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Úvod
Předmětem mé rigorózní práce je porovnání možných způsobů nabývání
vlastnického práva k bytům v českém právním řádu se zohledněním praktické stránky
těchto převodů. Přestože se bytovému vlastnictví nevěnuje tolik teoretických publikací
jako jiným oborům soukromého civilního práva, spíše se objevují praktické příručky
pro laiky, je pro mne, jako pro praktikujícího advokáta, tato problematika nesmírně
zajímavá a činí nezanedbatelnou část mého výkonu advokacie. Přestože bytové
vlastnictví bývá často opomíjené, dle mého názoru patří mezi zásadní oblast civilního
práva, neboť se dotýká základních lidských potřeb. Většina občanů se totiž v průběhu
života potká s právem rodinným, ať již ve formě sňatku, úpravy poměrů k nezletilým
dětem nebo s problematikou týkající se společného jmění manželů, dále pak dozajista s
právem dědickým a konečně s právem týkajícím se nabývání nemovitostí a nabývání
vlastnických práv k bytům. Není však již úkolem této práce zabývat se otázkou, proč
právě v mnoha z výše uvedených oblastí práva, které poznamenávají zásadně životy
všech občanů, existuje výkladová nejednotnost, roztříštěnost soudní judikatury a
nepředvídatelnost soudních rozhodnutí, což nepřispívá k důvěře v právní stát.
V úvodu práce je nastíněn historický vývoj bytového vlastnictví v Evropě, a to
od prvních záznamů o bytovém vlastnictví v právu římském, přes ABGB, k vývoji na
našem území po roce 1948, až k překotnému vývoji po roce 1989. Stručně je též
pojednáno o jednotlivých teoriích bytového vlastnictví, které právní teorie zná a pro
názornost jsou uvedena i srovnání s jinými zeměmi a jejich systémy práva bytového.
Zásadní část práce však tvoří pojednání o možných způsobech nabytí
vlastnického práva k bytům, a to ať již na základě výstavby bytu na základě smlouvy o
výstavbě, jednostranného právního úkonu prohlášení vlastníka budovy, kterým dojde k
vymezení a zniku bytové jednotky, případně následné koupě, darování či směny již
existujícího bytu, vypořádáním spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů, na
základě soudního rozhodnutí a podobně. Poměrně podrobně se ve své práci věnuji
prohlášení vlastníka budovy na základě kterého dochází ke vzniku jednotek, přičemž
důraz je kladen na vysvětlení pojmů bytového vlastnictví, které je nutné řádně chápat,
tak aby bylo možné správně tento jednostranný právní úkon učinit. V průběhu existence

1

zákona o vlastnictví bytů došlo především soudní judikaturou, ale i odbornou veřejností
a pokyny katastrálního úřadu k upřesnění základních pojmů a vysvětlení sporných jevů.
Složitý je například přístup k právní povaze garáží, sklepů, ale i pozemků a staveb
souvisejících s hlavní budovou. Samostatná kapitola je věnována praktickému přístupu
ke tvorbě smlouvy o převodu bytu za úplatu, jakožto jednomu ze standardního
smluvnímu typu, se kterým je možné se v právní praxi setkat.
Samostatná kapitola je pochopitelně věnována nabývání bytů od bytových
družstev. V této kapitole se zaměřuji především na povinnost převodu bytu členům
družstva a možné právní problémy při těchto převodech, jakož i otázkou dotýkající se
převodů družstevních bytů do společného jmění manželů.
Jako zvláštní kapitolu jsem zařadila pojednání o nabývání bytů od právnických
osob jiného typu než družstev, které ale vznikly za účelem nabytí domu do vlastnictví.
Přestože se s těmito případy setkáváme v praxi ojediněle, je řešení této problematiky
navýsost komplikované a v praxi vyžaduje přesah do práva obchodního.
U jednotlivých kapitol jsou zařazeny taktéž pojednání o daňových dopadech
konkrétního způsobu nabývání vlastnického práva k bytu, neboť znalost daňového
aspektu může hrát v praxi nakonec rozhodující roli při volbě jakým způsobem a zda
vůbec nabývat vlastnická práva k bytům. Nedílnou součástí této části práce je i
zohlednění aktuální judikatury a taktéž souhrn mých praktických poznatků, které se
vážou k jednotlivým způsobům nabývání vlastnictvích práv k bytům, a která
nevyplývají ani tak z psaného textu zákona, jako spíše z okruhů problémů, které se
mohou při převodech bytů vyskytnout a zdárný průběh nabytí vlastnických práv k
bytům ohrozit.
S ohledem na platnost nového občanského zákoníku, který má vstoupit v
účinnost již 1. ledna 2014 a kterým se budou rušit dosavadní předpisy týkající se
bytového vlastnictví a bude částečně změněn náhled na bytové vlastnictví, neboť se
stane zvláštním typem spoluvlastnictví, nemohu v závěru své práce opomenou poměrně
podrobný popis nové úpravy s důrazem na srovnání s dosavadní právní úpravou s
akcentací nových institutů v novém občanském zákoníku.
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I.

Předmět vlastnického práva
Pojem předmět vlastnického práva se v průběhu doby s ohledem na rozličné

právní teorie upravoval. V původním občanském zákoníku rakousko- uherském z roku
1811 – zákon č. 946/1811 ř.z. tzv. ABGB vymezoval jako věci v právním smyslu
hmotné věci, ale též práva, kdy tyta práva byla považována za věci movité. Za movité
věci se považovala i práva a cenné papíry. Z povahy ustanovení § 353 ABGB „ vše, co
někomu náleží, všechny jeho hmotné a nehmotné věci, sluhují jeho vlastnictví“ vyplývá,
že předmětem vlastnického práva byly nejen věci hmotné, res corporales, ale též věci
nehmotné res incorporales. Takové vnímání širokého vlastnického práva však bylo již
v průběhu 19. a na počátku 20. století podrobováno kritice, o čemž svědčí i osnova
občanského zákoníku z první republiky, která do vlastnictví zahrnovala pouze věci
hmotné, nemovité a movité.
Aktuální právní úprava občanského práva nevymezuje důsledně objekty
soukromoprávních vztahů, které mohou být předmětem vlastnického práva. Je však
nutné podotknout, že v podstatě navazuje na původní německou úpravu, kdy předmětem
vlastnického práva jsou pouze věci hmotné. „Předmětem občanskoprávních vztahů jsou
věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty“.
Samotný pojem věc jak vidno platný občanský zákoník sice nedefinuje, má však
na mysli hmotné předměty v případě, že jsou ovladatelné a užitečné lidské potřebě.
Takové věci lze označit jako res corporales. Z výše uvedené definice předmětu
občanskoprávních vztahů však vyplývá, že předmětem mohou být i práva nebo jiné
nemajetkové hodnoty. Co se práva týká, nejčastěji se bude jednat o pohledávku, jelikož
na takové právo lze aplikovat instituty věcných práv, jak je zná platný občanský
zákoník, tedy možnost postoupení, zajištění, zastavení atd. Dalším předmětem
občanskoprávních vztahů mohou být však i věci, které nemají hmotný charakter, které
není možné uchopit, předat, převést samotnou tradicí, nejsou vyjádřeny v určité hmotné,
tedy materiální podobě. Jde o statky nejrůznějšího druhu, jako jsou výsledky tvůrčí
činnosti, např. know-how, autorské dílo, nebo vynález. Takové věci lze označit jako res
incorporales, které jsou zařazovány pod pojem jiné majetkové hodnoty.
Platný občanský zákoník č. 40/1964 Sb. byl v porevoluční době navíc rozšířen o
mnoho novel, které s sebou přinesly i úpravu chápání pojmu vlastnického práva.
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Pojem byt se vyskytuje ve stávajícím občanském zákoníku v ust. § 118. Toto
ustanovení, jak bylo řečeno, uvádí, že „Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci,
pokud to jejich povaha připouští, práva a jiné majetkové hodnoty, přičemž dle odst. 2
předmětem občanskoprávních vztahů mohou být též byty nebo nebytové prostory. Je
tedy evidentní, že platný občanský zákoník nepovažuje byt za věc v klasickém slova
smyslu. Navíc je nutné poukázat, že dokonce ne všechny byty mohou být samotným
předmětem občanskoprávních vztahů, jelikož pouze tvoří pouze části bytového domu.
Samostatným předmětem občanskoprávního vztahu se byty stávají až ve chvíli, kdy
jsou vyčleněny dle speciálního zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů jako samostatné
jednotky. Tyto jednotky jsou samostatně převoditelné, je možné k nim zřídit věcná
práva k věci cizí a jsou uváděny samostatně v katastru nemovitostí. Právě povahou
vlastnického práva k bytům, způsobu jejich převodu v závislosti na typ „původního
vlastnictví“ a souvisejícími otázkami se hodlá zabývat tato práce.
Již na začátku této práce je nutné poukázat, že se bude nutně zabývat i
komparací stávající platné zákonné úpravy s rekodifikací občanského hmotného práva,
která se promítla do platného, zatím neúčinného občanského zákoníku označeného pod
č. 89/2012 Sb. (dále jen „nový občanský zákoník“)
O věcech a jejich rozdělení obecně pojednává část první hlava IV nového
občanského zákoníku. Dle ust. § 489 nového občanského zákoníku je věcí v právním
slova smyslu vše, co je „rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“. Jak je patrné, nový
občanský zákoník chápe pojem věci v širším slova smyslu než občanský zákoník
stávající, neboť zahrnuje pod pojem věci vedle hmotných předmětů též předměty
nehmotné povahy (nehmotné statky, pohledávky apod.) a opouští stávající teorii
vymezení „věci v právním slova smyslu“. Věci jsou pak následně děleny na hmotné a
nehmotné a konečně na věci movité a nemovité, přičemž k nemovitým věcem jsou
řazeny pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná
práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.
Co se týče bytu, nový občanský zákoník zcela jasně uvádí, ve svém § 1159, že
jednotka (bytová) je věcí nemovitou. Nový občanský zákoník dále prolamuje zásadu
předmětu vlastnictví, tak jak bylo uvedeno výše, když vychází z toho, že jednotka
zahrnuje byt jako oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci
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(chápáno jako domu a zastavěného pozemku), přičemž tyto tvoří neoddělitelnou součást
jednoho celku, která má vlastnost nemovité věci.

II.

Stručný historický exkurz
Existenci bytového vlastnictví je možné vysledovat i v minulosti. Co se týče

právní historie, obsáhlé prameny jsou dostupné z práva římského, které však obdobu
bytového vlastnictví - tedy vlastnictví určité vymezené části budovy - jako takovou
neznalo. Je pravdou, že i v dobách římských existovaly domy, které byly rozděleny na
jednotlivé byty, ale takto rozdělené nemovitosti sloužily především k nájmu. Snad za
nejvíce podobný institut římského práva k vlastnictví bytů lze považovat vztah k bytu
na základě tzv. služebnosti, tedy institut užívání věci cizí ku vlastnímu prospěchu, kdy
vlastníkovi zůstává zachováno holé vlastnictví. Je však nutné zdůraznit, že římské právo
vychází ze zásady superficies solo cedit, tedy že stavba je součástí pozemku.
Bytové vlastnictví jako takové se prvně objevuje ve středověku za feudálního
práva, kdy ve městech vznikají domy s vícero byty- obdoba bytových domů, kdy
docházelo ke vzniku různých „druhů“ vlastnictví ať už k bytům, podlažím domů apod.
Jednalo se jak o práva vlastnická, spoluvlastnická, tak práva služebnostní. Avšak
v období 18. až 19. století, především v důsledku francouzské revoluce, se vžila právní
idea, že rozdělování domů na jednotlivé byty není žádoucí, že přináší pouze spory mezi
vlastníky bytů, přičemž vlastnictví bytů v důsledku těchto vlivů téměř vymizelo.
Dokonce ani v tak uceleném právním díle, jako byl tehdejší civilní kodex RakouskaUherska ABGB, se nevyskytuje výslovné ustanovení o vlastnictví bytů.
Teprve v důsledku první světové války, která s sebou přinesla nejen značné
společenské proměny, ale jejím vlivem také došlo k rozsáhlému poničení obytných
domů v Evropě, dochází k znovuobrození bytového práva a jeho začlenění do
pozitivního práva jednotlivých evropských zemí. Jmenovat lze například francouzský
zákon o spoluvlastnictví budov rozdělených na části ze dne 28. 6. 1938, Belgickou
novelu občanského zákoníku z roku 1924 a další. Na druhou stranu v zemích
německých a zemích původního Rakouska-Uherska, tedy u nás, se pozitivní úprava
bytového práva objevila až po druhé světové válce. V Československu je předložen
5

zákon upravující bytové vlastnictví až v roce 1966, a to tehdejší Slovenskou národní
radou, přičemž tento návrh je následně odhlasován, přijat a vydán jako zákon č. 52/1966
Sb., o osobním vlastnictví bytů. Přes existenci tohoto zákona však v praxi k nabytí
vlastnictví bytů nedocházelo příliš často, a to především z důvodu, že společensky před
rokem 1989 „osobní vlastnictví“ bylo obecně potlačováno, nebo přinejmenším
nepodporováno.
Zcela zásadně se prolomila situace až po roce 1989, kdy se razantně objevila
nutnost nově upravit vztahy k vlastnictví bytů. Toto se podařilo až na základě vládního
návrhu z roku 1993, který byl poznamenán mnoha pozměňujícími návrhy, avšak ve
finále přijat jako zákon 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují
některé další zákony. Teprve po přijetí tohoto zákona se mohlo přistoupit k zamýšlené
privatizaci bytového fondu a převodům družstevních bytů. S odstupem času lze
konstatovat, že bohužel zákon č. 72/1994 Sb. není zcela právně dokonalý, obsahuje
nepřesnosti a jeho výklad působí do dnešní doby problémy. S řadou z nich se snažila
vypořádat judikatura soudů, lze se jen ptát, zda vždy ku prospěchu věci. Ostatně o této
problematice bude pojednáno níže. Otázkou zůstává, jaký bude vývoj v této právní
oblasti nyní, po přijetí nového kodexu občanského práva, který zákon o vlastnictví bytů
nahradí.

