé 
zprávy? Zkuste to jako krizový manažer. Počítat ale musíte 
s tím, že vás lidé nebudou mít rádi. Zvolili jste si totiž profe‑
si, která patří k těm veřejností neopovrhovanějším. Alespoň 
podle ankety, kterou týdeník Ekonom udělal mezi předními 
tuzemskými headhuntery. Z té vyplývá, že ke dvěma zmíně‑
ným patří ještě revizor, taxikář a realitní makléř. 

Svorně by se dalo říct, že se ti, kteří tato povolání vykonávají, 
ničeho neštítí. „Velmi často bývají tyto profese veřejností vní‑
mány negativně, protože se s nimi setkáváme v nepříjemných 
životních situacích,“ dává jim společný jmenovatel marketin‑
gová manažerka personální agentury Grafton Jitka Součková. 

Nejen vlastní, ale i zprostředkované neblahé zkušenosti jsou 
důvodem, proč tato povolání veřejnost vnímá mnohem nega‑
tivněji než jiná. „Například taxikáři si za svoji pověst mohou 
tak trochu sami. Nešvarů, které se objevovaly a ještě stále 
objevují v souvislosti s tímto povoláním je celkem dost, počí‑
naje nedochvilností, přes porušování dopravních předpisů až 
po téměř pověstnou nepoctivost pražských taxikářů,“ konsta‑
tuje ředitel personálně‑poradenské společnosti Hays Ladislav 
Kučera. Za pošramocené renomé vděčí sami sobě i realitní 
makléři. Zpronevěra peněz, špatně odvedená práce a vysoké 
provize „za nic“. To jsou hlavní důvody, proč se lidé při pro‑
deji nemovitosti někdy raději spoléhají sami na sebe. Obzvlášť 
silné antipatie má česká veřejnost k exekutorům. Na vině je 
jejich zdánlivá chladnokrevnost a porušování předpisů.

Jak se ale na své povolání dívají lidé, kteří se jednou z těchto 
nevděčných prací živí? Týdeník Ekonom se sešel s pěticí „ne‑
náviděných“, kteří na svůj obor rozhodně nedají dopustit.

Exekutor: 
Miloslav Zwiefelhofer
Stojíme před brankou malého baráčku na jednom z pražských 
předměstí. Dva exekutoři, přesněji řečeno exekutorští vyko‑
navatelé, se příchozí starší dámy vyptávají, zdali zná mladíka, 
který si před lety půjčil u jedné z bank několik tisíc korun. 
Tón vykonavatelů je překvapivě klidný a projev příjemný. Fo
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Dokonce až tak, že paní přislíbí, že 
více než desetitisícovou dlužnou částku 
za svého syna hned druhý den zaplatí. 
„Peníze dostanete. Běžte a už vás tu 
nechci nikdy vidět. Ani vás, ani vás a ani 
vás,“ ukazuje s šibalským, leč utrápe‑
ným úsměvem důchodkyně na každého 
z přítomných. První výjezd, který týde‑
ník Ekonom absolvoval s vykonavateli 
soudního exekutora Miloslava Zwie‑
felhofera, byl překvapivě bez problé‑
mů. Ani při druhé cestě na odvrtávání 
zámků, zabavování věcí, dětský pláč, 
nebo dokonce násilí nedošlo. „To, že se 
nedostaneme dovnitř a necháme dlužní‑
kovi jen výzvu k zaplacení pohledávky, 
se stává poměrně často,“ vysvětluje 
Zwiefelhofer, který si před šesti lety 
otevřel vlastní exekutorský úřad. Každá 
takzvaná mobiliární exekuce, u které 
mnohdy dochází až k zabavování ma‑
jetku, ale zdaleka tak hladce neprobíhá. 
„Zrovna před týdnem rozbil dlužník 
našim vykonavatelům sekerou čelní 
okno u auta,“ dodává exekutor. 

