
ETICKÝ KODEX A STANDARDY JEDNÁNÍ: CENTURY 21 
PREAMBULE: Etický kodex zahrnuje pravidla a standardy jednání, jejichž dodržování je vyžadováno od všech osob, které se podílejí na poskytování služeb v rámci Systému CENTURY 21, a to v jakémkoliv jeho stupni. Etický kodex je tak závazným souhrnem pravidel požadovaného cho-
vání všech těchto osob. Jeho účelem je především sjednocení postupu ve vztazích ke klientům, zákazníkům, ostatní veřejnosti a zároveň mezi osobami, které jsou účastny Systému CENTURY 21 navzájem. Etický kodex posiluje pozici klienta a zákazníka při jednání s účastníkem Systému 
CENTURY 21 a dává klientovi či zákazníkovi právo se kdykoli odvolat na zásady uvedené v tomto Etickém kodexu. Obchodování s nemovitostmi, respektive jejich prodej či nákup, se stává pro podstatnou část klientů a zákazníků z řad běžné veřejnosti životním obchodem. Díky tomu se vztahy mezi klientem, 
realitní společností a prodejním partnerem realitní společnosti, kterou prodejní partner zastupuje, stávají daleko hlubšími než pouze běžnými obchodními vztahy. To navozuje silnou zodpovědnost a loajalitu, kterou by si všichni, kdo se profesionálně účastní obchodu s nemovitostmi, měli vzít za svou a na 
kterou by se měli pečlivě připravovat. Zprostředkovatelé obchodu s nemovitostmi se proto maximálně snaží udržovat a zlepšovat standardy své profese a sdílet se svými kolegy společnou odpovědnost za bezúhonnost a čest této profese. Obchodníci s nemovitostmi, vědomi si svých závazků ke klientům, 
zákazníkům, veřejnosti a také jeden k druhému, kontinuálně usilují o to, aby byli a zůstávali informováni o záležitostech ovlivňujících obchod s nemovitostmi a jako dobře informovaní profesionálové se s radostí dělili o poznatky ze své praxe s ostatními. Postupují proto podle tohoto Etického kodexu, zto-
tožňují se s ním a za pomoci všech, kteří tvoří a využívají Systém CENTURY 21, eliminují praktiky, které mohou poškodit osoby z řad veřejnosti nebo které mohou diskreditovat či zneuctít realitní profesi. Obchodníci s nemovitostmi jsou osobně obeznámeni s jednáním, které může překračovat Etický kodex, 
a na takové jednání ihned upozorní vedoucího kanceláře, svého franšízanta nebo franšízora. Toto jednání zahrnuje zneužití prostředků nebo majetku klienta nebo zákazníka, záměrnou diskriminaci a podvod mající za následek zásadní ekonomickou újmu. Každý obchodník s nemovitostmi by měl chápat, že 
spolupráce s ostatními profesionály v oboru nemovitostí hájí nejlepší zájmy těch, kteří využívají jejich služby. Obchodníci s nemovitostmi upřednostňují exklusivní zastupování klientů. Nepokouší se však získat jej žádnou neférovou výhodou nad svými konkurenty a vyhýbají se nevyžádaným poznámkám o 
jiných profesionálech v oboru. V případech, kdy je jejich názor vyžadován nebo kdy je jejich komentář nezbytný, jsou povinni tento názor nabídnout v objektivní a profesionální podobě, neovlivněný žádnou osobní motivací nebo potenciální výhodou či ziskem. Obchodník s nemovitostmi pracující v rámci 
Systému CENTURY 21 je klienty, zákazníky a veřejností uznáván pro svou vysokou kvalifikovanost, poctivost a bezúhonnost, vyplývající z dodržování ušlechtilého ideálu morálního chování a jednání v realitním obchodě. Žádný motiv k zisku a ani žádné instrukce od klienta nemohou nikdy ospravedlnit od-
chylky od tohoto ideálu. Obchodník s nemovitostmi odpovídá za své jednání při veškerých svých aktivitách, ať se jedná o osobní jednání, jednání skrze společníky, jiné osoby nebo pomocí speciálních technologií, a také za vedení svých obchodů v souladu se zásadami uvedenými v tomto Etickém kodexu 
níže. Povinnosti stanovené v tomto Etickém kodexu jsou aplikovatelné i tehdy, kdy obchodníci s nemovitostmi jednají jako zprostředkovatelé

Pro účely a použití tohoto etického kodexu znamená:
“obchodník s nemovitostmi” a zároveň “obchodníci s nemovitostmi” před-
stavují jednak franšízanty Systému CENTURY 21 a jednak prodejní partnery, 
kteří jsou s franšízantem ve smluvním vztahu na základě písemné smlouvy, 
není – li v tomto Etickém kodexu výslovně uvedeno jinak;
“klient” představuje osobu nebo jednotku, se kterou má obchodník s ne-
movitostmi smluvní vztah;
“zákazník” představuje stranu, která v realitní transakci obdrží informace, 
služby nebo benefity, ale nemá žádný smluvní vztah s obchodníkem s ne-
movitostmi.
Pokud nastane konflikt mezi Etickým kodexem a právními předpisy, mají zá-
vazky vyplývající z právních předpisů v každém případě přednost před usta-
noveními Etického kodexu. Etický kodex však může stanovit závazky, kte-
ré mohou být dalekosáhlejší nebo silnější než ty, které jsou nařízeny záko-
ny, a takovéto závazky jsou vždy platné, ledaže by byly v rozporu s právní-
mi předpisy.