III. Rozdílné teorie bytového vlastnictví s ohledem na
historický a regionální kontext
Teorií bytového vlastnictví se zabýval především v 70. letech minulého století Š.
Luby1 . Teorie zná několik koncepcí bytového vlastnictví, a to koncepci monistickou, ve
které je podstatný dům a byt je vnímán nikoliv jako předmět vlastnictví, ale může být
uznán jako předmět věcného práva – např. služebnosti. Či naopak vlastnické právo se
vztahuje výlučně k bytu či nebytovému prostoru s určitým typem práva přístupu do

1

Luby Š. Vlastnictvo bytov, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akademie vied v Bratislavě, 1971
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společných částí budovy. Je nutno konstatovat, že monistická teorie se v praxi příliš
neprosadila.
Dalším možným pohledem je tzv. dualistická koncepce, podle které existují dva
objekty vlastnického práva, a to bytu či nebytového prostoru, dále pak společných částí
budovy. Je otázkou, zda se v rámci dualistické teorie pak považuje za hlavní předmět
práva dům a byt za vedlejší předmět práva, což znamená, že se uznává spoluvlastnické
právo k domu a k němu přistupující zvláštní vlastnické právo k bytu - tedy koncepce
spoluvlastnická či naopak - což jest označováno za koncepci vlastnictví bytů.
Dualisticko-monistická teorie pak přistupuje k bytovému vlastnictví tak, že dům
i byt jsou dvěma samostatnými předměty právních vztahů, ale s ohledem na jejich
nerozlučnost je nutné na ně pohlížet jako na celek, jako na vlastnické právo sui genesis.
Poslední tzv. antivlastnické teorie upírají bytu povahu věci v právním slova
smyslu zcela, tedy že by byt mohl vůbec být předmětem vlastnického práva, a to
s ohledem na neoddělitelnost bytu od domu.
Ať již uchopíme kteroukoliv z výše uvedených teorií, je evidentní, že společným
charakteristickým znakem bytového vlastnictví je mnohost předmětů (objektů) tedy
byt, dům, případně společné části domu, taktéž spoluvlastnický podíl na pozemku,
přičemž se navíc objevuje též vícero subjektů. Takto pak vzniká situace, kdy vlastníci
mají různorodá práva- tedy právo k bytu, ke společným částem domu, k pozemku a
zároveň je souhrn uvedených práv každého vlastníka spojený a omezený se souhrnem
práv jiného vlastníka.
Jak je uvedeno výše, chápání bytu jako předmětu vlastnictví nebyla v právní
teorii ustálená a jednotná, i když ve většina případů se přikláněla k existenci
vlastnického práva k bytu, ke kterému akcesoricky přistupují práva k domu, pozemku
nebo opačně. Tato komplikovanost povahy vlastnického práva k bytům se promítla i do
jednotlivých zákonných úprav, kdy řešení v praxi byla mnohdy složitá a postupy
zpochybnitelné.
Jak již bylo řečeno výše, stávající občanský zákoník úpravu vlastnictví k bytům
neobsahuje a ani v minulosti neobsahoval. Úprava vztahů k bytům byla vždy obsažena
ve speciálních zákonech. V minulosti se jednalo o zákon č. 52/1966 Sb., o osobním
vlastnictví k bytům, který vycházel z monistické teorie, tedy že byt byl výlučným
předmětem společné části domu nebyly předmětem osobního vlastnictví k bytu, ale
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osobního spoluvlastnictví. Tento zákon poprvé upravoval institut osobního vlastnictví
k bytu, ovšem byl málo využitelný, jelikož byt mohl být do osobního vlastnictví získán
výstavbou, převodem do vlastnictví jiného občana či převodem ze státního vlastnictví,
přičemž ale ve vlastnictví jednoho občana mohl být jeden byt či rodinný domek. Tento
zákon se nevztahoval na vlastnictví družstevní.
Po roce 1989 se do vlastnictví bytů promítly především restituce a zákony o
nápravě křivd. Zajímavé je zmínit například skutečnost, že v případě, že v některém
z domů, které se vracely na základě zákona o mimosoudních rehabilitacích, byl některý
z bytů prodán do osobního vlastnictví fyzické osoby dle zákona č. 52/1966 Sb., nebyl
dům restituentům vydán jako celek, ale mohly být vydány pouze „neprodané“ byty
společně se spoluvlastnickým právem ke společným částem domu. K další zvláštní
situaci docházelo v případech, kdy na dům, který byl následně vrácen v restituci, byla
v minulosti nastavena nástavba či půdní vestavba v režii bytových družstev zaměřených
na výstavbu, kdy vznikalo věcné břemeno užívání dle speciálního předpisu 297/1992
Sb.
Další důležitý zákon, které je vhodné zmínit v souvislostí s novým
společenským uspořádáním po roce 1998, je zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, na základě kterého obce získaly
bytové domy a byty v nich se nacházející, které byly následně v různých vlnách a za
různých podmínek privatizovány, o čemž bude pojednáno dále.
Za zmínku stojí též novela stávajícího občanského zákoníku, provedená
zákonem 509/1991 Sb., na základě které mohly od 1. 1. 1992 nabývat byty a nebytové
prostory do vlastnictví nikoliv pouze fyzické osoby, ale též osoby právnické.
Aktuálně platný zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. vychází z myšlenky, že
byt není reálně oddělitelnou částí budovy a s bytem nelze nakládat jako se samostatnou
věcí, jedná se tedy o druh dualistické teorie, kdy je hlavním předmětem budova,
vedlejším předmětem pak byt. Vlastník je tedy fakticky spoluvlastníkem budovy, kdy
k tomuto spoluvlastnictví přistupuje vlastnictví bytu. Je tedy jen logické, že
spoluvlastnictví k budově a vlastnictví k bytu, případě k nebytovému prostoru, může
vzniknout pouze v těch domech, které mají dvě a více jednotek, ať již bytů či
nebytových jednotek. Opačně však vztah vlastnictví k bytu vnímá T. Dvořák, který
tvrdí, že zákon o vlastnictví bytu je sice postaven na dualistické koncepci, ale dle jeho
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názoru nelze přisvědčit pojetí, že hlavním předmětem vlastnictví je dům, vedlejším pak
jednotka, ale má za to, že hlavním institutem úpravy je vlastnictví jednotky a
spoluvlastnictví ke společným částem domu a pozemku je až jevem druhotným. 2
Při přípravě rekodifikace občanského práva České republiky, která vyústila až
v přijetí nového občanského zákoníku publikovaného pod č. 89/2012 Sb., se
samozřejmě otevřela otázka nové úpravy bytového vlastnictví jako celku. Bylo zřejmé,
že zákon č. 72/1994 Sb. obsahuje mnohé problematické části, které se částečně podařilo
odstranit judikaturou soudů, přesto některé z nich stále vyvolávají otázky. Jedná se
především o okruhy přesného vyjádření vlastnictví bytů a příslušenství bytů, odstranění
úpravy, která umožňuje zpochybnit platnost prohlášení vlastníka, pokud je učiněno
v rozporu se zákonem a nemá předepsané náležitosti, možnost zpochybňovat vznik
vlastnických práva k jednotkám zapsaným do katastru nemovitostí na základě chyb
v prohlášení, upravení postavení a činnost orgánů společenství vlastníků jednotek a
mnohé další. Původní koncepcí při rekodifikaci na přelomu roku 2008 a 2009 bylo
vyčlenění zákonné úpravy týkající se společenství vlastníků jednotek do samostatné
zákonné úpravy, ba dokonce vyčlenění úpravy bytového zákona do lex specialis.
V průběhu roku 2010 však bylo rozhodnuto, že celá úprava bytového práva bude
zahrnuta do nového občanského zákoníku, tak aby nedocházelo k diverzifikaci a
entropii právního řádu. Je otázkou, zda takto zvolený přístup bude ku prospěchu věci.
Osobně jsem stoupencem takového kroku, jelikož mám za to, že vyčleňování
jednotlivých okruhů občanského hmotného práva do speciálních zákonů může zakládat
nežádoucí duplicity, problémy s tím, zda v dané situaci má být ještě použito lex
specialis, či zda již obecný právní předpis- občanský zákoník, zda mohou být při
aplikaci lex specialis použity základní zásady daného právního odvětví obsažené
v občanskoprávním kodexu. S tímto problémem se dnes a denně potýkají další právní
odvětví, například správní právo, které má mnoho speciálních zákonů existujících
paralelně vedle obecných správních předpisů, jejichž použití není vyloučeno, jako je
například správní řád, přičemž v praxi dochází k problémům při aplikaci například
obecných zásad správního řádu. Navíc ani podrobná zákonná úprava nezajišťuje
odstranění sporných okamžiků, což ostatně dokládá rozsáhlá judikatura vztahující se
právě k platnému a účinnému zákona č. 72/1994 Sb.
2

Dvořák, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor.Praha:ASPI, a.s., 2007, s.13.
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Nový občanský zákoník upravuje bytové vlastnictví v části třetí, hlavě II- věcná
práva, oddíl 5 bytové spoluvlastnictví, když zavádí nový institut vlastnického práva
spojeného s vlastnictvím reálné části domu, přičemž se opírá o spoluvlastnictví domu a
vlastnictví jednotky - kdy je tento pojem rozšířen na byt, spoluvlastnické podíly na
domě a pozemku. Je tak zachována jistá forma dualistické koncepce, dům však není
samostatnou věcí, když v daném případě jde o spoluvlastnictví nemovité věcí, jejíž
součástí je dům.
Na rozdílných právních základech stojí taktéž rozdílné národní úpravy bytového
vlastnictví. V našem regionu je vhodné se ohlédnout k úpravě německé a rakouské,
která je od české právní úpravy částečně odlišná.
V SRN zcela do důsledku platí již výše zmiňovaná zásada superficies solo cedit.
Zákon Bundeswohnungseingentumsgesetz, označovaný zkratkou dWEG, z roku 1991,
vychází z toho, že byt není samostatný předmět v právním slova smyslu, ale hlavní věcí
je pozemek. Zastavěný pozemek je rozdělen do určitých spoluvlastnických podílů, ke
kterým náleží zvláštní vlastnictví určitého bytu nebo nebytového prostoru a vlastník
bytu má právo trvalého užívání bytu tzv. Dauerwohnrecht. Obdobně jako v české právní
úpravě je možné na základě zmiňovaného zákonu nabývat vlastnických práv jak bytu,
tak k souboru místností určených k jinému účelu než k bydlení. Zajímavá je úprava
garážových stání, u kterých se použije právní fikce, že se jedná o uzavřený prostor.
Obdobně jako v české úpravě jsou zákonem pozitivně vymezeny společné části (nosné
stěny, stropy, časti budovy, které jsou potřebné pro její zachovaní a bezpečnost apod.)
Vznik a zánik vlastnického práva se i v SRN váže na zápis do pozemkové knihy.
Podobně

je

koncipován

též

rakouský

model

v zákoně

Bundeswohnungseigentumsgeset pod zkratkou öWEG z roku 2002, který taktéž stojí na
podílovém spoluvlastnictví pozemku, jehož součástí je stavba. Rakouská úprava je
oproti německé úpravě rigidnější, neboť neumožňuje vlastnictví bytu, ale opírá se více o
spoluvlastnictví pozemku, přičemž konkrétnímu spoluvlastníku zřizuje výlučné užívací
právo ke konkrétnímu bytu. Zajímavou specialitou rakouského práva je pak rozdělení
bytů na byty obecné a byty určené k rekreaci, tzv. Fehrienwohnung. Byty obecné
nemohou být pronajímány ke krátkodobým pronájmům, mají daňové odchylky
(například vlastníci bytů určených k rekreaci platí v některých obcích tzv. lázeňskou
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daň) a celkově je jejich cena na trhu nižší. Naopak Fehrienwohnung může být
pronajímán ke krátkodobým pronájmům i v řádech dnů. Tato zcela specifická právní
úprava vznikla v důsledku masivního nákupu bytů ze strany cizinců, především v okolí
lyžařských a lázeňských středisek. Tito vlastníci bytů, často financovaných z hypotéky,
pronajímali byty přes cestovní agentury za účelem získání peněz na splacení hypotéky
na krátkodobé týdenní pobyty dalším zahraničním turistům, což zbývající vlastníci bytů
neviděli rádi s ohledem na fluktuaci cizích osob v domě apod. Na rakouském trhu tak
posléze vznikly domy, ve kterých jsou byty obecné a domy ve kterých jsou byty typu
Fehrienwohnung. I v Rakousku dochází k nabytí vlastnického práva k bytu zápisem do
pozemkové knihy. V souvislosti s rakouskou úpravou bytového vlastnictví pak považuji
za zajímavé zmínit se o tom, že i rakouská úprava zná prohlášení vlastníka budovy, na
základě které jsou vyčleněny bytové jednotky. Rakouská úprava prohlášení je velmi
podobná zákonné úpravě v českém právu, přičemž obsahuje podobné náležitosti, jako je
například přesný popis jednotlivých bytů a zakreslení jejich půdorysů a umístění
v budově apod.
Ve Švýcarské konfederaci naopak od Německa a Rakouska neexistuje
samostatný lex specialis, který by bytové vlastnictví upravoval, přičemž zákonná úprava
je obsažena přímo ve švýcarském občanském zákoníku, do kterého byla tato úprava
začleněna v roce 1965 a označuje se jako vlastnictví podlaží, čili Stockwerkeigentum.
Jinak je však tato úprava podobná úpravě rakouské, tedy podstatné je vlastnictví
pozemku, od kterého se odvíjí možnost užívat určitou vymezenou část budovy.
Odlišně mají bytové právo upraveno v zemích angloamerických, které nejsou tak
silně ovládány původním římským právem a zásadou superficiální.Ve Velké Británii
existuje určitý hybridní model, kdy je vytvořena právnická osoba korporátního typu,
která se stává vlastníkem domu, přičemž členové této právnické osoby mají právo
k určitému bytu z titulu jejich spoluvlastnictví na společnosti. Jedná se o model
podobný našemu družstevnímu vlastnictví bytů. Ve Velké Británii je výše uvedený
model zakotven v zákoně z roku 1881, který se promítl i do zákonů v USA. V roce 1980
pak došlo k rekodifikaci zákonů upravujících bytové vlastnictví v USA tzv. Uniform
Condominium Act (UCA). K tomu je nutné poznamenat, že tzv. jednotné zákony nejsou
přímou legislativou v jednotlivých státech, ale tvoří jakýsi vzor, předlohu, podle které
mohou jednotlivé státy přijmout vlastní legislativu, čímž do jisté míry sjednocují
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zákony států, které nedopadají na právní otázky, jež jsou řešeny Ústavou USA,
respektive není k nim možné na základě ústavy přijmout federální řešení. UCA změnila
pohled na vnímání bytového vlastnictví, kdy se jednotlivé stavby začaly dělit na
jednotky, samostatné předměty vlastnictví, přičemž kondominium není již více
právnickou osobou, nýbrž nemovitost a právnická osoba, která ji spravuje, je
označována jako asociace.