Za svou více než desetiletou praxi se 
Zwiefelhofer setkal už s řadou nebezpeč‑
ných situací. Na denním pořádku jsou 
výhružné telefonáty, hrozby bombou 
nebo osobní návštěvy rozzuřených 
dlužníků přímo v kanceláři úřadu. S tím, 
že bude k takovýmto situacím docházet, 
Zwiefelhofer podle svých slov počítal, 
už když si svou profesi zvolil. Hůře se 
podle něj smiřuje se stále větším odpo‑
rem široké veřejnosti. „Lidé se k exeku‑
torům staví tak, jako by za jejich dluhy 
mohli. My jsme přitom jen vykonavatelé 
nějakého soudního rozhodnutí,“ hájí 
svou profesi, která rozhodně není z nej‑
snazších. Každý případ totiž vyžaduje 
desítky úkonů. Exekutor musí nejprve 
požádat soud o pověření, zpracovat spis, 

Exekutoři

•  V Česku funguje 
150 exekutorských 
úřadů . V průměru 
se jim daří vymoci 
40 pro cent 
pohledávek.

•  Za každých vymo
žených 10 tisíc získává 
odměnu 3600 korun.

•  Lidé je nenávidí za 
to, že jsou neurvalí, 
vyhrožují nebo 
zabavují věci, které 
nesmí.
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zjistit na poště nebo u příbuzných, kde se dlužník nalézá, 
vydat exekuční příkaz na účet, zjistit, zdali má dlužník nemo‑
vitost. Až poté může přikročit k zabavování majetku. „Za šest 
let úřadu mám za sebou 120 tisíc exekucí. Každý jeden případ 
znamená zhruba 75 úkonů. Když si to vynásobíte, zjistíte, 
kolik úkonů pro mě zakázky představovaly,“ říká Zwiefelhofer.

Kdo si myslí, že protipólem těchto stresových situací je tučná 
odměna, je ale podle Zwiefelhofera na omylu. Exekutorům 
totiž podle jeho slov není příliš nakloněn ani stát, který osekává 
odměny a přidává další povinnosti. Z vymožené částky si nyní 
může exekutor vzít 15 procent, nejméně však 3000 korun. 
Pokud dlužník uposlechne výzvy a zaplatí dobrovolně, snižu‑
je se honorář na polovinu. „Došlo také k omezení cestovních 
nákladů, kdy si za den výjezdů můžeme účtovat 
maximálně 1500 korun,“ dodává. Při 
současných cenách si tak lepší soudní 
exekutor může podle něj přijít na ob‑
dobný plat jako soudce první instance, 
tedy asi na 50 tisíc, a to při sedmidenním 
pracovním týdnu. 

To, co Zwiefelhofera v poslední době prý nejvíce trápí, jsou 
vysoké náklady, které se u jeho kanceláře o 43 zaměstnan‑
cích měsíčně vyšplhají do milionů korun. Mzdové náklady, 
pohonné hmoty, pronájem skladů, ale i třeba zámečník. To 

jsou oblasti, kde exekutoři podle jeho 
zkušeností utratí nejvíce. „Náklady jsou 
skutečně astronomické. Od začátku 
roku jsem proto musel propustit 20 lidí. 
Minulý týden jsem uzavřel třetí z pů‑
vodních čtyř skladů,“ dodává. Zakázky 
si proto jeho kancelář už velmi pečlivě 
vybírá. Například do vymáhání dluhů 

za dopravními podniky, kde je 
vymahatelnost zhruba na dvou 
procentech, už nejde. 

A jak se staví k obrazu exeku tora 
jako brutálního hulváta, jenž vyhrožuje 
a zabavuje věci, které nesmí? „Neříkám, 
že jsem bezchybný ale tyto praktiky 
jsou naprosto zveličovány a společnost 

to chce slyšet. Když si srovnáte počet 
úkonů a počet důvodných 

stížností na exekutory, 
vyjde vám nula, nula 
procenta. Taková 

chyba je všude. V no‑
vinách, v televizi, u truhláře, v bance,“ 
hájí exekutorské povolání.