POVINNOSTI KE KLIENTŮM A ZÁKAZNÍKŮM
Článek 1
Při zastupování kupujícího, prodávajícího, pronajímatele, nájemce 
nebo jiných osob odpovídá obchodník s nemovitostmi jako zprostřed-
kovatel za ochranu a podporu zájmů svých klientů. Tento závazek ke 
klientovi je primární, avšak nezprošťuje obchodníky s nemovitostmi 
jejich závazku jednat vždy čestně se všemi stranami. Při poskytování 
služeb kupujícímu, prodávajícímu, převodci, nabyvateli, pronajímate-
li, nájemci nebo jiné osobě zůstávají obchodníci s nemovitostmi vázá-
ni závazkem jednat se všemi stranami čestně.
• Standard jednání 1-1
Povinnosti stanovené tímto Etickým kodexem zahrnují veškeré aktivity a 
transakce týkající se nemovitostí, ať jsou prováděny osobně, elektronicky 
nebo jakýmkoli jiným způsobem.
• Standard jednání 1-2
Obchodníci s nemovitostmi neuvedou vlastníka nemovitosti záměrně 
v omyl, pokud jde o tržní hodnotu nemovitosti, ať se jedná o její prodej či 
pronájem.
• Standard jednání 1-3
Obchodníci s nemovitostmi, usilujíce o zastupování kupujícího/nájemce, 
neuvedou kupujícího/nájemce v omyl, pokud jde o peníze nebo jiné bene-
fity, které mohou získat skrze poskytování svých služeb.
• Standard jednání 1-4
Obchodníci s nemovitostmi jsou povinni přijmout nabídky tak rychle a ob-
jektivně, jak jen je to možné.
• Standard jednání 1-5
Obchodníci s nemovitostmi, jednající jako zprostředkovatelé nebo makléři 
prodávajících nebo pronajímatelů, budou pokračovat v nabízení veškerých 
nabídek prodávajícímu/pronajímateli až do uzavření transakce, ledaže by se 
tohoto prodávající/pronajímatel zřekl písemně. Obchodníci s nemovitostmi 
nebudou zavázáni pokračovat v nabízení nemovitosti poté, co nabídka byla 
akceptována prodávajícím/pronajímatelem.
• Standard jednání 1-6
Obchodníci s nemovitostmi jednající jako zprostředkovatelé nebo maklé-
ři kupujících nebo nájemců, budou poskytovat kupujícím nebo nájemcům 
veškeré nabídky až do přijetí jedné z nabídek, nemají však žádný závazek 
k pokračování s ukázkami nemovitostí svým klientům poté, co nabídka byla 
akceptována, ledaže by to bylo ujednáno písemně.
• Standard jednání 1-7
Závazek obchodníků s nemovitostmi ochraňovat důvěrné informace, které 
jim byly klienty v průběhu jakéhokoli vztahu poskytnuty, trvá i po skonče-
ní takového vztahu, ať se jedná o vztah s kanceláří nebo mimo kancelář. Ob-
chodníci s nemovitostmi nesmí úmyslně v průběhu profesionálního vztahu 
nebo po jeho ukončení:
1) zpřístupnit důvěrné informace o klientovi třetím osobám; nebo
2) použít důvěrné informace o klientovi k jeho neprospěchu; nebo
3) použít důvěrné informace o klientovi ke svému prospěchu nebo ku pro-
spěchu třetí strany, pokud:
a) klient k tomu nedá písemný souhlas; nebo
b) jsou obchodníci s nemovitostmi povinni takové informace podat na zá-
kladě zákona či soudního příkazu či soudního rozhodnutí; nebo
c) z jednání klienta je zřejmé, že klient zamýšlí spáchat trestný čin, a takové 
informace jsou nezbytné k zabránění spáchání trestného činu; nebo
d) je nezbytné bránit obchodníky s nemovitostmi nebo jejich zaměstnance 
či spolupracovníky proti nespravedlivému obvinění ze strany klienta; nebo
e) je to nezbytné pro uplatnění oprávněných nároků vůči klientovi.
• Standard jednání 1-8
Obchodníci s nemovitostmi musí v případě uzavření smlouvy o správě ne-
movitosti s klientem (v souladu se smluvními podmínkami smlouvy o sprá-
vě nemovitosti) kompetentně spravovat majetek klientů s řádným ohledem 
na práva, bezpečnost a zdraví vlastníků a dalších osob v domech podle zá-
konných povinností.
• Standard jednání 1-9
Při uzavírání zprostředkovatelské smlouvy musí obchodníci s nemovitostmi 
upozornit klienta na politiku uplatňovanou v rámci Systému CENTURY 21 
týkající se vzájemné spolupráce a provizí.
• Standard jednání 1-10
Při uzavírání smluv s klienty musí obchodník s nemovitostmi upozornit 
klienty na:
1) politiku subjektu, který reprezentuje, týkající se spolupráce a provizí;
2) výši provize, která má být placena klientem;
3) možnost, že klient nebo jeho zástupci nemusí nakládat s existencí nebo 
podmínkami nabídek jako s důvěrnými, pokud taková důvěrnost není vyža-
dována zákony nebo na základě smlouvy mezi stranami nebo není zájem-
cem výslovně vymíněna.
• Standard jednání 1-11
Obchodníci s nemovitostmi musí v reakci na požadavky kupujících nebo na 
požadavky spolupracujících makléřů zpřístupnit kompletní dostupnou na-
bídku nemovitostí.