IV. Základní pojmy bytového práva
Pro pochopení dalšího výkladu je nezbytné vysvětlit základní pojmy, se kterými
se v bytovém právu můžeme setkat. Vysvětlení základních pojmů obsahuje zákon č.
72/1194 Sb., přičemž je však nutné poukázat na skutečnost, že tyto slouží výlučně
potřebám tohoto zákona, jelikož v jiných předpisech jsou definovány odlišně, a to
především v právu stavebním a v katastrálních předpisech, což bohužel působí v praxi
jisté obtíže. Níže uvedené definice a vysvětlení je tak nutno chápat v rozsahu zákona č.
72/1994 Sb. Pro účely této práce jsem vybrala čtyři základní pojmy, a to budova, byt,
nebytový prostor a společné části domu, kterým se hodlám níže věnovat. Všechny tyto
pojmy jsou definovány v ust. § 2 zákona č. 72/1994 Sb.
1) Budova a dům
„Budovou se rozumí trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je
prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními
konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými a samostatnými užitkovými
prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci
se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak
stavebně technicky uspořádána, může plnit samostatně základní funkci budovy“
Budovu je nutno chápat jako stavbu, kdy pojem stavba obsahuje buď stavební
zákon „jako výsledek stavební činnosti, který lze individualizovat podle druhu, účelu a
využití a podle umístění v terénu“3

3

či katastrální zákon, kdy se budovou rozumí

§ 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.
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„nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými
stěnami a střešní konstrukcí“4.
Budova musí být samostatnou věcí, nikoliv pouze součástí věci či jejím
příslušenstvím, kdy tuto skutečnost lze většinou ověřit z kolaudačního souhlasu, či
kolaudačního rozhodnutí, na základě kterého je uvedeno, jaké užívání objektu se
povoluje, ale je vždy vhodné zkoumat individuální povahu budovy. Za problematickou
může být vnímána situace, kdy celý blok domů je považován za jednu stavbu, jednu
budovu, přestože jednotlivým sekcím či vchodům byla přidělena samostatná čísla
popisná. Je pak otázkou, zda jsou jednotlivé sekce - vchody - jednotlivými budovami, či
se jedná o jeden celek. V takovém případě je zapisováno do katastru nemovitostí
označení budovy jako budova č.p.A, B, C…
Zákon o vlastnictví bytů sice stanoví právní fikci, na základě které může
vlastník jednostranným právním úkonem – rozhodnutím, rozhodnout o tom, že sekce je
samostatnou budovu. V případě, že by chtěli vlastníci budovy vnímat sekce budovy
jako jednotlivé budovy, musí tato splňovat podmínku, že sekce musí být uspořádána
tak, že může samostatně plnit funkci budovy.

V tomto světle je možné vycházet

především z technického zařízení stavby, například zda obsahuje samostatné
kanalizační, elektrické, plynové a další přípojky, zda je od ostatních sekci oddělena
stavebně, například alespoň příčkami, zda má vlastní číslo popisné a zda obsahuje
alespoň dva samostatné prostory s vyloučením hal.
Budova, respektive stavba, není dle aktuálně platného občanského zákoníku
součástí pozemku, který je věcí nemovitou v právním slova smyslu. Tento koncept
opouští nový občanský zákoník, který zavádí superficiální zásadu, že stavba je součástí
pozemku, která byla po roce 1950 opuštěna, a to konkrétně v ust. § 506 : „Součástí
pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná
zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo
upevněno ve zdech“. Otázku může pak vyvolávat povaha podzemních staveb, neb bylo
judikováno, že stavba umístěná pod povrchem země - například zděný sklep, může být
samostatným předmětem právních vztahů5, a to především za situace, kdy podzemní
stavba zasahuje pod vícero pozemků. Tato situace byla v minulosti například řešena
Nejvyšším soudem ČR, který rozhodoval o právní subjektivitě podzemních chodeb
4
5

§ 27 písm. k) zákona č. 344/1992 Sb.
Rozsudek NS ČR sp. zn. 22 Cdo 911/2005 ze dne 24.5.2006
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v okolí pevnosti Josefov, přičemž došel k názoru, že tyto chodby nejsou samostatnou
věcí v právním slova smyslu, neb valná většina z nich je v tak havarijním stavu, že je
není možné užívat, tedy ztratily svoji užitnou hodnotu a funkčnost.6
Aby byla tato situace vyřešena, bylo po diskuzích právní obce do nového
občanského zákoníku začleněno, že podzemní stavba je nemovitostí (vedle pozemku)
v tom případě, že má samostatné určení, přičemž když toto samostatné určení není
patrné, je podzemní stavba součástí pozemku, a to i v případě, když zasahuje pod jiný
pozemek.
Po účinnosti nového občanského zákoníku pochopitelně nebude moci dojít ke
sloučení právního stavu budov a pozemků, které mají odlišného vlastníka, ale bude
zřízeno zákonné předkupní právo, tak aby v budoucnu ke slučování vlastníků
docházelo.
Závěrem je nutné poukázat, že zákon o vlastnictví používá dvojí terminologie
pro stavbu, a to pro budovu a dům, kdy budovu je nutné chápat jako stavbu, v níž
vlastnictví bytů nevzniklo, a dům naopak jako stavbu, kde vlastnictví bytů vzniklo, a to
dle ust. § 2 písm. a) a písm. d) zákona o vlastnictví bytů. Takové pojmové rozčlenění
považuji za zcela zbytečné a matoucí, když navíc nekoresponduje s dalšími právními
předpisy, např. zákonem stavebním, a způsobuje problém i v evidenci v katastru
nemovitostí, o čemž bude pojednáno níže.

2) Jednotka
Pojem jednotka se vyskytuje v zákoně o vlastnictví bytů jako tzv. legislativní
zkratka, kterou je popsán byt, případně rozestavěný byt nebo nebytový prostor,
případně rozestavěný nebytový prostor, který je prostorově vymezen v domě dle
zákona o vlastnictví bytů.

3) Byt
Bytem se rozumí „místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí
stavebního úřadu určeny k bydlení“
K jakému

účelu

slouží

konkrétní

místnosti, lze

dovodit

z původního

kolaudačního rozhodnutí, nyní nově z kolaudačního souhlasu. Aktuálně je však problém
6

Rozsudek NS ČR sp. zn. 28 Cdo 537/2010 ze dne 14.12.2010
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takový, že v mnoha případech se kolaudační souhlas k bytu nevydává, v případě, že se
dokumenty nedochovaly, je pak stavba (v našem případě byt) určena k účelu, pro který
je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena7.
I přes bohatou judikaturu a mnohá odborná posouzení zůstává problematická
otázka příslušenství k bytu, tedy otázka, jaké místnosti, jaké části budovy slouží
k užívání k bytu a jaké místnosti jsou započítávány do podlahové plochy bytu. Zcela
teoretickou otázkou s ohledem na povahu bytu ve světle předmětu vlastnictví je, zda
vůbec byt může mít příslušenství, když není věcí. Pro praktické účely použijeme
analogie a budeme vycházet z toho, že byt příslušenství mít může. Obecně je upraveno
příslušenství k bytu v občanském zákoníku v § 121 odst. 2, který říká, že
„příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem
užívány“.
Byt je tvořen souborem místností, a to hlavních - ložnice, obývací pokoj, a
místností vedlejších, které nejsou obytné a tvoří příslušenství bytu - například terasy,
lodžie, balkony a sklepy. „Příslušenstvím bytu jsou jednak místnosti, nacházející se v
bytě, jako je např. předsíň, komora, koupelna, jednak prostory, které se nacházejí mimo
byt, např. sklep, dřevník, kolna, apod. Společné těmto místnostem a prostorám je jejich
účelové určení, tj. to, že mají sloužit k tomu, aby byly užívány s bytem.“ 8 Tyto většinou
nesplňují podmínku místnosti, jelikož nejsou dostatečně uzavřené a uzamykatelné, a
tudíž jsou definovány pouze jako příslušenství k bytu. Mohou být jak součástí
společných prostor domu, tak příslušenstvím k jednomu konkrétnímu bytu. Je však
nutné vycházet z konkrétní situace a z konkrétní vůle vlastníka. Je totiž klidně možné,
že balkon slouží pouze a výlučně jednomu bytu a je na něj samostatný vstup. To může
platit i o zasklené lodžii, či samostatném sklepu, který je od ostatních sklepů oddělen
příčkou a je samostatně uzamykatelný. Součástí bytu rozhodně není sklepní kóje, která
může být pouze příslušenstvím k bytu.9 V případě porušování práv vlastníka bytu ke
sklepní kóji se vlastník bytu může domáhat ochrany vlastnictví klasickými cestami
občanského práva.
Samotným problémem jsou parkovací stání a garáže. Garáž dle rozšířeného
právního názoru nemůže být považována za příslušenství bytu v případě, že se jedná o
7

§ 125 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
Rozsudek NS ČR sp. zn. 26 Cdo 450/2003 ze dne 10.7.2003
9
Rozsudek NS ČR sp. zn. 22 Cdo 1455/2008 ze dne 2.6.2008
8
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samostatnou stavbu či samostatnou místnost, jelikož neslouží k uspokojování bytových
potřeb, ale ke garážování vozidel10. Je však otázkou, zda je tento pohled zcela správný,
jelikož za příslušenství věci, tedy analogicky dovozeno i bytu, je nutné považovat dle
ust. § 212 odst. 1 občanského zákoníku ty věci, „které náležejí vlastníku věci hlavní a
jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány“. Minimálně u garáže,
kterou je možné považovat za samostatnou věc v právním slova smyslu, by bylo možné
dle mého názoru zvažovat situaci, kdy vlastník věci hlavní - tedy bytu, respektive
vlastník budovy, prohlásí garáž za příslušenství bytu, jelikož tato má být s bytem
užívána, zvyšuje hodnotu věci hlavní a je s bytem spojena hospodářským účelem, i když
obecně je přijímáno, že samostatně postavená garáž, která není napojena na hlavní
stavbu, nemůže být kvalifikována jako příslušenství hlavní věci, tedy budovy, a to na
rozdíl od kůlny či stodoly.11 S ohledem na výše uvedené je nutné posuzovat každou
situaci individuálně s přihlédnutím k tomu, zda je možné garáž považovat za samostatný
předmět občanskoprávních vztahů, zda je napojena na hlavní budovu, či zda se nejedná
pouze o společné části domu, které jsou určeny pro společné užívání spoluvlastníkům
budovy.
Jiná situace nastává v případě jednotlivých garážových stání, kdy Nejvyšší soud
ČR judikoval, že „garážové stání, které není nebytovým prostorem, není způsobilé být
předmětem samostatného vlastnického práva“.12 Ovšem na druhou stranu nastává
složitá situace v bytových domech, které mají společné garáže pro všechny vlastníky
bytů, jež jsou evidovány jako jeden nebytový prostor, ve kterém jsou vymezeny
jednotlivá garážová stání, přičemž jednotlivým vlastníkům bytů náleží odpovídající
spoluvlastnický podíl na tomto nebytovém prostoru společně s odpovídajícím dalším
spoluvlastnickým podílem na domě. V případě, že se vlastník bytu zamýšlí nad
prodejem bytu včetně podílu na nebytovém prostoru garáží, se kterým je spojeno právo
na užívání konkrétního garážového stání, je správně povinen nabídnout osobním
spoluvlastníkům svůj podíl k odkupu na základě zákonného předkupního práva
spoluvlastníků dle občanského zákoníku. Tento postup však většinou nebývá dodržen a
dochází tak k porušení zákonného předkupního práva se všemi důsledky, ať už se jedná
10