Exekutorský 
úřad Miloslava 
Zwiefelhofera 
ročně udělá 33 tisíc 
exekucí.
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Revizoři: 
Pavel Novotný a Jan Záruba

Agresivní cestující zmlátil v tramvaji revizora. Revizor dostal 
místo jízdenky pěstí. Nad podobnými novinovými titulky si 
řada cestujících škodolibě mne ruce a tiše si říká „dobře jim 
tak“. Fakt, že se adrenalin vyplavuje ale i na druhé straně, 
potvrzuje revizorská dvojice Pavel Novotný a Jan Záruba, se 
kterými redaktorka týdeníku Ekonom strávila jedno lednové 
dopoledne. „Na někoho přísnost prostě musí být. Když je 
hodně drzý, nemáme problém ho někde podržet,“ říká trochu 
mstivě Novotný. Že by ale docházelo ke konfliktním situa‑
cím každý den, oba dva svorně vylučují. Klidné bylo ostatně 
i dopoledne v pražském metru. „Máte den, kdy se na vás 
všichni usmívají a ještě vám děkují,“ popisuje ranní směnu 
Záruba. I revizorská dvojice byla dobře naladěna. Pokutu třeba 
odpustila jednomu mladíkovi, který se zrovna vracel z lékař‑
ského ošetření v nemocnici a své tvrzení dokládal lékařskou 
zprávou. Oba revizoři ale připouští, že jsou i dny, kdy „je něco 
ve vzduchu“ a každý má tendenci se dohadovat. 

„Nedávno se nám dokonce stalo, že na nás cestující v tram‑
vaji zkusil pár chvatů a najednou jsme oba leželi na refýži,“ 
vzpomíná Novotný. Podle něj nejsou pro tuto profesi potřeba 
žádné speciální schopnosti a vlastnosti, téměř každý se prý 
během pár měsíců vycvičí. Stačí prý, když je člověk trochu 
„splachovací“ a spravedlivý. „Když jsem já začínal, byl jsem 
až moc hodný. Ale jakmile jsem narazil na prvního agresiv‑
ního člověka, změnilo se to. U něj jsem si poprvé řekl, že si 
to zaslouží,“ doplňuje Záruba. V takových situacích revizoři 
připouští, že si černého pasažéra „vychutnají“. 

Dvojice společně v pražské dopravě pokutuje černé pasažé‑
ry už šest let. Každý den v metru za osmihodinovou směnu 
zkontroluje i 600 lidí, v autobusech a tramvajích jí projde 

denně rukama zhruba 300 pasažérů. 
„Na metru se dá za den udělat i 30 li‑ 

dí,“ vyčísluje počet pokutovaných 
cestujících. Na trase B je více blokových 
pokut, trasa A je pak specifická tím, že 
černí pasažéři platí okamžitě. Na tom, 
kolik lidí chytí a kolik z nich pokutu 
zaplatí, závisí i jejich osobní ohodnoce‑
ní. Ani Novotný, ani Záruba ale nechtěli 
o svých platech hovořit. „Zeptejte se 
raději našich nadřízených. My bychom 
neradi řekli něco špatně,“ zdráhali se 
oba. Na dotaz na mzdy revizorů ovšem 
nereagoval ani dopravní podnik. Podle 
informací Ekonomu mohou odměny 
za vybrané pokuty tvořit téměř polovinu 
měsíční mzdy, ta se může vyšplhat i nad 
30 tisíc korun.

„Na uživení to je,“ říká Novotný. Podle 
něj se právě jemu před lety podařilo 
najít slušnou líheň černých pasažé‑
rů. „Všichni jezdili lovit na Hrad a já 
na Sapu na Vietnamce, byla to úplná 
pecka,“ vzpomíná. Na cizincích, kteří 
v Česku dlouhodobě žijí ale revizoři už 
poslední dobou příliš nevydělávají. „Dřív 
jsme pravidelně chytali třeba Ukrajince, 
před třemi lety byli boom Rumuni nebo 
Bulhaři. Dneska už všichni jízdenku 
mají,“ dodává Novotný. 

Na část jejich mezd tak přispívají 
hlavně turisté a Češi. Pokutu nemusí 
cestující dostat jen za to, že nemá plat‑
nou jízdenku, ale i za to, že se vzpouzí, 

Jízdenky, prosím! 
Revizor často 
sází na moment 
překvapení, a tudíž 
nerad prozrazuje 
svou tvář. 