Článek 2
Obchodník s nemovitostmi se musí vyhnout přehánění, dezinterpre-
taci nebo zatajování příslušných faktů týkajících se nemovitosti nebo 
transakce. Obchodník s nemovitostmi nesmí být jakkoli zavázán zata-
jit skryté nedostatky na nemovitosti, udělovat rady mimo rámec týka-
jící se nemovitostí nebo zpřístupnit důvěrné skutečnosti, a to v jakém-
koli vztahu. Článek 2 neukládá obchodníkům s nemovitostmi závazek 
v jiných profesních nebo technických odvětvích.

Článek 3
Obchodník s nemovitostmi musí spolupracovat s ostatními obchodní-
ky s nemovitostmi s výjimkou případů, kdy taková spolupráce nebu-
de v nejlepším zájmu klienta. Závazek ke spolupráci však nemusí vždy 
znamenat závazek k podílu na provizích, poplatcích nebo jiných mož-
nostech kompenzací.
• Standard jednání 3-1
Obchodník s nemovitostmi jednající jako výhradní zprostředkovatel nebo 
zástupce výhradního zprostředkovatele prodávajících/pronajímatelů sta-
noví podmínky a náležitosti nabídek pro spolupráci. Pokud to není výslovně 
uvedeno v nabídce ke spolupráci, nemůže spolupracující obchodník s ne-
movitostmi předpokládat, že nabídka ke spolupráci zahrnuje také nabídku 
kompenzace.
• Standard jednání 3-2
Obchodník s nemovitostmi musí, s ohledem na nabídky kompenzace jiným 
obchodníkem s nemovitostmi, zavčas oznámit jakoukoli změnu kompen-
zace za služby spolupráce jinému obchodníkovi s nemovitostmi před tím, 
než takový obchodník s nemovitostmi vytvoří nabídku ke koupi/pronájmu 
nemovitosti.

• Standard jednání 3-3
Standard jednání 3-2 předem nezamezuje obchodníkům s nemovitostmi v 
uzavření dohody vedoucí ke změně kompenzací za spolupráci.

• Standard jednání 3-4
Obchodníci s nemovitostmi jednající jako prodejní partneři mají pozitivní 
závazek ke zpřístupnění dohod o provizích (kde jedna hodnota provize je 
splatná, pokud se franšízant prodejního partnera přičinil k prodeji/proná-
jmu, a rozdílná hodnota provize je splatná, pokud prodej/pronájem je dů-
sledkem snahy prodávajícího/pronajímatele nebo spolupracujícího prodej-
ního partnera). Prodejní partner musí, jakmile je to reálné, odkrýt existen-
ci takových dohod potenciálním spolupracujícím prodejním partnerům a 
musí, v reakci na požadavky spolupracujících prodejních partnerů, odkrýt 
odlišnost, která by vedla ke společné transakci nebo k prodeji/pronájmu, 
který by byl důsledkem úsilí prodávajícího/pronajímatele.
• Standard jednání 3-5
Obchodník s nemovitostmi musí zpřístupnit existenci akceptovaných nabí-
dek, včetně nabídek s nevyřešenými nepředvídanými výdaji jakémukoli ob-
chodníku s nemovitostmi hledajícímu spolupráci.
• Standard jednání 3-6
Při vyhledávání informací od jiného obchodníka s nemovitostmi ve věci 
nemovitosti, ohledně které byla uzavřena s klientem zprostředkovatelská 
smlouva, musí obchodník s nemovitostmi upozornit na svůj stav a poměr 
k věci, ať je jeho zájem osobní nebo ve jménu klienta a, pokud je ve jménu 
klienta, pak také svůj zastupitelský status.
• Standard jednání 3-7
Obchodník s nemovitostmi nesmí omezit dostupnost přístupu k ukázkám 
nebo prohlídkám nemovitosti.