Švestka, J., Spáčil,J., Škárová,M., Hulmák, M. a kol. Občannský zákoník I.§ 1-459. Komentář.1.
vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s.609
11
Švestka, J., Spáčil,J., Škárová,M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I.§ 1-459. Komentář.1. vydání.
Praha: C.H.Beck, 2008, s.608.
12
Rozsudek NS ČR sp. zn. 26 Odo 1100/2006 ze dne 23.1.2008
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o relativní neplatnost, či zachování předkupního práva, které mohou převod bytu
komplikovat.
Aby byla situace ještě složitější, trochu odlišně jsou vnímány vedlejší místnosti a
příslušenství bytu v případě, že vlastník budovy činí prohlášení, na základě kterého
vymezuje v budově samostatné bytové jednotky a tyto zapisuje do katastru nemovitostí.
Přestože jsou některé místnosti pouze příslušenstvím bytu, započítává se jejich
podlahová plocha do výměry bytu pro účely prohlášení vlastníka budovy, na základě
které je byt vymezen a zapsán samostatně do katastru nemovitostí. Dle pokynů ČUZK
č. 24 se podlahovou plochou bytu nebo rozestavěného bytu podle § 2 písm. i) zákona o
vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí podlahová plocha všech
místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu. Ale
podlahová plocha balkonů, lodžií, teras, sklepních kójí (laťkových, oplocených apod.), a
garážových stání, které jsou prohlášením vlastníka budovy určeny k výhradnímu
užívání jednotlivým vlastníkům jednotek, se do podlahové plochy bytů a rozestavěných
bytů nezapočítává. Z výše uvedeného lze usuzovat, že se do podlahové plochy bytu
započítávají samostatně oddělitelné a uzamykatelné sklepy.
V souvislosti s výše uvedenou problematikou příslušenství k bytům považuji
vhodné krátce shrnout problematiku převodu staveb, které lze označit jako stavby
vedlejší, především kůlny, stodoly, oplocení, studny, žumpy, septiky a další, ke stavbě
hlavní - tedy k hlavní budově, jelikož jejich převod společně s hlavní budovou, ve které
jsou umístěny jednotlivé byty a ke které má vlastník bytu odpovídající spoluvlastnický
podíl, může být chápán jako komplikovaný, a to především s ohledem na vývoj
judikatury v této oblasti. V minulosti se objevovaly různé názory na nutnost přesné
specifikace příslušenství k hlavní budově, tedy zda

je nutné toto příslušenství

v převodní smlouvě vůbec zmiňovat, jelikož příslušenství sdílí automaticky osud věci
hlavní, zda uvést pouze klausuli, že hlavní budova se převádí s veškerým
příslušenstvím, aniž by bylo vymezeno a přesně identifikováno, či zda je nutné uvést
přesné, taxativní vymezení veškerých vedlejších staveb, příslušenství. Zcela původně
např. v rozhodnutí Nejvyššího soudu publikovaného pod č. 7/1987, bylo dovozeno, že
je zcela nezbytné, aby ve smlouvě o převodu nemovitosti byly vedle věci hlavní
uvedeny a řádně identifikovány také věci, jež jsou jejím příslušenstvím. Odlišný názor
pak zaujal Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí 28 Cdo 133/2011 ze dne 27.11.2012,
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kde stanovil, že „při převodu vlastnictví sdílí příslušenství věci právní osud věci hlavní
bez zřetele k tomu, jestli účastníci smlouvy v ní toto příslušenství přímo identifikovali".
S tímto názorem se však neztotožnil velký senát občanskoprávního kolegia Nejvyššího
soudu ČR, který ve svém rozhodnutí 22 Cdo 1844/2004 ze dne 30.8.2005, vysvětluje,
že k platnosti smlouvy o převodu nemovitosti je třeba přesná identifikace příslušenství v
právním úkonu, bude-li jím nemovitost, která je předmětem evidence v katastru
nemovitostí (zejména půjde o pozemky a garáže). Bude-li příslušenstvím nemovitost,
která evidenci v katastru nepodléhá (různé vedlejší stavby jako kůlny, ploty apod.),
postačí k převodu vyjádření, že věc se převádí "s příslušenstvím". Ovšem i tu je k
převodu příslušenství třeba výslovný projev vůle, který musí být učiněn, jde-li o
nemovitost, písemně, přičemž projevy účastníků musí být na téže listině (§ 46
občanského zákoníku).
Nový občanský zákoník pojem byt samostatně neobsahuje, ale uvádí jeho hlavní
vlastnost, a to, že se musí jednat o prostorově oddělenou část domu, avšak nepožaduje,
jak ve stávající zákonné úpravě rozhodnutí stavebního úřadu. Co je stanoveno v oddílu
5 nového občanského zákoníku, který upravuje bytové spoluvlastnictví, dopadá též na
nebytový prostor. Jak již bylo řečeno výše, byt je součástí tzv. jednotky - která je
samostatnou nemovitou věcí v právním slova smyslu.
4) Nebytový prostor
Nebytový prostor je v zákoně č. 72/1994 Sb. vymezen jako „místnost nebo
soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům
než k bydlení, nebytovými prostory nejsou příslušenství k bytu nebo příslušenství
nebytového prostoru ani společné části domu.“
Občanský zákoník definici pojmu nebytového prostoru nezná, i když s ním
zachází a v podstatě odkazuje na speciální zákony, kterými jsou zmiňovaný zákon č.
72/1994 či zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Jak je
patrné z definice uvedené v zákoně o vlastnictví bytů, nebytový prostor je vymezen
pozitivně i negativně. Základním hlediskem samostatnosti nebytového prostoru je jeho
funkční určení. Při výpočtu podlahové plochy vycházíme z toho, že součástí nebytového
prostory mohou být plochy určené výhradně k užívání s nebytovým prostorem a které
nejsou jeho příslušenstvím. Taktéž společné části domu nejsou nebytovým prostorem.
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Co se týče příslušenství, je dle mého názoru možné vycházet analogicky z příslušenství
k bytu, tedy prostory, které jsou určeny k užívání společně s bytem.
5) Společné části domu
Dle zákona č. 72/1994 Sb. jsou společnými částmi domu „části domu určené pro
společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce,
vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny,
komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu,
elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou
umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu (
například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné
prádelny).“ Jak je z textu zákona patrno, jedná se o demonstrativní výčet společných
prostor, jejich hlavním účelem je, že mají být užívány všemi vlastníky budovy a
jednotlivých bytů. Sporná byla v minulosti povaha půdy, zda se jedná o společný
prostor. Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud například v rozsudku 28 Cdo
2488/2003, ve kterém vyjádřil svůj názor, že půda nemůže být pronajata jako nebytový
prostor v případě absence kolaudačního rozhodnutí, která by tento prostor za nebytový
označila, neboť se jedná o společné části domu.
Co se týká oken, jejichž právní režim může být pro vlastníka bytu důležitý
s ohledem na financování jejich výměny a zateplení, tato bývají povětšinou považována
za společné části domu, i když v ojedinělých případech mohou být v prohlášení
vlastníka označena jako součást jednotky.
Společné části domu se vymezují v prohlášení vlastníka budovy, na jehož
základě se vymezují v bytě jednotlivé bytové jednotky a právě společné části domu.
O tom, jak bude prováděna údržba a jak se bude nakládat se společnými
prostorami domu, rozhodují spoluvlastníci budovy - domu, v případě bytových domů,
kde existuje společenství vlastníků právě společenství vlastníků. O rozsahu rozhodování
o společných prostorách bude pojednáno v kapitole této práce, která se společenství
vlastníků věnuje.
Nový občanský zákoník obsahuje zcela novou definici společných částí domu.
Je opuštěn výčet společných částí domu, přičemž nová úprava zmiňuje explicitně pouze
pozemek, případně věcné právo, na jehož základě může být na pozemku stavěno.
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Určuje, že společnými částmi domu jsou ty, které mají svou povahou vlastníkům
jednotek sloužit společně a dále stavební části podstatné pro zachování domu, jeho tvaru
a vzhledu a zachování bytu. Je tedy opuštěn demonstrativní výčet obsažený v zákoně č.
72/1994 Sb., který stejně musel být doplněn judikaturou soudů, o čemž je bohatě
pojednáno výše.

V.

Vznik jednotky a nabytí vlastnického práva
k jednotce
Jak již bylo řečeno, jednotka může vzniknout v domě, ve kterém budou

existovat posléze nejméně dvě jednotky. K samotnému vzniku jednotky může dojít na
základě různých právních skutečností. Tato práce pojednává o způsobech nabytí bytů do
vlastnictví, je tedy podstatné rozebrat vznik bytu jako předmětu občanskoprávních
vztahů. Samotným vznikem jednotky - bytu může dojít k takzvanému originálnímu
nabytí jednotky do vlastnictví, či k derivativnímu, neboli odvozenému nabytí
vlastnictví. Hodnotícím kritériem je okolnost, zda budoucí vlastník odvozuje či
neodvozuje své právo od předchozího vlastníka. Jiným způsobem dělení může být, zdali
k nabytí vlastnictví k jednotce došlo na základě projevu vůle převodem například na
základě smlouvy kupní, darovací, či

přechodem, například na základě děděním,

rozhodnutí soudu, rozhodnutím státního orgánu, vydržením, příklepem licitátora ve
veřejné dražbě a dalších právních skutečností.

1) Prohlášení vlastníka
Nejčastější skutečností, na základě které dochází ke vzniku jednotky, tedy i bytu
a taktéž jeho nabytí do vlastnictví, je jednostranný právní úkon vlastníka budovy, jehož
cílem je vymezení jednotek v budově. Tento jednostranný právní úkon se nazývá
prohlášení vlastníka budovy.
Náležitosti tohoto právního úkonu vlastníka budovy jsou přesně stanoveny v ust.
§ 4 zákona 72/1994 Sb. a je nutné je dodržet, jinak by mohlo být prohlášení považováno
za neplatný právní úkon. Je však nutné poukázat, že drobné vady (například ve
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výpočtech) úkonu prohlášení nemusejí automaticky znamenat jeho neplatnost, spíše
vznik povinnosti k odstranění chyby. Jelikož úkon prohlášení vlastníka budovy, na
základě kterého dochází k vymezení jednotek a společných částí budovy, je úkonem
vysoce formálním s množstvím náležitostí a důrazem například na přesné zaměření
ploch jednotlivých bytů a jejich popis, dovodila judikatura soudů, že je nutné vysoké
intenzity porušení zákona, aby bylo možné považovat celý úkon prohlášení za
neplatný13. Takový výklad soudů je nutný považovat za správnou cestu s ohledem na
základní princip občanského práva pacta sunt servanda, či co není zakázáno je
dovoleno, jelikož přílišná formalizace práva nepřispívá v praxi k řešení problémů, ale
naopak k jejich kumulaci.
Prohlášení vlastníka budovy je možné učinit i samostatně, tzn. bez navazujících
právních úkonů, které by směřovaly k převodu bytů do vlastnictví dalších osob. Je tedy
možné, aby vlastník či vlastníci budovy učinili prohlášení a nadále byli vlastníkem či
spoluvlastníky

jednotlivých

bytových

jednotek

a

společných

částí

domu

v odpovídajícím podílu, čímž v podstatě dojde k transformaci vlastnického práva
k budově jako k celku. V minulosti existoval sice záměr na zrušení tohoto postupu (
novelou č.103/2000 Sb.), ale ve svém důsledku ke změně nedošlo, což ostatně dokazuje
i praxe katastrálních úřadů, která tato prohlášení bez navazující smlouvy o převodu
zcela standardně zapisují. Je tedy nepochybné, že vlastnictví k jednotce vzniká zápisem
prohlášení vlastníka budovy vkladem do katastru nemovitostí, nikoliv až převodem
první jednotky na třetí osobu.
Právní úkon prohlášení vlastníka budovy je úkonem většinou dobrovolným,
ovšem existují situace, za kterých vzniká povinnost takový úkon učinit. Vyjma obecné
povinnosti plynoucí ze smlouvy, tedy v případě, že se vlastník smluvně zavázal, že
prohlášení učiní, např. smlouvou o smlouvě budoucí, může taková povinnost vzniknout
speciálně v případě bytového družstva. O této povinnosti bude pojednáno speciálně
v kapitole o převodech bytů na členy bytového družstva.
Co se týká samotných náležitostí prohlášení vlastníka budovy, jsou přesně
specifikovány v zákoně č. 72/1994 Sb. V úvodu prohlášení je pochopitelně nutné určit,
jaký subjekt toto prohlášení činí, dále musí být přesně specifikována budova, které se
prohlášení týká, a to tak, že bude označena údaji podle katastru nemovitostí, tedy obcí,
13