Revizoři

•  Dvojice dokáže za 
jeden den v Praze 
zkontrolovat 600 lidí. 
V průměru 30 z nich 
dostane pokutu za 
jízdu na černo. 

•  Měsíčně si mohou 
přijít na více než 
30 tisíc korun.

•  Lidé je nenávidí už jen 
z toho důvodu, že jim 
vadí jakákoli represe. 
Práce revizora jim 
přijde podřadná. 
Vyčítají jim, že jsou 
nepříjemní a často 
i agresivní.
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nenechá se legitimovat nebo utíká. „Když to řeší ještě policie, 
může ve finále jízda načerno přijít i na pět tisíc korun,“ říká 
Záruba.

Získat místo revizora u pražského dopravního podniku prý 
nebylo nic jednoduchého. „Veřejnost si myslí, že revizora 
může dělat každý druhý. Aby člověk ale práci dostal, musí 
projít u pohovoru, absolvovat zdravotní testy a psychotesty 
a uspět u celkem náročné zkoušky po úvodním měsíčním 
kurzu,“ vypočítává Novotný, který si při práci dokázal dodělat 
vysokou školu. Revizorské směny probíhají v sedmitýdenních 
cyklech, kdy se střídají brzké ranní, běžné ranní, a odpolední 
služby. Ty jsou proloženy ještě nočními směnami, které revi‑
zoři slouží za doprovodu policie. „Máme i docela dost volna,“ 
pochvaluje si Novotný. 

Oba dva práce revizora prý baví. „Každý den jste jinde, více‑
méně si den můžete rozplánovat podle svého. Bavíte se s lidmi 
a někdy do toho vnesete i trochu srandy,“ vypočítává pozitiva 
svého povolání Záruba.

Krizový manažer: 
Václav Novák
„Nemyslím si, že má profese patří mezi opovrhované. Mám 
tu nejlepší práci, jakou jsem si dokázal představit a přát,“ 
říká rázně hned v úvodu rozhovoru jeden z nejuznávanějších 
tuzemských krizových manažerů Václav Novák. Od roku 1993 
zachraňuje jeho společnost M.L. Moran tuzemské podniky 
před krachem. Poslední dobou si firmu vždy koupí, ozdraví ji 
a pak lukrativně prodá. 

Na první pohled z Václava Nováka čiší obrovské sebevědo‑
mí a energie. Právě to, jak na lidi působí, je podle něj hlavní 
devíza takzvaných Viktorů čističů. Že by byla práce krizového 
manažera „řezničina“, jak se o ní s oblibou říká, Novák, který 
za svou kariéru před krachem zachránil 25 firem, odmítá. 
„Myslím si, že se to čte hezky v bulváru, ale ve skutečnosti je 
moje práce jen o sekání nákladů, a ne o propouštění,“ říká. 
Jeho úkolem je v první řadě sehnat pro potápějící se podnik 
hotovost, druhá zásadní věc je firmu zprůhlednit, tedy zjistit, 

odkud jdou tržby, a odstranit skluzy 
ve splácení faktur. „Řezání nákladů 
je až čtvrtá fáze. V té páté pak musíte 
motivovat lidi, zblbnout je,“ říká Novák. 
Na těchto pěti věcech prý musí vždy stát 
plán, který je třeba přednést zaměstnan‑
cům, i na těch nejnižších postech. To, 
že mu působit na lidi skutečně jde, si 
Novák ověřil už v mládí, kdy učil v ka‑
nadské indiánské rezervaci matematiku. 
„A přesvědčit indiány, aby nalezli zalíbe‑
ní v derivacích a integrálech, je o hodně 
těžší než přesvědčit lidi v managementu, 
aby zachránili firmu,“ směje se.