Článek 4
Obchodník s nemovitostmi nesmí prezentovat vlastní nabídky na 
koupi nebo nabídky koupě jakékoliv blízké osoby či člena rodiny, je-
jich podniku, společnosti nebo jakékoli další osoby, ve které má nebo 
může mít vlastnický zájem.
Při prodeji své vlastní nemovitosti nebo té, u které by mohl mít osobní 
zájem, musí zveřejnit informaci o svém vlastnictví nebo zájmu kupují-
címu nebo jeho zástupci.
• Standard jednání 4-1
Pro ochranu všech stran musí být zpřístupnění informací podle Článku 4 
poskytnuto před podpisem jakéhokoli kontraktu.

Článek 5
Obchodník s nemovitostmi nesmí poskytovat profesionální služ-
by ohledně nemovitosti, kde má nebo zamýšlí mít vlastní zájem, po-
kud takový zájem není výslovně předem znám všem zúčastněným 
stranám.

Článek 6
Prodejní partner nesmí přijmout žádnou provizi, rabat nebo režijní 
profit bez vědomí a souhlasu franšízanta.
• Standard jednání 6-1
Obchodník s nemovitostmi nesmí klientovi doporučit nebo navrhnout služ-
by jiné organizace nebo obchodní společnosti, ve které má přímou účast, 
aniž by takovou informaci sdělil klientovi při doporučení nebo návrhu.

Článek 7
Obchodník s nemovitostmi nesmí vést na svém vlastním účtu pro-
středky klientů, které jsou určeny k doplacení kupní ceny nemovitos-
ti. Pro tyto účely zajistí obchodník s nemovitostmi uschovatelské účty, 
a to u třetí strany (pouze advokát, notář, banka). Franšízant jako ob-
chodník s nemovitostmi je oprávněn přijmout na svůj provozní účet 
maximálně 10% z kupní ceny jako rezervační zálohu. Prodejní partner 
není oprávněn přijímat jakékoliv prostředky klientů, ledaže k tomu 
byl franšízantem písemně zmocněn.

Článek 8
Obchodník s nemovitostmi se musí pro ochranu všech stran ujistit, 
kdykoli je to možné, že veškeré dohody týkající se transakcí s nemovi-
tostmi (zahrnující mimo jiné smlouvy o zprostředkování, kupní smlou-
vy, dohody o převodu a nájemní smlouvy) jsou v písemné podobě, je-
jich ujednání jsou zřetelná a srozumitelná s jasnými termíny, podmín-
kami a závazky. Stejnopis každé smlouvy musí být poskytnut každé 
straně po podpisu.
• Standard jednání 8-1
Pro ochranu všech stran musí obchodník s nemovitostmi použít přimě-
řenou péči k ujištění, že dokumenty vztahující se ke koupi, prodeji nebo 
pronájmu nemovitosti jsou udržovány aktuální až do písemného rozšíře-
ní nebo úpravy.
• Standard jednání 8-2
V případě asistence nebo pomoci klientovi při uzavírání kontraktu musí ob-
chodník s nemovitostmi vyvinout přiměřenou snahu k vysvětlení podsta-
ty kontraktu a vysvětlit klientovi specifické termíny uzavíraného kontraktu 
před jeho uzavřením.