Rozsudek NS ČR sp. zn. 29 Cdo 1788/2003 ze dne 6.11.2003
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katastrálním územím, číslem popisným, způsobem využití a číslem parcely, na které se
budova nachází. V případě jednotlivých sekcí budovy, respektive vchodu, které splňují
podmínky pro to, aby byly vnímány jako samostatná budova- stavba, o čemž bylo
pojednáno výše, se označuje taktéž číslem popisným.
Jednotlivé nově vzniklé jednotky se označují číslem, a to tak, že první se uvádí
číslo popisné jednotky, následuje lomítko a číslo konkrétního bytu. Zákonem není
stanovena posloupnost čísel, tzn. čísla mohou být vynechána, je však nutné dbát na to,
že celkový údaj o čísle bytu nesmí přesáhnout osm míst. V opačném případě je nutné
použít dodatkové číslování. Dále je nutné označit, v jakém podlaží se byt nachází.
Kromě řádného číslování je nutné jednotky dobře popsat, a to nejen samostatné
místnosti, ale též příslušenství bytu, kdy v případě, že se místnosti či prostory
započítávají do výměry podlahové plochy, je nutné určit výměru. Teoreticky je při
vyměřování možné vycházet ze stavebního povolení, či kolaudačního rozhodnutí nebo
souhlasu, ale v praxi bude většinou docházet k novému přeměření, většinou za použití
laserového zaměřovače, neboť je možné, že docházelo k úpravám bytu, které mohly mít
vliv na podlahovou plochu, například přesunu či bourání příček apod.
Dalšími povinnými náležitostmi prohlášení vlastníka jednotky je popis vybavení
jednotlivých jednotek, přestože toto vybavení není nikde definováno. Obecně vzato se
bude jednat o vybavení koupelny např. vanou, sprchovým koutem, WC mísou, vybavení
kuchyně sporákem apod. Obecně vzato není zakázáno zahrnout do popisu podrobně
všechno vybavení, i když z praktického hlediska není možné takový postup doporučit,
jelikož změna daného prohlášení je věcí složitou a když se již v popisu vybavení věc
objeví, měla by v bytě existovat i v době následujících převodů, což může věc
pochopitelně komplikovat.
Další náležitostí prohlášení vlastníka budovy je vymezení společných částí
domu. Zákon č. 72/1994 Sb. vymezuje, co je nutné vnímat jako společné části domu. Je
však možné, aby vlastník budovy vymezil společné části domu společné jen některým
vlastníkům jednotek. Tyto společné části domu společné jen některým vlastníkům
jednotek se nazývají relativně společné části, na rozdíl od absolutně společných. Za
absolutně společné je nutné vždy považovat určité části stavby, jako jsou obvodové a
nosné zdi, střecha a základy. Naopak u relativně společných částí domu se může
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například jednat o chodbu či některé skladovací prostory společné jen některým
jednotkám. V luxusních novostavbách se může jednat například o výtah.
Podíl na společných částech domu se vypočítává dle ust. §8 zákona o vlastnictví
bytů tak, že do poměru se dají velikost podlahové plochy konkrétní jednotky
k podlahové ploše všech jednotek. Obdobně by se mělo postupovat i u společných částí
domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek, tedy u
relativně společných částí domu. Zde však nastává výkladový problém. Dle některých
právních názorů by se měla plocha relativně společných částí domu zobrazit i v podílu
ke všem společným částem domu. Takto by se dle některých právních názorů mělo
postupovat v případě, kdy se jedná o prostory, u kterých je možné změřit jejich výměru,
např. komory, garážová stání, kočárkárny, ne však balkony či terasy, jelikož dle čl. 1.
bod 2.2.2 pokynu ČÚZK č.24, „ Podlahová plocha balkónů, lodžií, teras, sklepních kójí
(laťkových, oplocených apod.), a garážových stání, které jsou prohlášením vlastníka
budovy určeny k výhradnímu užívání jednotlivým vlastníkům jednotek, se do podlahové
plochy bytů a rozestavěných bytů nezapočítává.“ V těchto případech by se pak o plochu
relativně společných částí měl navýšit jmenovatel podílu na absolutně společných
částech všech vlastníků jednotek v domě, přičemž vlastníkům jednotek, kteří jediní mají
tyto relativně společné části právo užívat, by se o vzájemný poměr na nich navýšil
čitatel jejich podílu na absolutně společných částech. Čitatelé podílů na absolutně
společných částech ostatních vlastníků jednotek (kteří nemají právo tyto relativně
společné části užívat) by se nezměnily.14 Na druhou stranu však, jestli že je něco
společnou částí domu, ať již společnou či relativní, nemůže být zároveň součástí bytu,
tudíž ani započítána do zlomku určujícího společné části domu.
Opačný právní názor na výpočet relativně společných částí domu říká, že jejich
výpočet nemá vliv na velikost zlomku týkající se společných částí domu, který se
zapisuje do katastru nemovitostí. Relativně společné části musejí být v prohlášení
vlastníka budovy označeny, kdy ke každé vymezené jednotce, s jejímž vlastnictvím je
spjato právo užívat tyto relativně společné části, je samostatně uveden podíl na těchto
relativně společných částech. Podíl je stanoven tak, že jmenovatel podílu tvoří součet
podlahových ploch jednotek, s jejichž vlastnictvím je spjato právo užívat konkrétní
relativně společnou část, a čitatel tvoří podlahová plocha konkrétní jednotky. Osobně se
14
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přikláním k tomuto způsobu uvádění podílu na relativně společných částech domu,
přičemž je nutné zdůraznit, že do katastru nemovitostí by se relativně společné části
domu zapisovat neměly, jelikož dle čl. 1. bod 2.2.2 poslední věta Pokynu ČÚZK č.24
zní "Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky na společných částech domu, které jsou ve
spoluvlastnictví jen některých vlastníků jednotek, se v katastru nemovitostí neeviduje."
Je pravdou, že v praxi je možné setkat se s oběma postupy i u katastrálních úřadů, což
pochopitelně vnáší ještě další nejasnosti již do tak obtížné materie prohlášení vlastníka
budovy.
V obou případech způsobu stanovení podílu na relativně společných částech
domu je však vhodné tyto relativně společné části přesně určit, a to především z
důvodu stanovení úhrad nákladů na jejich opravy a údržbu, tak aby se na údržbě podíleli
opravdu pouze ti vlastníci jednotek, kteří je výlučně užívají.
Jak již bylo řečeno výše, relativně společné části domu se vymezí do prohlášení
vlastníka budovy, avšak nezapisují se samostatně do katastru nemovitostí. To může být
v některých případech zavádějící, neboť z pouhého výpisu z listu vlastnictví není možné
zjistit, zda se k určitému bytu váže i užívání relativně společných částí domu, toto je
možné zjistit pouze při nahlédnutí do sbírky listin katastrálního úřadu, tedy v prohlášení
vlastníka. Relativně společné části domu mohou být v užívání jen pro jednoho vlastníka
konkrétní jednotky nebo pro více vlastníků některých jednotek v domě.
Dále bude prohlášení nutně obsahovat stanovení spoluvlastnických podílů
vlastníků jednotek na společných částech budovy, které se do katastru nemovitostí
zapisuje v podobě zlomku.
Podíl na společných částech domu se vypočítá jako poměr velikosti podlahové
plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě. V této souvislosti je nutné
poukázat na to, že není možné zaokrouhlení zlomku, byť bude pravděpodobně vycházet
zlomek velice složitý, jelikož součtem všech zlomků musí být matematicky dosaženo 1.
Další nedílnou náležitostí prohlášení je označení pozemku, na kterém se budova
nachází a ke kterému vznikne odpovídající spoluvlastnický podíl, stejně jako ke
společným částem domu. Označení pozemku opět musí korespondovat s popisem, který
vyžaduje katastr nemovitostí. Zákon o vlastnictví bytů v této souvislosti hovoří o
zastavěném pozemku jako o pozemku zastavěném bytovým domem, což může
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způsobovat v praxi určité problémy. Zaprvé jednotky mohou být vyčleněny i v jiné
budově než v bytovém domě, běžně v domě rodinném, a za druhé zastavěný pozemek
nemusí korespondovat se stavební parcelou, jak ji vnímá katastr nemovitostí, neboť se
může stát, že pouze část stavební parcely je zastavěna budovou. Běžné také bývá, že
budova se nachází na více pozemcích, které musejí být v prohlášení vlastníka budovy a
případně následných smlouvách o převodu řádně specifikovány.
Je možné, že se v prohlášení objeví pozemků více, nejen pozemek stavební, na
kterém se budova nachází, a to pozemky na kterých se nacházejí například venkovní
úpravy (dláždění, komunikace) a které se zastavěnou plochou a nádvořím tvoří jeden
funkční celek. Takový pozemek je označován za pozemek související a musí mít
minimálně jednu hranici společnou s hranicí zastavěného pozemku. Podíly na
souvisejících pozemcích v rámci prohlášení vlastníka budovy budou u jednotlivých
vlastníků jednotek odpovídat obecnému podílu na společných částech domu. Dle
pokynu ČUZK č. 24 by měl katastr nemovitostí v tomto případě zapsat, že související
pozemek podléhá speciálnímu režimu.15
Složitější situace vzniká u pozemků, které jsou užívány vícero domy, většinou
se jedná o pozemky sloužící jako vnitroblok či společný dvůr. V případě, že není možné
pozemek reálně rozdělit k jednotlivým domům, musí být zahrnut do všech prohlášení u
jednotlivých budov. Velikost spoluvlastnického podílu na těchto pozemcích by se pak
měla zřejmě vypočítávat u jednotlivých vlastníků jednotek tak, že se stanoví poměrem
podlahové plochy jednotky k součtu všech podlahových ploch všech jednotek ze všech
domů, pro které plní pozemek funkci pozemku souvisejícího.16 Explicitně ale tento
postup stanoven v zákoně o vlastnictví bytů není.
Obecně je však nutné zdůraznit, že osud spoluvlastnického podílu na zastavěném
pozemku sleduje osud bytu, a tudíž podíl na zastavěném pozemku musí být vždy ex
lege převeden i na nového nabyvatele jednotky. Převod podílu k pozemku je navíc
15

Pokyn ČUZK č.24 čl. 6 odst.3 : „Je-li vlastník jednotky spoluvlastníkem pozemku pod budovou,
popřípadě pozemku na něj navazujícího (pozemku tvořícímu s domem s jednotkami jeden funkční celek),
nebo budovy, která je příslušenstvím domu s jednotkami a náleží do společných částí domu (kotelna,
čistička odpadních vod apod.), a tento pozemek či budova nemohou být zatím evidovány v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví pro dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví, protože nejsou zatím
ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, zapíše se u jednotky a u pozemku či budovy
upozornění podle § 12 odst. 1 písm. f) katastrální vyhlášky použitím kódu předmětu řízení a typu právního
vztahu 75/155 „Funkční celek s vlastnictvím jednotky“ s vazbou pro jednotku („PRO NEM“) a k
pozemku („K NEM“).“
16
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obligatorní náležitostí smlouvy o převodu jednotky, kdy bez této obligatorní náležitosti
by byla smlouva neplatná pro rozpor se zákonem dle ust. §39 občanského zákoníku.
Obdobně by se mělo stát i s pozemkem, který tvoří funkční celek se zastavěným
pozemkem. V případě, že někteří vlastníci jednotek v domě nejsou spoluvlastníky
pozemku, musí dojít dle § 21 odst.2 zákona o vlastnictví bytů k převodu podílů mezi
vlastníky jednotek tak, aby velikost spoluvlastnických podílů na společných částech
domu a pozemku byla stejná. V zákoně o vlastnictví bytů již však není stanoven postup,
jakým způsobem k tomuto vypořádání má dojít, ani v jaké lhůtě či za jakou cenu, vyjma
případu, kdy bytové družstvo nabylo pozemek bezplatně. Je tedy možné si představit i
žalobu na splnění povinnosti v případě, že k vypořádání nedojde. Obdobně se postupuje
i při smlouvě o výstavbě, nebo v případě, že k pozemku existuje jiné právo než
vlastnické, například nájemní smlouva. V takovém případě by mělo dojít k uzavření
nájemních smluv, respektive k rozšíření účastenství o nové vlastníky jednotek na straně
nájemníků i v případě, že v minulosti byla uzavřena s vlastníkem budovy smlouva o
nájmu pozemku, na kterém se budova nachází. Taková smlouva však nebude mít
konstitutivní charakter, jelikož dle mého názoru ze zákona o vlastnictví bytů § 20 odst.3
vyplývá skutečnost, že práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, které se týkají
pozemku a společných částí domu, přecházejí na nové vlastníky nabytím vlastnictví
jednotky. V případě, že neexistují žádná práva k zastavěnému pozemku a práva mezi
vlastníkem jednotky a vlastníkem pozemku nebyla do 21.12.2000 smluvně upravena,
zřídil zákon o vlastnictví bytů § 21 odst.5 a odst.6

zákonné věcné břemeno,

pochopitelně za náhradu, na základě kterého je vlastník jednotky oprávněn pozemek, na
kterém se dům nachází, užívat v rozsahu odpovídajícímu jeho spoluvlastnickému podílu
na společných částech domu. Přestože se toto ustanovení zákona o vlastnictví bytů snaží
vyřešit problémy vzniklé popřením zásady,že stavba je součástí pozemku, nepodařilo se
tuto problematiku vyřešit zcela, a to především z důvodu, že text zákona vymezuje
lhůtu, kdy se vlastníci jednotek mohou stát oprávněnými z věcného břemene. Dikce
zákona totiž předpokládá vznik věcného břemene k 1.1.2011, z čehož vyplývá, že
domů, které nebyly rozděleny na jednotky před tímto datem, se vznik věcného břemene
týkat nemůže. Dále není stanoven způsob výpočtu náhrady, evidentně je možné zřídit
jak jednorázové plnění tak plnění opakující se. Navíc výše zmíněný postup zřízení
věcného břemene dle zákona o vlastnictví bytů bylo možno využít pouze k domům

26

bytovým, neboť dle výkladových ustanovení zákona o vlastnictví bytů, konkrétně § 2
písm.k) zastavěným pozemkem se rozumí „pozemek zastavěný bytovým domem,
ohraničený obvodem bytového domu“, přičemž jednotky mohou být vymezeny i
v jiných domech než bytových, evidentně v domě rodinném, neboť rozdíl je pouze
v počtu bytů v domě umístěných. Do budoucna by však problematika vzniku staveb na
cizím pozemku měla být eliminována, neboť nový občanský zákoník již ctí zásadu, že
stavba je součástí pozemku, podrobně viz níže.
Prohlášení taktéž musí obsahovat soupis práv a závazků týkajících se budovy a
pozemku, a to jak práv věcných, tak závazkových. V této souvislosti je nutné uvést, že
v případě existence věcných práv váznoucích na budově, tato se následně v katastru
nemovitostí připisují ke každé jednotce. Tak například v případě zástavního práva toto
nezaniká rozdělením věci, ale zástavnímu věřiteli vzniká v případě rozdělení věci na
samostatné další věci právo zástavní k novým věcem, v právním slova smyslu vespolné.
To se týká i bytových domů a nově vzniklých bytových jednotek17.
Poslední podstatnou náležitostí prohlášení je určení pravidel pro správu
společných částí domu, včetně označení osoby pověřené správou domu. V případě
vzniku společenství vlastníků jednotek bude se pravděpodobně řídit stanovami tohoto
společenství, přičemž toto musí být alespoň v prohlášení deklarováno. Podrobnější
úprava pak bude nutná v případech, kdy společenství vlastníků vznikat nebude, ať již
pro malý počet vlastníků, či v případě některých bytových družstev, kdy po určitou
dobu společenství nevznikne.
Jako povinná příloha prohlášení je pak půdorys všech podlaží, případně jejich
schémata, ve kterých jsou určeny polohy jednotlivých jednotek společně s údaji o
podlahových plochách jednotek. Z této přílohy musí být jasné, kolik jednotek se
v kterém podlaží nachází, kde jsou jejich atypické součásti, jako balkony či lodžie, a
graficky musí být vyznačeny též společné části domu.
V případě, že bude existovat spoluvlastnictví k jednotce, musí si spoluvlastníci
určit zástupce, který bude jednat se správcem domu, totéž platí v případě, že jednotka
bude ve společném jmění.