V pětici vypočítává i základní rysy, 
které nesmí krizovému manažerovi 
chybět. „Rozhodně se nesmí hroutit. 
Ani tehdy, kdy se hroutí všichni kolem 
vás,“ říká. Druhou podmínkou je, aby 
z člověka vyzařovala energie, musí být 
také schopen dělat z komplikovaných 
věcí jednoduché a musí mít vzdělání. „Je 
nutné vědět, jak vypadají industriální 
procesy, rozvaha, výsledovka, smlouva, 
analýza, jak se čte studie,“ vypočítává 
Novák. A za páté, jediným jeho zájmem 
musí být firma, kterou zachraňuje. „Ta 
práce je vlastně strašně jednoduchá,“ 
tvrdí Novák s tím, že většina výše zmí‑
něných věcí se naučit nedá, s nimi se 
člověk zkrátka musí narodit. 

A co emoce, jsou při práci krizového 
manažera povolené? Podle Nováka není 
rozhodně ani v tak vypjaté situaci, jako 
je krach podniku, čistá chladnokrevnost 
na místě. „Musíte ukazovat dovnitř pozi‑
tivní emoce a navenek pozitivní i nega‑
tivní. Občas musíte lidem ukázat, že je 
na tom podnik opravdu špatně. Občas 
musíte i bankám ukázat, že jsou 

Krizový manažer 
Václav Novák 
za svou kariéru 
zachránil před 
krachem 25 firem. 

Krizoví manažeři

•  Za jeden den práce 
si v Česku účtuje 
podle typu zákazníka 
a regionu zhruba 
20 tisíc korun.

•  Lidé je nemají rádi, 
protože přijdou do 
jejich firmy a bezhlavě 
propouští. Jako 
jednu z hlavních 
vlastností jim připisují 
chladnokrevnost. 
Přezdívají jim Viktor 
čistič nebo řezník. 
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na tom špatně…“ říká Novák. Podle něj ale krizový manažer 
nesmí dát nikdy najevo, že neví, jak dál. V takové situaci musí 
bez mrknutí oka přesvědčit zaměstnance o jiném řešení. To 
ovšem nejde bez loajality k firmě. „Proto se vyhýbám firmám, 
které nemají historii. Tam loajalita zaměstnanců chybí,“ 
vysvětluje. 

Milým příkladem je třeba jedna z jeho nejzdařilejších re‑
strukturalizací, hutnicko‑strojírenský holding Vítkovice, kde 
byl nucen propustit zhruba polovinu z 11 tisíc zaměstnanců. 
I přesto ho doposud prý bývalí zaměstnanci nadšeně zdraví 
a oslovují „pane generální“. Pochopení prý našel i u zaměst‑
nanců ČSA, které musel před lety přesvědčit, aby přistoupili 
na snížení mezd. Jeho mise v tehdejších státních aerolinkách 
trvala jen dva měsíce, ostatní zakázky trvají podle něj ale 
mnohem déle. „Spíte pět hodin a zbytek makáte. Z víkendu 
máte jen jeden den, který celý prospíte. A takhle to jde půl 
roku v kuse,“ popisuje Novák. Přestože o své práci hovoří jako 
o tom nejlepším povolání, léta dřiny a emočního vypětí ho prý 
stála zdraví. „Do budoucna si chci už vybírat jen ty nejzajíma‑
vější projekty,“ slibuje i sám sobě. 

Taxikář: 
Karel Hlaváček
Svobodná pracovní doba a žádný stereotyp. Tak hodnotí 
hlavní pozitiva své profese taxikář Karel Hlaváček. Téměř 
každou noc vyráží v deset večer do pražských ulic a vrací se 
v pět ráno. „Pracoval jsem dlouhou dobu v gastronomii, takže 
jsem na noční provoz zvyklý,“ říká Hlaváček, kterého prý 
práce po restauracích, barech a klubech po deseti letech už 
nenaplňovala. On sám jezdí pod vlastní koncesí, připouští ale, 
že je na trhu řada těch, kteří si ji takzvaně pronajímají a jsou 
naoko zaměstnanci firem, které koncesi mají. „To umožňuje 
dělat taxikařinu i těm, kteří mají nějaký škraloup,“ vysvětluje 

Hlaváček jeden z možných důvodů, 
proč veřejnost taxikářům příliš nevěří. 
„Taxikáři, veksláci a pinglové byli možná 
kdysi jedna banda. Teď už to ale taková 
džungle není,“ dodává.