POVINNOSTI K VEŘEJNOSTI

Článek 9
Služby, které obchodníci s nemovitostmi poskytují svým klientům a 
zákazníkům, se musí shodovat se standardy jednání a také s kvalifi-
kací, jakou lze důvodně očekávat v odvětví realit a od obchodníka s 
nemovitostmi v Systému CENTURY 21 obzvláště. Kvalifikace zahrnuje 
konkrétně: realitní makléřství v oblasti rezidenčních projektů, mana-
gement nemovitostí, makléřství komerčních a průmyslových nemo-
vitostí, stanovení cen nemovitostí, poradenství, odhady nemovitostí, 
dražby nemovitostí, zajištění právního servisu a mezinárodní realitní 
servis.
Obchodník s nemovitostmi nesmí poskytovat specializované profesi-
onální služby mimo svůj obor působnosti, pokud si nenajme asistenci 
někoho kompetentního k takovému typu služeb nebo pokud není kli-
ent plně obeznámen se všemi skutečnostmi. Jakékoli osoby angažo-
vané v takové asistenci musí být klientu známy a jejich přispění k úko-
lu by mělo být jasně vysvětleno.
• Standard jednání 9-1
Pokud obchodník s nemovitostmi připravuje posudky na cenu nemovitos-
ti nebo při asistenci potenciálnímu kupujícímu formuluje nabídku, musí ta-
kové posudky zahrnovat následující:
1) identifikace předmětné nemovitosti;
2) datum zhotovení;
3) definovaná cena;
4) limitující podmínky, zahrnující prohlášení o účelu a informace o zamýš-
lených uživatelích;
5) jakýkoli aktuální nebo zamýšlený zájem, zahrnující možnost reprezenta-
ce prodávajícího/pronajímatele nebo kupujícího/nájemce;
6) podklad pro odhad, zahrnující použitelná data o trhu;
7) pokud není převod nemovitosti zdaněn, pak také vyjádření k tomuto 
důsledku.
• Standard jednání 9-2
Závazky Etického kodexu, vzhledem k odvětví zprostředkování nemovitos-
tí, musí být interpretovány a aplikovány v souladu se standardy kvalifikace, 
kterou klienti a veřejnost přiměřeně vyžadují k ochraně svých práv a zájmů. 
Dále musí mít na zřeteli komplexnost transakcí a profesionální asistenci.
• Standard jednání 9-3
Pokud obchodník s nemovitostmi poskytuje konzultační služby klientům, 
které zahrnují radu nebo poradenství za poplatek (ne provizi), musí být tako-
vá rada poskytnuta objektivním způsobem a poplatek nesmí být podmíně-
ný podstatě udělované rady či poradenství. Pokud mají být makléřské nebo 
obchodní služby poskytnuty navíc ke konzultačním službám, může být pla-
cena separátní provize apriorní dohodou mezi klientem a franšízantem.
• Standard jednání 9-4
Kvalifikace vyžadovaná Článkem 10 Etického kodexu souvisí se službami 
nasmlouvanými mezi obchodníkem s nemovitostmi a jeho klienty nebo zá-
kazníky, dále s povinnostmi výslovně uloženými Etickým kodexem a povin-
nostmi uloženými právními předpisy.

Článek 10
Obchodník s nemovitostmi musí být čestný a pravdomluvný ve své re-
alitní komunikaci a při své inzerci, marketingu a dalších reprezentacích 
musí podat skutečný obraz o věci. Obchodník s nemovitostmi se musí 
ujistit, že jeho postavení v pozici realitního profesionála je čitelně zřej-
mé při inzerci, marketingu a dalších reprezentacích. Příjemci každé ko-
munikace v oblasti realit musí být vždy  obeznámeni s tím, že komuni-
kují s realitním profesionálem.
• Standard jednání 10-1
Obchodník s nemovitostmi může použít termín “volný” a podobné termíny 
při inzerci a dalších formách reprezentace za předpokladu, že všechny ter-
míny určující dostupnost nabízeného produktu nebo služby jsou jasně zřej-
mé a uveřejněny současně.
• Standard jednání 10-2
Obchodník s nemovitostmi může prezentovat své služby jako “bezplatné” 
nebo „zdarma“, i když očekává provizi od zdroje odlišného od svých klientů 
za předpokladu, že možnost získání provize od třetí strany je jasně zřejmá 
ve shodném okamžiku.
• Standard jednání 10-3
Nabízení prémií, odměn, slev a jiných stimulů k nákupu nebo pronájmu není 
ve své podstatě neetické, i když přijetí benefitu je podmíněno prodejem, 
nákupem nebo pronájmem prostřednictvím obchodníka s nemovitostmi, 
který činí nabídku. Avšak obchodník s nemovitostmi musí vynaložit úsilí a 
otevřenost v jakékoli takové inzerci nebo jiné veřejné nebo privátní repre-
zentaci tak, aby jakákoli strana zainteresovaná v benefitech byla jasně a úpl-
ně srozuměna s veškerými podmínkami nabídky obchodníka s nemovitost-
mi. Nabízení jakýchkoli stimulů k obchodu musí být v souladu s ustanove-
ními právních předpisů a etických závazků stanovených jakýmkoli platným 
standardem jednání.
• Standard jednání 10-4
Obchodník s nemovitostmi nesmí nabídnout k prodeji/pronájmu nebo inze-
rovat nemovitost bez svolení klienta. Obchodník s nemovitostmi nesmí udat 
jinou cenu než tu, která byla odsouhlasena prodávajícím/pronajímatelem.
• Standard jednání 10-5
Obchodník s nemovitostmi nesmí inzerovat ani dopustit jakékoli zaměst-
nané osobě v Systému CENTURY 21 nebo osobě s ním spojené inzerovat 
nemovitost zalistovanou v Systému CENTURY 21 v jakémkoli médiu (např. 
elektronicky, v tištěné podobě, rádiem, televizí atd.) bez zveřejnění názvu 
firmy FRANŠÍZANTA, a to přijatelným a čitelně zřejmým způsobem.
• Standard jednání 10-6
Pokud obchodník s nemovitostmi inzeruje nemovitost, ve které má vlast-
nické zájmy, musí zveřejnit své postavení klientovi, který o nemovitost pro-
jeví zájem.
• Standard jednání 10-7
Závazek prezentovat skutečný obraz věci veřejnosti zahrnuje rovněž infor-
mace prezentované, poskytnuté nebo zobrazené na webových stránkách. 
Obchodník s nemovitostmi musí vyvinout přiměřenou snahu, aby se ujis-
til, že informace na jeho webových stránkách jsou aktuální. Pokud dojde k 
tomu, že na svých stránkách nebude obchodník s nemovitostmi mít aktuál-
ní informace, musí neprodleně sjednat nápravu.
• Standard jednání 10-8
Obchodník s nemovitostmi musí uvádět název firmy přijatelným a čitelným 
způsobem.
• Standard jednání 10-9
Závazek obchodníka s nemovitostmi k podání obrazu skutečného stavu 
věci při inzerci a reprezentaci na veřejnosti zahrnuje adresy URL a názvy do-
mén, které používá a zakazuje mu:
1) angažovat se v klamavém nebo neoprávněném vytváření webových 
stránek;
2) zfalšování (např. prezentací obsahu vytvořeného jinými osobami) obsa-
hu registrace v jakékoli podobě, která vede ke klamavému nebo matoucímu 
výsledku; nebo
3) klamavě užívat metatags, hesla nebo jiné způsoby/metody k řízení, směro-
vat nebo odchylovat internetový provoz nebo jinak uvádět zákazníky v omyl.
• Standard jednání 10-10
Závazek ukazovat při inzerci, marketingu a reprezentacích skutečný ob-
raz věci dovoluje, aby obchodník s nemovitostmi užil a zobrazil jen profe-
sionální pojmenování, potvrzení a další osvědčení, ke kterým je legitimně 
oprávněn.