17
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V některých případech se může vyskytnout situace, že k budově, ve které
dochází k vyčlenění jednotek prohlášením vlastníka budovy, patří i samostatné vedlejší
stavby. Běžně se může jednat o oplocení pozemku, studnu, kůlnu či vodovodní a
plynové vedení. Tyto stavby jsou obecně považovány za příslušenství věci hlavní - tedy
domu, jelikož jsou určeny k trvalému užívání s touto věcí hlavní. Výše uvedené drobné
stavby se do katastru nemovitostí neevidují, a proto ani nevznikne při vkladu prohlášení
vlastníka budovy do katastru nemovitostí problém. Na druhou stranu je však nutné
podotknout, že vydáním prohlášení vlastníka budovy dochází ke změně vlastnických
poměrů k těmto věcem, neb se stávají společnými částmi domu, a tudíž i vlastnický
podíl vlastníků jednotlivých jednotek těmto věcem se bude řídit podílem, který je
stanoven ke společným částem domu. Ovšem v některých případech bude situace těchto
vedlejších staveb výrazně složitější, neboť se bude jednat o budovy, které se do katastru
nemovitostí zapisují. Příkladem je možné uvést kotelny čí výměníkové stanice na
sídlištích. V případě, že kotelna bude sloužit jednomu domu s vyčleněnými byty, budou
vlastníci těchto bytů spoluvlastníky v odpovídajícím podílu jako na společných částech
domu i k této budově a jejich podíl bude zapsán v katastru nemovitostí u konkrétní
budovy. Nutno zdůraznit, že se budou taktéž podílet v návaznosti na tento podíl na
případných opravách budovy i jejího technického zařízení. Problém však nastává
v případě, že kotelna čí výměníková stanice slouží několika domům. Tuto situaci jde
řešit tak, že taková budova se stane součástí společných částí pouze jednoho domu a
ostatním vlastníkům bytů či nebytových prostor z jiných domů bude zřízeno právo
odpovídající věcnému břemeni, nebo tato vedlejší stavba bude rozdělena na
spoluvlastnické podíly a teprve tyto spoluvlastnické podíly se stanou součástí
společných částí jednotlivých domů. Téměř neřešitelná se po právní stránce pak jeví
situace, kdy kotelna je umístěna v jednom domě, přičemž okolní domy jsou na tuto
kotelnu napojeny a i vlastníci domů, většinou bytová družstva, přispěla v minulosti na
její vybudování. Tato situace by se teoreticky dala řešit taktéž zřízením věcného
břemene pro vlastníky bytů z jiných domů, či smlouvou o nájmu či smlouvou
obdobnou. Nutno však zdůraznit, že tyto smlouvy bude možné uzavřít jen v případě
vůle vlastníka budovy, kde je kotelna umístěna, což se v praxi může stát problémem.
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V některých případech dojde k situaci, že bude nutné již existující prohlášení
vlastníka budovy z nějakého důvodu měnit. Jelikož dům již není ve vlastnictví jednoho
vlastníka či spoluvlastníků, musejí se ke změně vyjadřovat vlastníci jednotek. V tomto
případě je nutné postupovat v souladu s ust. §11 zákona o vlastnictví bytů a rozlišit, zda
se jedná o změnu tak zásadní, že s ní musí souhlasit všichni vlastníci, či zda se jedná o
změnu, která vyžaduje kvalifikovanou tříčtvrtinovou většinu hlasů všech vlastníků,
nebo zda se jedná o změnu, pro kterou se vyžaduje tříčtvrtinová většina hlasů
přítomných vlastníků na shromáždění sdružení vlastníků jednotek, neboť tyto změny
musejí být prohlasovány právě na shromáždění sdružení vlastníků jednotek. Ovšem toto
není možné chápat tak, že by samotné shromáždění společenství vlastníků mohlo měnit
prohlášení vlastníka budovy, k takovým úkonům nemá shromáždění společenství
vlastníků jednotek pravomoc, jelikož i způsobilost k právním úkonům sdružení
vlastníků jednotek je omezena na věci správy domu a další činnosti vymezené v
ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. 18
Souhlas všech vlastníků jednotek je nutný vždy v případě, má-li dojít ke změně
účelu užívání stavby dle §126 a §127 stavebního zákona nebo ke změně stavby dle §2
odst.5 stavebního zákona.
V některých případech bude sporné, co všechno je možné považovat za změnu
účelu užívání stavby. Za změnu účelu užívání stavby však bude nutné považovat vždy
změnu účelu užívání jednotky, tedy případ, kdy se byt mění na nebytový prostor či
opačně. Za změnu účelu užívání stavby se dá taktéž považovat situace, kdy dochází
k zásahu do velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Obvykle
půjde o sloučení jednotek nebo rozdělení jedné jednotky na více jednotek.
Za změnu stavby je pak nutné považovat pořízení nástavby či přístavby a taktéž
provedení stavební úpravy, kdy jsou zachována vnější půdorysná ohraničení stavby.
Důležité je taktéž posouzení, jakým způsobem bude nutné vyžádat souhlas pro
stavební úpravy u stavebního úřadu, neboť některé stavební úpravy potřebují pouhé
ohlášení, jiné stavební povolení. Jelikož nosné konstrukce domu patří vždy do
společných částí domu, bude nutné vždy posoudit i míru stavebního zásahu. Obecně
stavební úřady v těchto situacích postupují tak, že velmi drobné zásahy, jako je
zazdívání dveří či vyzdívání bytových jader, přestože je zasahováno do nosných
18
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konstrukcí, jsou ponechávány v režii vlastníků jednotek a stavební úřad nevyžaduje
souhlas ostatních vlastníků jednotek v domě. Souhlas všech vlastníků jednotek je nutný
též v případě, kdy se bude měnit prohlášení vlastníka budovy z důvodu, že v původním
prohlášení byly chyby, jejichž oprava má za důsledek zásah do podílů jednotlivých
vlastníků na společných částech domu a pozemku.
Tříčtvrtinová většina hlasů všech vlastníků jednotek se požaduje v případě
modernizací, rekonstrukcí a oprav společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní
uspořádání domu a nezasahuje se do spoluvlastnických podílů na společných částech
domu.
Ve všech ostatních případech je nutný souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů
přítomných vlastníků.
Při některých stavebních úpravách se však nebude jednat o změnu prohlášení
vlastníka budovy v intencích, o kterých bylo pojednáno výše, ale bude se postupovat na
základě smlouvy o výstavbě, o čemž bude pojednáno pod následujícím bodem.
Ať již bude prováděna změna prohlášení vlastníka z důvodu opravy chybně
stanovených spoluvlastnických podílů, nebo v případě změny ve vymezení jednotek,
nebo bude uzavírána smlouva o výstavbě, na základě které bude docházet taktéž ke
změně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, například
z důvodu výstavby nových jednotek na úkor společných částí domu nebo slučování či
rozdělování jednotek, bude vždy nutné provést zapsání těchto změn do katastru
nemovitostí. Zápis se provádí záznamem, kdy přílohu tvoří buď smlouva o výstavbě či
opravené prohlášení včetně souhlasu všech nebo většiny vlastníků, přičemž pravost
podpisů musí být úředně ověřena. Možné je taktéž osvědčit souhlas vlastníků notářským
zápisem. Další přílohou je výpis z rejstříku společenství. Oznámení katastrálnímu úřadu
podává sdružení vlastníků jednotek jako právnická osoba sui generis, v případě, že
sdružení neexistuje, oznámení podávají všichni vlastníci.
2) Smlouva o výstavbě
Dalším způsobem vzniku jednotky je její nová výstavba na základě smlouvy o
výstavbě. V tomto případě se bude jednat o nabytí originární. Specifičnost této úpravy
oproti jiným způsobům vzniku vlastnictví k jednotce je mimo jiné v tom, že na základě
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smlouvy o výstavbě, kterou se zhotovuje nová jednotka, vzniká vždy vlastnictví k
jednotkám rozestavěným.
Smlouva o výstavbě bude figurovat ve dvou případech, a to při vzniku zcela
nového domu a v případě, když ve stávajícím domě vzniká nová jednotka, a to ať již
formou nástavby, vestavby, přístavby či vzniku jednotky na úkor společných částí
domu. V případě vzniku jednotky v již existujícím domě jsou možné dvě varianty, a to
vznik nové jednotky v domě, který již na jednotky rozdělen byl či v budově, která ještě
na jednotky rozdělena nebyla.
Při výstavbě bytových jednotek uzavřou stavebníci speciální smlouvu dle zákona
o vlastnictví bytů, tzv. smlouvu o výstavbě, v rámci které si vzájemně vymezí práva a
povinnosti při výstavbě jednotky a práva k pozemku. V této souvislosti je nutné
podotknout, že pojem stavebníka dle zákona o vlastnictví bytů není totožný s pojmem
stavebníka dle stavebního zákona. Zde se bohužel opět objevuje terminologická
nenávaznost zákona o vlastnictví bytů na další právní předpisy.
Smlouva o výstavbě musí mít písemnou formu. Bude obsahovat obdobné
náležitosti jako prohlášení vlastníka budovy, na jehož základě dochází k vyčlenění
jednotek. Bude pochopitelně obsahovat název katastrálního území a parcelní číslo
pozemku, na kterém se bude objekt stavět, a to včetně úpravy práv k němu (v případě,
že se jedná o nově vznikající dům). Zákon o vlastnictví bytů vychází z premisy, že
s vlastnictvím jednotky jsou spojena i práva ke stavební parcele, přičemž toto pravidlo
je zachyceno v § 21 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů, který stanoví jako obligatorní
součást smlouvy o výstavbě převod spoluvlastnických podílů k pozemku mezi
stavebníky. Dále bude ve smlouvě o výstavbě označeno číslo jednotky, pojmenování a
umístění v domě, výměra podlahové plochy, příslušenství a vybavení, určení
společných částí domu, společných všem spoluvlastníkům domu, či pouze některým
z nich, pravidla pro přispívání na náklady spojené se správou a údržbou domu, tedy jak
již bylo řečeno, údaje totožné s údaji uváděnými v prohlášení vlastníka budovy dle
zákona o vlastnictví bytů. Stejně tak jako k prohlášení vlastníka budovy se i ke smlouvě
o výstavbě připojují půdorysy všech podlaží, případně jejich schémata, určující polohu
jednotek a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. Navíc
bude smlouva o výstavbě obsahovat určení, který ze stavebníků se stává vlastníkem
které jednotky, jelikož smlouva o výstavbě je právním titulem pro vznik vlastnictví
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k jednotce, přičemž k nabytí vlastnictví dochází zhotovením věci. Další ustanovení
smlouvy o výstavbě se bude zabývat tím, jak bude řešena správa domu a pozemku,
jakým způsobem bude rozhodováno spoluvlastníky a kdo je bude zastupovat navenek.
Toto ujednání má význam pouze dočasný, do té doby než vznikne společenství
vlastníků jednotek, přičemž toto ujednání je podstatné především pro dobu výstavby,
kdy budou řešeny technické problémy při stavbě, jelikož určení zástupce stavebníků má
charakter zvláštní plné moci. Dále bude smlouva o výstavbě obsahovat určení způsobu
financování stavebních nákladů, výši a splatnost příspěvků, případně rozsah a způsob
ocenění vlastní práce stavebníků.
Jak již bylo řečeno výše, při výstavbě zcela nového domu, ve kterém budou
vymezeny jednotky, je až do okamžiku dovedení stavby do stavu rozestavěných
jednotek, tj. do té doby, než je objekt navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní
konstrukcí, budova jako rozestavěná stavba ve spoluvlastnictví stavebníků ve
spoluvlastnických podílech určených smlouvou o výstavbě. Od vzniku rozestavěných
jednotek ve smyslu § 2 písm. e) a f) zákona o vlastnictví bytů se toto spoluvlastnictví
mění na vlastnictví jednotek a spoluvlastnictví společných částí domu.
V případě, že jednotky budou vznikat v domě již existujícím, ve kterém jsou
samostatné jednotky již vymezeny, bude nutné, aby stávající vlastníci jednotek v rámci
smlouvy o výstavbě převedli část svých podílů k pozemku na nové vlastníky
vznikajících jednotek. V tomto případě budou účastníci smlouvy o výstavbě všichni
vlastníci jednotek a stavebník. Okamžikem, kdy jsou nové jednotky stavebně
oddělitelné, tedy venkovně ohraničené a uzavřené stěnami, vzniká ex lege vlastnictví k
těmto rozestavěným jednotkám jejich stavebníkům dle smlouvy o výstavbě a současně
se ex lege mění příslušným způsobem v souladu s § 8 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů
výše spoluvlastnických podílů všech vlastníků jednotek v domě ke společným částem
domu a jak bylo uvedeno k pozemku.
Jiný případ bude při výstavbě jednotky v budově, ve které zatím nebyly
vyčleněny samostatné jednotky, v tomto případě bude účastníkem smlouvy o výstavbě
stavebník a stávající vlastník budovy. Obsahem smlouvy o výstavbě musí být mimo jiné
i vymezení jednotek v dosavadní budově prohlášením vlastníka budovy se všemi
náležitostmi, které stanoví zákon o vlastnictví bytů včetně stanovení velikosti
spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek ke společným částem domu a k pozemku.
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V tomto případě se vznikem vlastnictví rozestavěné jednotky pro jejího stavebníka
vzniká současně dosavadnímu vlastníkovi budovy vlastnictví stávajících jednotek v
domě, a to ex lege, včetně spoluvlastnictví společných částí domu a pozemku.
Podle názoru ČÚZK by měly smlouvě o výstavbě podléhat všechny stavební
úpravy, které se v domě dějí, a to v tom případě, že se jimi mění vnitřní uspořádání
domu a podíly na společných částech domu bez ohledu na skutečnost, zda se zvětšuje
výměra podlahové plochy jednotek.
Vlastnické právo k jednotkám se zapíše do katastru nemovitostí záznamem na
základě návrhu na vklad rozestavěné jednotky do katastru nemovitostí, kdy povinnou
přílohu bude tvořit smlouva o výstavbě. Vlastnictví k rozestavěné jednotce vzniká totiž
jejím zhotovením- tedy zhotovením věci, nikoliv vkladem práva do katastru
nemovitostí. V této souvislosti je nutné poznamenat, že zákon o vlastnictví bytů hovoří
ve svém § 17 odst. 6 věta druhá o návrhu na vlastnictví do katastru nemovitostí, kdy se
evidentně jedná o chybnou formulaci, což ostatně vyplývá i z následující věty, která
hovoří o záznamu v katastru nemovitostí, navíc zápis nemá žádné konstitutivní účinky,
neboť vlastnictví zde již vzniklo a jde tedy pouze o jeho deklaraci dle § 7 odst. 1 zákona
č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Je nutné zdůraznit, že smlouva o výstavbě má obligační charakter, tudíž převod
práv a povinností ze smlouvy o výstavbě je možný, přičemž se použijí obecná
ustanovení občanského zákoníku o změně subjektů, např. postoupení pohledávky a
převzetí dluhu. V této souvislosti je nutné poukázat na skutečnost, že se jedná o závazek
synallagmatické povahy a jeho změna musí proběhnout se souhlasem všech stavebníků.
Obdobně se bude postupovat při změně obsahu závazku či při zániku závazku, kdy se
opět bude postupovat dle obecných ustanovení občanského zákoníku.
V průběhu výstavby nového domu bude docházet ke změně typu vlastnictví. Na
počátku, kdy je stavěn nový dům a ještě nevznikly rozestavěné jednotky, bude
rozestavěný dům ve spoluvlastnictví stavebníků, tudíž budou všichni stavebníci
oprávněni z právních úkonů společně a nerozdílně, ovšem ve fázi, kdy vzniknou
rozestavěné jednotky, pak odpovídají vlastníci jednotek v poměru odpovídajícím
velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu, tedy poměrně.
Při výstavbě jednotek na základě smlouvy o výstavbě pak nesmí být
zapomenuto, že stavební činnost podléhá schvalování dle stavebního zákona, a tudíž
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musí probíhat ať již na základě stavebního povolení či pouhého ohlášení, přičemž
užívání je možné na základě kolaudačního souhlasu či oznámení stavebnímu úřadu o
užívání stavby, vše dle příslušných ustanovení stavebního zákona
3) Dohoda spoluvlastníků o zrušení spoluvlastnictví
Další způsob vzniku bytu či nebytového prostoru je v situaci, kdy budova je ve
spoluvlastnictví,