Reputaci taxikářům prý trochu zvedají 
nové služby, jako je třeba Liftago, v rámci 
jehož sítě také občas jezdí. Zákazník si 
auto objednává přes aplikaci, kde vidí, 
jak taxikáře z několika pohledů lidé 
hodnotí. „Rozhodně si nemůžu dovolit 
být na lidi nepříjemný. A už vůbec ne jim 
předražit jízdu. Pokud mi klesne hodno‑
cení, nikdo si mě neobjedná,“ vysvětluje. 
Podle něj je budoucnost taxislužby právě 
v podobných aplikacích. Ty by mohly 
z trhu vymýtit „zloděje“. U řady sou‑
kromých taxikářů je předražování totiž 
stále velkým problémem. Konkrétně to 
funguje tak, že si taxikář nechá servisním 
technikem do taxametru nahrát několik 
tarifů. Během jízdy pak může nepozo‑
rovaně přepnout na vyšší sazbu. „Pokud 
mě chytne městská policie, vyjede si 
účtenku a já na ní budu mít jiný tarif, 
dají mi na auto botičku pod stotisícovou 
kaucí. Navíc mohu ve správním řízení 
dostat pokutu až půl milionu korun,“ 
odpovídá Hlaváček na otázku, zdali se 
také někdy nechal zlákat a zákazníkovi 
cenu nadsadil. Nicméně mnohokrát jej 
z takového pokusu zákazníci osočili. 
Současným ceníkům totiž lidé podle něj 
příliš nerozumí. „Čtyřicet korun se platí 
za nástup, šest korun za čekání a dvacet 
osm korun je maximální povolená sazba 
za kilometr,“ vysvětluje Hlaváček. Pokud 
si zákazník objedná auto přes dispečink, 
dá se počítat s nižší sazbou, je ale na li‑
bovůli firmy nebo jednotlivých taxikářů, 
zda jezdí za maximální sazbu, nebo 
za libovolnou. 

Pražským magistrátem stanovená 
maximální sazba na kilometr není podle 
Hlaváčka tím hlavním problémem, který 
taxikáře trápí. Horší je pro ně obrovské 
množství magistrátem vydávaných kon‑
cesí. „V Praze je plus minus 5500 ři‑ 
dičů a možná další stovky těch, kteří 
jezdí načerno. Pokud mi tedy někdo 
reguluje cenu, měl by regulovat i počet 
aut,“ myslí si Hlaváček. Na náladě jim 
rozhodně v poslední době nepřidává ani 
konkurenční služba Uber. „Je to nelegál‑
ní. Jezdí bez koncese. Tarify si nastavují, 
jak chtějí. Viděl jsem účtenky, kde je 
tarif i pětkrát nadsazený,“ rozčiluje se. 

Podle něj si pražský taxikář rozhod‑
ně měsíčně nevydělává sto tisíc, jak si 

Karel Hlaváček 
jezdí s taxíkem pět 
let. Novou službu 
Uber považuje 
za nekalou 
konkurenci.

Taxikáři

•  V Praze je v současné 
době přes 5500 ta 
xikářů. Maximální 
sazba, kterou si 
mohou účtovat za 
kilometr, je 28 korun.

•  Průměrně si pražský 
taxikář za měsíc 
vydělá 30 tisíc korun. 

•  Veřejnost jim vyčítá, 
že okrádají zákazníky 
a jsou napojeni na 
pražské podsvětí. 



11

někteří lidé myslí. Pokud pomineme asi 20tisícový vstupní 
náklad do pořízení taxametru a koncese, utratí taxikář za po‑
honné hmoty každý měsíc asi 15 tisíc korun, v dalších desít‑
kách tisíc se pak pohybují občasné opravy. „Z hrubého zisku 
představuje můj čistý zisk asi polovinu,“ prozrazuje Hlaváček. 
Průměrná mzda pražských taxikářů se podle jeho odhadu 
pohybuje kolem 25 tisíc. 