Článek 11
Obchodník s nemovitostmi se nesmí angažovat v aktivitách, které za-
kládají nezákonné a neoprávněné jednání, a musí doporučit právní po-
moc, pokud to vyžaduje zájem jakékoli strany transakce.

Článek 12
Pokud je obchodník s nemovitostmi viněn z neetických praktik nebo 
pokud je požádán o poskytnutí důkazů nebo jiné spolupráce při vyšet-
řování nebo procesním jednání, musí poskytnout všechna související 
fakta a nesmí takový proces narušit nebo zdržovat.
• Standard jednání 12-1
Obchodník s nemovitostmi nesmí bez souhlasu zveřejnit nebo šířit tvrze-
ní, výroky nebo rozhodnutí vytvořená v souvislosti s etickým projednáním,  
stížností nebo v souvislosti s arbitráží či procesním přezkumem.
• Standard jednání 12-2
Obchodník s nemovitostmi je povinen v případě arbitrážního řízení (nebo v 
případě etické stížnosti řízení o profesních porušeních či při podání svědec-
tví v takových řízeních) poskytnout vždy pravdivé a úplné informace. Ne-
smí zdržovat procesy směřující k rozhodnutí v dané věci nařčením z pomlu-
vy, urážkami nebo křivým obviněním proti jiné straně v řízení strany či je-
jích svědků.

POVINNOSTI K OSTATNÍM OBCHODNÍKŮM S NEMOVITOSTMI

Článek 13
Obchodník s nemovitostmi nesmí vědomě nebo nedbale učinit ne-
správné nebo zavádějící výroky o konkurentech, jejich obchodech 
nebo obchodních praktikách.
• Standard jednání 13-1
Obchodník s nemovitostmi nesmí vědomě nebo nedbale podat nepravdi-
vou nebo nepodloženou etickou stížnost.
• Standard jednání 13-2
Závazek zdržet se nepravdivých nebo zavádějících výroků o konkurentech, 
jejich obchodech a jejich obchodních praktikách zahrnuje mimo jiné rov-
něž povinnost zdržet se vědomé nebo nedbalé reprodukce nebo publika-
ce výroků učiněných jinými. Tato povinnost se aplikuje, když jsou falešné 
nebo zavádějící výroky učiněny opakovaně osobou, písemně,technologic-
kým způsobem (např. Internet) nebo jakýmkoli jiným způsobem.

Článek 14
Obchodník s nemovitostmi se nesmí angažovat v akvizici a kontakto-
vání klientů, které zastupuje jiný obchodník s nemovitostmi v Systému 
CENTURY 21 na základě exklusivní nebo neexklusivní dohody, která je 
podložena písemně.
• Standard jednání 14-1
Článek 14 nemá v úmyslu zakázat agresivní nebo novátorské obchodní 
praktiky, které jsou jinak etické a jsou v souladu s tímto Etickým kodexem.
• Standard jednání 14-2
Článek 14 neznemožňuje obchodníku s nemovitostmi činit obecné ozná-
mení k prospektům popisující jejich služby a termíny dostupnosti. Toto platí 
, i když někteří příjemci mohli vstoupit do dohod s kanceláří nebo do exklu-
sivního zastoupení s jiným obchodníkem s nemovitostmi v systému CENTU-
RY 21. Obecná telefonní kampaň, e-maily nebo distribuce adresovaná všem 
pravděpodobným zákazníkům v dané geografické oblasti nebo v dané pro-
fesi, obchodě, klubu nebo organizaci nebo jiných kategoriích je brána za 
“obecnou” pro účely tohoto standardu.
Článek 14 stanovuje jako neetické dva základní typy akvizice:
1) telefonní nebo osobní akvizice klientů, kteří byli zaneseni do systému 
CENTURY 21 jako osoby, které uzavřely exklusivně smlouvy u jiného ob-