přičemž

spoluvlastníci

nechtějí

dále

vlastnit

budovu

ve

spoluvlastnických podílech a rozhodnou se pro zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
tak, že v budově vzniknou jednotky, ke kterým nabudou vlastnické právo jednotliví
spoluvlastníci. Tento postup předvídá ust. § 5 zákona o vlastnictví bytů, a to konkrétně
v odst.2.
„Vlastnictví jednotky může vzniknout rovněž na základě dohody spoluvlastníků budovy
nebo rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy nebo
na základě dohody nebo rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů. Jeli předmětem vypořádání podílové spoluvlastnictví budovy, může vlastnictví jednotek
vzniknout jen po předchozím vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy tak, že
velikost spoluvlastnických podílů budovy se rovná velikosti spoluvlastnických podílů na
společných částech domu stanovených podle § 8 odst. 2. To platí obdobně, je-li
předmětem vypořádání společného jmění manželů budova.“
Úskalím výše uvedeného postupu je skutečnost, že velikost spoluvlastnických
podílů budovy se musí rovnat velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech
domu. V reálném životě vznikne málokdy situace, že ideální spoluvlastnické podíly
budou odpovídat následným podílům na společných částech domu, tedy například při
ideálním spoluvlastnictví ½ nemovitosti, že byty vzniklé v budově budou mít stejnou
podlahovou plochu oproti ploše všech jednotek. Před samotným vymezením bytových
jednotek tak bude muset být vypořádáno spoluvlastnictví v tom rozsahu, že fakticky
dojde k převodu části podílů na ty ze spoluvlastníků, kterým chybí do plochy bytu,
který jim má připadnout. Fakticky tak bude nutné vytvořit písemnou dohodu, která bude
obsahovat zrušení podílového spoluvlastnictví, vypořádání podílového spoluvlastnictví
tak, že výše podílů na budově bude odpovídat výši budoucích podílů na společných
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částech, přičemž není podstatné, aby každý z bývalých spoluvlastníků byl
spoluvlastníkem i po tomto vypořádání, dále zrušení podílového spoluvlastnictví a
konečně vypořádání takto vzniklého spoluvlastnictví, které bude obsahovat vymezení
jednotek – tedy veškeré náležitosti nutné pro prohlášení vlastníka, a budovy dle zákona
o vlastnictví bytů. Výše uvedený postup může být součástí několika smluv i součástí
jedné listiny. Vlastnictví jednotek vzniká vkladem dohody do katastru nemovitostí
s konstitutivními právními účinky ke dni doručení návrhu na katastr nemovitostí.
Skutečnost, že někteří spoluvlastníci budou nabývat od jiných spoluvlastníků
ideální části nemovitosti, je nutné zohlednit i z daňového hlediska, jelikož tento převod
může být sjednán ať už jako bezúplatný, tudíž se bude pro účely finančních úřadů
posuzovat jako darování, které v určitých případech podléhá dani darovací, nebo jako
převod úplatný, přičemž k této skutečnosti mohou jednotlivé finanční úřady přihlédnout
a požadovat daň z převodu nemovitosti, kdy základ daně aktuálně odpovídá 4 % z ceny,
a to buď z ceny stanovené znaleckým posudkem, či z ceny kupní (vychází se z ceny
vyšší), případně dokonce požadovat daň z příjmu, jestliže převodce je právnickou
osobou či fyzickou osobou, která neměla nemovitost ve vlastnictví déle jak 5 let.
Z praxe je zřejmé, že přístup jednotlivých finančních úřadů může být v dané situaci
odlišný, ovšem při tomto způsobu vzniku jednotky je nutné s výše uvedeným počítat.
S ohledem na daňovou povinnost a komplikovanost převodu je vhodné doporučit tento
způsob nabytí jednotky především v případech, kdy vznikne v budově menší počet
jednotek, kdy se spoluvlastníci domluví na výše popsaném postupu a kde bude možné
optimalizovat případný daňový náklad, tedy především v případě, kdy bude
vypořádáváno spoluvlastnictví mezi osobami, které jsou osvobozeny od daně darovací,
tedy mezi příbuznými.
Výše popsaný zákonný postup při vypořádání spoluvlastnických podílů k
budově považuji za nanejvýš komplikovaný a kogentní omezení, nařizující, že
spoluvlastnické podíly musejí nejprve odpovídat velikosti spoluvlastnických podílů na
společných částech budovy za zbytečné. Ještě zbytečně složitější mi přijde názor
katastrálních úřadů, které preferují dvě samostatné listiny, nejprve s vypořádáním
spoluvlastnických podílů a následně s rozdělením budovy. Do budoucna považuji za
nanejvýš žádoucí, aby způsob rozdělování budov v rámci vypořádání ideálního
spoluvlastnictví byl zjednodušen, neboť je to jeden ze způsobů, jak předejít soudním
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sporům a přitom zachovat či dokonce zvýšit hodnotu nemovitosti, respektive části
nemovitosti odpovídající spoluvlastnickému podílu. Bude totiž vždy snazší prodat
vyčleněnou bytovou jednotku než ideální spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Jisté
uvolnění snad slibuje nový občanský zákoník, který umožňuje stanovit podíly na
společných částech budovy dle dohody stran.
Obdobným způsobem lze postupovat i v rámci vypořádání zaniklého společného
jmění manželů, což ostatně zákon o vlastnictví bytů v § 5 odst.2 taktéž předvídá, a to
jak v případě, kdy došlo k rozvodu manželů a tito uzavírají dohodu o vypořádání
zaniklého společného jmění manželů, nebo i za trvání manželství v případě, že manželé
přistoupili k zúžení společného jmění na základě dohody ve formě notářského zápisu
nebo na základě rozhodnutí soudu v případě, že jsou zde dány zákonné důvody dle
občanského zákoníku pro zúžení společného jmění manželů a manželé následně
přistoupí k vypořádání dohodou. Jenom ve stručnosti dle ust. § 148 občanského
zákoníku může soud přistoupit na návrh jednoho z manželů ke zúžení společného jmění
manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti ze závažných
důvodů, za které je obecně považováno například nehospodárné nakládání se společným
majetkem (jeden z manželů je gambler) apod. Speciálním důvodem pro zúžení
společného jmění manželů dle výše uvedeného ustanovení občanského zákoníku je pak
situace, kdy jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti. Vymezení
jednotek, které pochopitelně musí obsahovat opět veškeré náležitosti stanovené
zákonem o vlastnictví bytů pro prohlášení vlastníka budovy, bude předcházet
vypořádání zaniklého společného jmění manželů tak, že velikost spoluvlastnických
podílů budovy se bude rovnat velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech
domu stanovených podle § 8 odst. 2. zákona o vlastnictví bytů. Aby nebyla situace
komplikovaná jako v předchozím případě, doporučuje se netransformovat společné
jmění manželů na podílové vlastnictví, ale vyhotovit prohlášení o vymezení jednotek a
následně vypořádat společné jmění manželů s tím, že každý z manželů se stane
výlučným vlastníkem jednotek a podílovým spoluvlastníkem budovy19.

19

Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J.,Horák,T. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a
přepracované vydání,Praha:C.H. Beck, 2005,5 s. 61
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4) Vznik jednotky a nabytí do vlastnictví na základě soudního
rozhodnutí
Dalším možným způsobem vzniku jednotky a jejího nabytí do vlastnictví je
soudní rozhodnutí, a to v případě, kdy soud rozhoduje o zániku a vypořádání
spoluvlastnictví na základě žaloby spoluvlastníka či v případ soudního vypořádání
zaniklého společného jmění manželů, opět na základě žaloby, která je podána ve lhůtě
tří let ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, jelikož po uplynutí této lhůty
dochází k vypořádání zaniklého společného jmění na základě právní domněnky
obsažené v § 150 občanského zákoníku, přičemž bývalí manželé nabudou nemovitost
do spoluvlastnictví, kdy podíly jsou totožné. V těchto svou případech nevzniká
vlastnictví a existence jednotky jejím zápisem do katastru nemovitostí, ale právní mocí
rozsudku, přičemž zápis do katastru nemovitostí má povahu deklaratorní.
Oč jasněji v tomto případě hovoří zákon o vlastnictví bytů ve svém ust.§5 odst.2
a 3, tedy o možnosti rozdělit budovu na jednotky rozhodnutím soudu, o to
komplikovaněji k věci přistupuje judikatura.
Za zcela zásadní lze považovat v této věci rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.
zn. 22 Cdo 559/2004 ze dne 22.4.2004, jehož právní věta zní: „Při úvahách o
vypořádání podílového spoluvlastnictví k domu jeho rozdělením na jednotky je třeba
přihlédnout i k okolnostem dalšího možného soužití účastníků v jednom domě. K
takovému rozdělení soud přistoupí pouze v případě, že vztahy mezi účastníky při
užívání domu jsou po delší dobu nekonfliktní a jejich neshody nevyžadují rozhodování
soudu podle § 139 OZ“. V tomto řízení rozhodoval soud o dovolání žalobkyně, která
se domáhala žalobou k obecným soudům zrušení podílového spoluvlastnictví,
přičemž požadoval přikázání věci - nemovitostí sestávajících z budovy a pozemků, do
svého výlučného vlastnictví. Okresní soud v Příbrami, který rozhodoval v této věci
jako soud prvého stupně, přistoupil k reálnému rozdělení věci - nemovitostí tak, že
v budově vyčlenil bytové jednotky, přičemž žalobkyni přiřkl částečně právo na
vypořádání v penězích. Soud při rozdělení věci postupoval v souladu se zákonem o
vlastnictví bytů, jelikož bylo znaleckým posudkem prokázáno, že nemovitost,
především budovu, nelze reálně rozdělit v obecném slova smyslu, tedy stavebně
oddělit samostatně užitné části. Nejvyšší soud v odůvodnění uvedeného rozsudku
nejprve konstatoval, že rozdělení domu na dva samostatné objekty je základním
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způsobem reálného rozdělení spoluvlastnictví, které nelze zaměňovat s jinou formou
rozdělení budovy, a to na jednotky dle zákona o vlastnictví bytů. Navíc dle názoru
Nejvyššího soudu je nutné postupovat s ohledem na § 142 odst. 1 občanského
zákoníku, kdy k rozdělení věci se přistoupí v tom případě, je-li to dobře možné,
přičemž při posouzení této otázky musí být též vzato v úvahu, nejen zda je možné
technické rozdělení budovy, ale zda je možné další soužití účastníků sporu, tedy zda
jsou jejich vztahy nekonfliktní a nebude docházet následně k řízení dle § 139
občanského zákoníku - tedy rozhodování soudů ve věci neshody spoluvlastníků při
hospodaření se společnou věcí.
Osobně mám za to, že tento přístup k výkladu zákona o vlastnictví bytů a
možnému vzniku jednotky na základě soudního rozhodnutí není správný a evidentně
je v rozporu se záměrem zákonodárce. Již samotná existence soudního sporu přeci
znamená určité neshody mezi spoluvlastníky, neboť v případě nekonfliktních vztahů
mají možnost uzavřít dohodu o vypořádání spoluvlastnictví. V případě, že
zákonodárce umožnil na základě zákona o vlastnictví bytů vznik jednotky soudním
rozhodnutím, musel předjímat i situace, kdy se spoluvlastníci na dohodě neshodnou a
tudíž začlenil do zákona o vlastnictví bytů možnost vzniku jednotek a vypořádání
spoluvlastnictví k budově soudním rozdělením. Navíc soud nebere v potaz zcela
praktickou situaci, a to že ideální podíl na nemovitosti je velmi komplikovaně
prodejný, především za předpokladu, kdy není majoritní. Naopak v případě, kdy
dojde k vyčlenění jednotek, především bytů a určení podílu na společných částech
domu a pozemku, je možný snadný převod na třetí osoby za odpovídající tržní cenu.
Tento postup může vyřešit mnohé dlouholeté spory spoluvlastníků, které běžně
přerůstají v osobní animozitu, kdy dohoda mezi nimi prostě možná není jen z důvodu
„křivd minulých“. Dle mého názoru tedy soud citovaným rozsudkem opět
zkomplikoval možné řešení sporů spoluvlastníků k nemovitostem, které mnohdy
končí mnohaletými soudními spory se značnými náklady na právní zastoupení i
znalecké posudky.
Částečnou korekcí pak prošel citovaný rozsudek v roce 2012, kdy Nejvyšší soud
ČR rozhodoval v rozhodnutí sp. zn.22 Cdo 355/2012 ze dne 5.3.2012 v obdobné věci
tak, že „Možnost budoucích komplikací při správě a údržbě domu není sama o sobě
důvodem vylučujícím dělení domu na jednotky, a jednak to, že existence sporů mezi
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podílovými spoluvlastníky může – v poměrech konkrétního případu – vést k závěru, že
rozdělení domu na jednotky není možné. Takový závěr je však podmíněn uvedením
konkrétních neshod mezi spoluvlastníky, aby bylo možno jejich intenzitu při úvaze,
zda se jedná o takovou míru neshod, jež skutečně rozdělení domu na jednotky brání,
přezkoumat. Občanský zákoník upřednostňuje vypořádání podílového spoluvlastnictví
rozdělením věci, případně rozdělením domu na bytové jednotky, neboť tímto
způsobem je zachováno vlastnické právo dosavadním podílovým spoluvlastníkům.
Jestliže tyto způsoby nemají přicházet do úvahy, a spoluvlastník tak má být svého
dosavadního spoluvlastnického práva zbaven, musí být důvody k tomu vedoucí
postaveny najisto.“ V tomto rozhodnutí tedy Nejvyšší soud částečně upravil původní
rozsudek sp. zn. 22 Cdo 559/2004 ze dne 22.4.2004 a připustil možnost rozdělení
budovy na jednotky i v případě existence určitých neshod spoluvlastníků.
Další problematikou, kterou se judikatura hojně zajímá, je možnost rozdělení
budovy na základě dohody spoluvlastníků či na základě soudního rozhodnutí při
zániku spoluvlastnictví či vypořádání zaniklého společného jmění v případě, že
k některému z bytů v domě je zřízeno nájemní právo, jelikož způsobem uvedeným v
§ 5 odstavcích 2 až 4 zákona o vlastnictví k bytům nelze nabýt do vlastnictví
jednotku, pokud je v budově alespoň jeden byt, jehož nájemcem je fyzická osoba,
jelikož nabytí bytu je podmíněno nabídkou nájemníkovi dle ust. § 22 zákona o
vlastnictví bytu. Této problematice se bude věnovat samostatná kapitola. Avšak je na
místě zmínit měnící se judikaturu v této oblasti již zde, v části zabývající se nabytím
vlastnictví k jednotce na základě soudního rozhodnutí. V minulosti