Realitní makléř: 
Daniel Kotula
Nemovitosti prodává od roku 2008, šest let je spolumajitelem 
jedné z pražských realitních kanceláří RE/MAX. „Říkal jsem 
si, že pokud je na trhu takové kvantum špatných makléřů, 
bude mi k úspěchu stačit, když budu jednooký mezi slepými,“ 
vypráví o svých začátcích v realitách Daniel Kotula. Skuteč‑
nost, že na realitním trhu neexistují žádné požadavky na kva‑
lifikaci makléřů a jejich náplň činnosti, může podle něj za to, 
že se v branži pohybuje velká řada neprofesionálů. „V podstatě 

si za svou pověst makléři mohou sami,“ 
přiznává Kotula. Není tedy výjimkou, že 
se lidé při prodeji nebo koupi nemovi‑
tosti běžně setkávají s rádoby odbor‑
níky, kteří ve skutečnosti vyvěsí fotku 
nemovitosti na web a ostatní náležitosti 
nechají zákazníka „oddřít“ samotného, 
a to za poměrně tučnou provizi. „Druhá 
sorta lidí, jež nám dělá špatnou pověst, 
jsou ti, kteří morálně selžou,“ hovoří 
Kotula o případech, kdy makléř zpro‑
nevěřil zákazníkovy peníze. Povědomí 
veřejnosti o makléřích pomohla trochu 
vylepšit realitní krize. Současný boom 
na trhu nemovitostí ale opět dává 
podle Kotuly prostor novým realitním 
„hyenám“. Doufám, že pomůže regu‑
lace, kterou chystá ministerstvo pro 
místní rozvoj,“ věří v nápravu Kotula, 
jehož kancelář se už nyní řídí přísnými 
pravidly v přístupu k zákazníkům. „Re‑
alitní makléř by měl zákazníka provést 
celým procesem prodeje nemovitosti 
od jejího ocenění po převod v katastru,“ 
vysvětluje. 

Součástí jeho každodenní práce je 
také příprava nemovitosti pro prohlíd‑
ky a prezentace na internetu i v jejím 
okolí. Důležité je zájemcům o nemo‑
vitost přichystat i veškeré dokumenty, 
jako je list vlastnictví nebo evidenční 
list či nabývací titul. Pro potenciálního 
klienta připravuje také návrh rezervač‑
ní a kupní smlouvy. „Kupující by měl 
mít při návštěvě nemovitosti složku se 
všemi informacemi, kde má v podstatě 
zodpovězenu většinu otázek. Tím získá 
mnohem větší důvěru pro koupi, nic mu 
není skrýváno,“ popisuje, co vše by měli 
klienti od makléřů požadovat. 

Dnes už má jeho pražská kancelář 
15 zaměstnanců, řadu činností tak 
dokáže delegovat na ostatní. Začátky 
v realitní branži byly ale podle něj těžké. 
„Každý, kdo se chce stát špičkovým 
makléřem, by se měl připravit na to, že 
první měsíce nevydělá ani korunu,“ upo‑
zorňuje Kotula. Získat místo v kanceláři 
RE/MAX pro něj znamenalo vysoké ná‑
klady. Na vstupním poplatku zaplatil 10 
tisíc korun, každý měsíc pak kanceláři 
za její zázemí odevzdával ze své provize 
11 tisíc korun. Nyní vlastní svoji fran‑
šízovou pobočku na Malé Straně. Sám 
si z každé prodané nemovitosti účtuje 
tři procenta, z více než dvoumiliono‑
vých nemovitostí pak pět procent. „Ti 
kvalifikovaní makléři si mohou měsíčně 
vydělat i víc než sto tisíc korun,“ 

Prvního půl roku 
jsem si nevydělal 
ani korunu, říká 
spolumajitel 
realitky RE/MAX 
Daniel Kotula. 
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Realitní makléři

•  Na českém trhu 
působí přes 14,5 tisíce 
realitních makléřů. 
Až 90 procent z 
nich pracuje na 
živnostenský list.

•  Za měsíc si dokážou 
vydělat víc než 
100 tisíc korun.

•  Lidé jimi pohrdají, 
protože utíkají 
s provizemi, inkasují 
dvojí honoráře a 
odvádějí ledabylou 
práci.