chodníka s nemovitostmi v Systému CENTURY 21; a
2) akvizice e-mailem nebo formou písemných akvizic, jejichž nemovitosti 
jsou exklusivně zaneseny jiným obchodníkem s nemovitostmi v Systému 
CENTURY 21. A to v případě, že takovéto akvizice nejsou částí obecné e-mai-
lové komunikace, ale jsou směrovány výslovně na klienty, kteří již mají uza-
vřenou exkluzivní smlouvu s jiným obchodníkem s nemovitostmi v Systému  
CENTURY 21.
• Standard jednání 14-3
Článek 14 nevylučuje kontaktovat klienta jiného obchodníka s nemovitost-
mi ze Systému CENTURY 21 za účelem nabídky připravení kontraktu odliš-
ného typu realitních služeb. Ty však musejí být odlišné od služeb, které jsou 
aktuálně poskytovány (např. správa nemovitostí jako protiklad k makléř-
ství). Článek nevylučuje ani nabízet stejný typ služby pro nemovitosti ne-
podřízené exklusivnímu zastoupení jiného obchodníka s nemovitostmi ze 
Systému CENTURY 21. Avšak informace obdržené skrze Systém CENTURY 
21, nebo jakékoli jiné nabídky spolupráce, nemohou být užity k zaměření na 
klienty jiných obchodníků s nemovitostmi ze Systému CENTURY 21, kterým 
by taková nabídka poskytnutí služeb mohla být učiněna.
• Standard jednání 14-4
Obchodník s nemovitostmi nesmí zadávat takovou zakázku do Systému 
CENTURY 21, která je již v Systému CENTURY 21 registrována jiným obchod-
níkem s nemovitostmi. Avšak v případě, že je obchodník s nemovitostmi, 
který jako první zakázku registroval, na tuto registraci dotázán a odmítne 
prokázat, že má uzavřenou platnou smlouvu s klientem, případně odmít-
ne a sdělit datum skončení a podstatu uzavřené smlouvy, může dotazující 
se obchodník s nemovitostmi kontaktovat ke zjištění takových informací sa-
motného klienta. Může s ním také projednat podmínky, na základě kterých 
provede vlastní registraci zakázky do Systému CENTURY 21. V daném přípa-
dě tedy řešíme neexklusivní či exklusivní právo k prodeji, k pronájmu, nebo 
jiné formě písemné dohody mezi obchodníkem s nemovitostmi a klientem.
• Standard jednání 14-5
Obchodník s nemovitostmi nesmí kontaktovat kupující/nájemce, kteří jsou 
podřízeni exklusivním smlouvám jiného obchodníka s nemovitostmi. Stej-
ně jako v předchozím standardu - je-li obchodník s nemovitostmi, který 
jako první zakázku registroval, na tuto registraci dotázán a odmítne-li pro-
kázat, že má uzavřenou platnou smlouvu s klientem a sdělit datum skonče-
ní a podstatu uzavřené smlouvy (t.j., neexklusivní, exklusivní právo k prode-
ji) nebo jiné formy písemné dohody mezi obchodníkem s nemovitostmi a 
klientem, může dotazující se obchodník s nemovitostmi kontaktovat klienta 
k zajištění takových informací a může projednat podmínky, na základě kte-
rých může provést vlastní registraci zakázky do Systému CENTURY 21.
• Standard jednání 14-6
Pokud je obchodník s nemovitostmi kontaktován klientem jiného obchod-
níka s nemovitostmi ze systému CENTURY 21 se žádostí o uzavření smlouvy 
k poskytnutí stejných služeb a pokud obchodník s nemovitostmi takový ná-
vrh přímo nebo nepřímo neinicioval, může dojít k dohodě. Dohoda se ode-
hraje mezi klientem a obchodníkem s nemovitostmi, se kterým chce klient 
uzavřít smlouvu k poskytnutí stejných služeb.Ujednání vstoupí do budoucí 
dohody o uzavření smlouvy k poskytnutí daných služeb, budoucí dohoda se  
stane účinnou po skončení existujícího smluvního vztahu.
• Standard jednání 14-7
Skutečnost, že potenciální zákazník byl již v minulosti s obchodníkem s ne-
movitostmi ve smluvním vztahu, ať už exklusivním nebo neexklusivním, a 
to v jedné nebo více transakcích, nezamezuje jiným obchodníkům s nemo-
vitostmi ve snaze o budoucí obchod s tímto potenciálním zákazníkem jed-
nat. Jednání jsou možná ovšem pouze za předpokladu, že tento smluvní 
vztah byl ukončen.
• Standard jednání 14-8
Skutečnost, že exklusivní nebo neexklusivní smlouva byla vložena obchod-
níkem s nemovitostmi do Systému CENTURY 21, nesmí bránit nebo překá-
žet jiným obchodníkům s nemovitostmi v uzavření podobných dohod po 
skončení předchozí smlouvy.
• Standard jednání 14-9
Obchodník s nemovitostmi před tím, než vstoupí do dohody o zastupová-
ní (zprostředkování), má závazek vyvinout maximální snahu ke zjištění, zda 
nemá potenciální klient již uzavřenou jinou platnou exklusivní/neexklusivní 
dohodu o poskytování stejného typu realitních služeb s obchodníkem s ne-
movitostmi v Systému CENTURY 21.
• Standard jednání 14-10
Obchodník s nemovitostmi jednající jako kupující (nebo nájemce nebo je-
jich zástupce) musí o takovém vztahu informovat prodávajícího/pronajíma-
tele nebo jejich zástupce při prvním kontaktu.
• Standard jednání 14-11
Obchodník s nemovitostmi, jednající jako zástupce prodávajících/pronají-
matelů, musí podat informaci o takovém vztahu kupujícímu/nájemci, jak-
mile je to možné a ne později, než je uskutečněn nákup nebo pronájem.
• Standard jednání 14-12
Veškeré obchody probíhající v Systému CENTURY 21, zahrnující exklusiv-
ně, neexklusivně registrované nemovitosti nebo ty, kde kupující/nájemce 
je podřízený exklusivní, neexklusivní dohodě, musí být vedeny s obchodní-
kem s nemovitostmi, který zastupuje klienta, a ne s klientem samotným. Vý-
jimkou je situace, kdy obchodník s nemovitostmi dá souhlas, případně když 
je takové jednání iniciováno klientem.
• Standard jednání 14-13
Obchodník s nemovitostmi může vstoupit do smluvního vztahu nebo vy-
jednávat s prodávajícím/pronajímatelem, kupujícím/nájemcem nebo další-
mi za předpokladu, že zákazník již nemá takovýto smluvní vztah uzavřen 
s jiným obchodníkem s nemovitostmi systému CENTURY 21. Nesmí zákaz-
níka ale vědomě zavázat k platbě více než jedné provize, s výjimkou jeho 
souhlasu.
• Standard jednání 14-14
Obchodník s nemovitostmi nesmí zneužít informace obdržené od jiného 
obchodníka s nemovitostmi ze Systému CENTURY 21 během učiněných na-
bídek ke spolupráci k tomu, aby přetáhl  klienty od obchodníka s nemovi-
tostmi, který tyto informace poskytl.
• Standard jednání 14-15
Nápisy označující nemovitost k prodeji, pronájmu nebo výměně nesmí být 
na nemovitosti umístěny bez souhlasu prodávajícího/pronajímatele.
• Standard jednání 14-16
Prodejní partner před nebo po ukončení vztahu s franšízantem nesmí pře-
mlouvat klienty franšízanta ke zrušení dohod o exklusivním, neexklusivním 
zastoupení mezi klientem a franšízantem.

Článek 15
V případě sporů mezi klienty a obchodníkem s nemovitostmi musí ob-
chodník s nemovitostmi postupovat dle Reklamačního řádu CENTURY 21.
V případě sporů mezi obchodníky s nemovitostmi budou tyto spory ře-
šeny podle PaP manuálu.
• Standard jednání 15-1
Neplnění a porušování tohoto Etického kodexu je považováno za porušení 
smluvních ujednání a v některých případech může vést až k vyloučení ob-
chodníka s nemovitostmi ze Systému CENTURY 21.

Článek 16
Při obvinění z údajného porušení Etického kodexu obchodníkem s ne-
movitostmi se musí obvinění vykládat jako údajné porušení jednoho 
nebo více článků Etického kodexu. Standardy jednání mohou být cito-
vány na podporu obvinění.
Standardy jednání slouží k ujasnění etických závazků uložených různými 
články dodatky smluv uzavíraných v rámci Systému CENTURY 21 a nejsou 
náhražkou výkladu Etického kodexu.
Modifikace k existujícím standardům jednání a doplňkovým novým stan-
dardům jednání jsou schvalovány jednou za časnáhražkou výkladu etické-
ho kodexu.
Modifikace k existujícím standardům jednání a doplňkovým novým stan-
dardům jednání jsou schvalovány jednou za čas.

Etický kodex byl přijat společností CENTURY 21® v roce 2008 a je platný od 19. 12. 2008 do doby vydání jeho změny.