totiž

soudy

striktně vykládaly povinnost nabídnutí bytu nájemníkům dle výše uvedeného
ustanovení zákona o vlastnictví bytů tak, že existence nájemníka v domě vylučovalo
vydání soudního rozhodnutí, na základě kterého byla budovy rozdělena na jednotky.
Konkrétně rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 22 Cdo 2255/2003 ze dne
29.1.2004 jasně a explicitně vyjádřilo zákaz takového postupu: „Rozdělení bytového
domu na bytové jednotky v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
není možné v situaci, kdy je (byť i jediná) bytová jednotka v domě v nájmu fyzické
osoby.“ Avšak v průběhu doby bylo upuštěno od takto striktního výkladu, přičemž
nakonec Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 3242/2007 ze dne
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18.9.2007 uvedl, že „Vypořádání podílového spoluvlastnictví k domu jeho rozdělením
na jednotky podle § 5 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
nebrání krátkodobý pronájem bytu v domě. Způsobem uvedeným v § 5 odstavcích 2
až 4 zákona o vlastnictví k bytům nelze nabýt do vlastnictví jednotku, pokud je v
budově alespoň jeden byt, jehož nájemcem je fyzická osoba (§ 5 odst. 5 zákona o
vlastnictví k bytům). V nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 13. března 2001, sp. zn.
Pl. ÚS 51/2000, se uvádí, že „smyslem tohoto ustanovení je legitimní ochrana
stávajících nájemců, spočívající v tom, že byt musí být přednostně nabídnut tomuto
nájemci (§ 22 odst. 1, odst. 2 zákona o vlastnictví bytů)“. Z toho lze dovodit, že § 5
odst. 5 zákona o vlastnictví k bytům chrání jen ty nájemce bytu, kteří mají uzavřenu
nájemní smlouvu na dobu neurčitou, anebo jde alespoň o dlouhodobý nájemní vztah.
“ Tímto rozhodnutím se otevřel prostor pro vypořádání podílového spoluvlastnictví,
případně zaniklého společného jmění manželů, i v domech s krátkodobými nájmy, na
druhou stranu však Nejvyšší soud omezuje rozdělování budov na jednotky v intencích
výše zmiňovaného rozsudku Nejvyššího soudu ČR apod. zn.22 Cdo 559/2004 ze dne
22.4.2004.
5) Další způsoby vzniku vlastnického práva k jednotce
Vyjma výše uvedených způsobů lze nabýt vlastnického práva k jednotce, tedy i
k bytu, na základě obecných způsobů vzniku vlastnického práva. Je jím především
vznik vlastnictví k jednotce na základě smlouvy o převodu vlastnického práva, které
se budu věnovat v samostatné kapitole této práce. Dále se jedná o přechod
vlastnického práva k jednotce na právního nástupce původního vlastníka, a to ať již
z důvodu, že původní vlastník zemřel či zanikl jakožto právnická osoba. Dalšími
obecnými způsoby nabytí vlastnictví je příklepem v dražbě, a to na základě zákona č.
26/2000 Sb. o veřejné dražbě či na základě příklepu v dražbě na základě prodeje při
výkonu rozhodnutí, ať již soudním výkonem rozhodnutí či výkonem rozhodnutí
prostřednictvím exekutora, nebo na základě daňové exekuce.
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VI. Problematika evidence bytů a nebytových prostor
v katastru nemovitostí
S ohledem na téma této práce považuji za nutné krátce pojednat o způsobu
zápisu bytů a nebytových prostor do katastru nemovitostí, neboť při jakémkoliv převodu
vlastnictví v katastru evidovaných „nemovitostí“ je nanejvýš vhodné se se stavem
zápisu v této evidenci seznámit, přičemž ve většině případů je právě okamžik zápisu
rozhodný pro vznik vlastnického práva k bytu, neboť ve většině případů se jedná o zápis
konstitutivní. Navíc při převodu bytových jednotek a tvorbě smluvní dokumentace je
vhodné vycházet nikoliv pouze z internetového výpisu z katastru nemovitostí, ale
doporučuji zajistit originální listy vlastnictví, nikoliv pouze kvůli případným zatížením
jednotky právy třetích osob, ale taktéž kvůli komplikovanému způsobu zápisu
spoluvlastnických podílů k domu a pozemku.
Katastr nemovitostí je soubor informací o nemovitostech na území České
republiky, který obsahuje jak soupis a popis nemovitostí, tak jejich geometrické určení.
Do katastru nemovitostí se evidují vlastnická práva, věcná práva a další skutečnosti
určené zákonem č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky.
V katastru nemovitostí se evidují pozemky, tedy část zemského povrchu
oddělená od sousedních pozemků hranicí (ať již vlastnickou či hranicí katastrálního
území apod.), dále budovy, za což je dle katastrálního zákona nutné považovat
nadzemní stavby spojené se zemí pevným základem, které jsou prostorově soustředěné
a uzavřené obvodovými stěnami a střechou. Do katastru nemovitostí se zapisují pouze
stavby trvalé, tedy nikoliv stavby dočasné. A konečně byty a nebytové prostory, tak jak
je vymezuje zákon o vlastnictví bytů. Do katastru nemovitostí je taktéž možné evidovat
rozestavěnou budovu či rozestavěný byt či nebytový prostor. Za rozestavěnou budovu
se považuje dle katastrálního zákona budova v takovém stupni rozestavěnosti, že je
patrné její stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží.
Rozestavěný byt či nebytový prostor je nutné chápat jako soubor místností, pokud je
rozestavěn v domě, který je v takovém stupni rozestavěnosti, že je navenek uzavřen
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Dále se do katastru nemovitostí zapisují
stavby stanovené zvláštním předpisem, a to například vodní koryta apod.
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Co se týká závaznosti údajů v katastru nemovitostí, kdo vychází z údajů
v katastru nemovitostí, ten jedná v dobré víře, ledaže musel vědět, že stav zápisu
neodpovídá skutečnosti. U zápisů provedených před 1. lednem 1993 platí, že zápis
provedený před tímto datem prokazuje skutečnost, není-li prokázán opak.
V katastru nemovitostí je evidováno vlastnické právo k jednotce, dále je uveden
podíl na společných částech domu a případně pozemku. Vlastnické právo k jednotce je
evidováno na samostatném listu vlastnictví. Na tomto listu vlastnictví jsou taktéž
uvedeny případná zatížení bytu věcnými právy či dalšími právy třetích osob a taktéž
podíl na společných částech domu. Na samostatném listu vlastnictví je evidován dům a
pozemek, přičemž z tohoto listu vlastnictví vyplývá, že dům je rozdělen na jednotky,
přičemž jsou uvedena pouze čísla jednotek. Při uzavírání smluv o převodu bytu je nutné
být opatrný, neboť vedle domu a pozemku, na kterém dům stojí, tedy zastavěná plocha
a nádvoří, může patřit k bytu i podíl odpovídající podílu na společných částech domu a
pozemku i na dalších pozemcích, které tvoří se stavebním pozemkem funkční celek.
Může se jednat například o předzahrádku, evidovanou jako zahrada, nebo část
pozemku, který je tvořen přístupovou cestou k domu. Taktéž je možné se setkat,
především u novostaveb, že v domě jsou vyčleněny komory, jako nebytové jednotky,
které se převádějí samostatně, ovšem vlastník bytu má ve vlastnictví i tuto nebytovou
jednotku či podíl na ní. V případě, že v domě existují relativně společné části domu, o
tom viz níže, tyto se do katastru nemovitostí neuvádějí. Při sepisu smlouvy o převodu
bytu je tak nanejvýš vhodné opatřit si i původní prohlášení vlastníka a zkontrolovat
v katastrální mapě vlastníky okolních pozemků, neb se může stát, že ani sám převodce
neumí řádně veškeré nemovitosti specifikovat. Takovým postupem se vyhneme
nemilému překvapení, kdy až po uzavření smlouvy o převodu, většinou smlouvy kupní,
a zavkladování vlastnického práva nabyvatel či zcizitel zjistí, že mu tzv. část
nemovitosti chybí a musí se uzavírat smlouva nová se všemi důsledky.
Co se týče samotného zapisování bytů do katastru nemovitostí, na začátek je
bohužel nutné konstatovat, že způsob zápisu v evidenci katastru nemovitostí zcela
neodpovídá dikci zákona o vlastnictví bytů, že dochází k jistému pojmovému zmatení20.
Zákon o vlastnictví bytů například pracuje, jak již bylo uvedeno výše, s pojmy budova a
20

Právní rozhledy 6/2011, Dvořák T., K některým otázkám evidence bytů a nebytových prostorů ve
vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů.
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dům ve zcela zvláštním významu, kdy budovu je nutné chápat jako stavbu, v níž
vlastnictví bytů nevzniklo, a dům naopak jako stavbu, kde vlastnictví bytů vzniklo. Toto
ovšem není katastrem nemovitostí respektováno, jelikož v katastru nemovitostí je
evidován údaj o budově, ve které je jednotka vymezena. Vzniká tak pojmový chaos na
listu vlastnictví pro vlastnictví domu s jednotkami, neboť v záhlaví se hovoří správně o
vlastnictví „domu“, ale v části B výpisu z listu vlastnictví pak o budově a následně opět
o společných částech domu. Může se zdát, že jde o puntičkářství a lpění na drobnostech,
je ovšem nutné si uvědomit, že katastr nemovitostí je veřejným rejstříkem a výpis
z katastru nemovitostí je veřejnou listinou, tedy by i pojmy na této veřejné listině měly
být exaktně označeny a měly by korespondovat se zákonnou terminologií.
Jak již bylo uvedeno výše, zákon o vlastnictví bytů rozlišuje vlastnictví
společných částí domu, které jsou společné všem vlastníkům jednotek - tzv. absolutně
společné části, a společné části domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze
některých jednotek - tzv. relativně společné části domu. Relativně společné části domu
nemusí na rozdíl od absolutně společných částí domu existovat v každém domě, pouze
tam, kde jsou vymezeny v prohlášení vlastníka budovy. V katastru nemovitostí se však
relativně společné části domu neevidují, nedá se tedy z výpisu z katastru nemovitostí
zjistit, zda vůbec takové relativně společné části domu existují, toto lze zjistit pouze při
nahlédnutí do sbírky listin katastru nemovitostí, a to do prohlášení vlastníka budovy.
Jako další problém může být vnímána matematická úprava zlomků ze strany
katastrálních úřadů. Jelikož v rámci prohlášení vlastníka budovy, na základě kterého
dochází k zápisu práv k jednotce do katastru nemovitostí, většinou dochází při výpočtu
podílu na společných částech domu a pozemku k výsledku, který má ve jmenovateli
zlomku nezřídka i více jak čtyřmístná čísla, snaží se katastrální úřady zlomky pokrátit,
ovšem je nutné konstatovat, že víceméně nahodile. Krácení není možné většinou
provést u všech zlomků stejným způsobem, někdy nelze provést vůbec, což může
způsobovat problém při následném zjišťování, jak velkým spoluvlastnickým podíl
oproti celku tedy konkrétní vlastník bytu disponuje.
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VII. Nabytí vlastnictví k bytu na základě převodu
vlastnického práva
Při převodu jednotky, ať již bytu nebo nebytového prostoru, se využije speciální
úpravy zákona o vlastnictví bytů a subsidiárně ustanovení občanského, případně
obchodního zákoníku, a to u jednotlivých typů smluv, které upravují převod vlastnictví
k věci.
Obecně vzato může dojít k nabytí bytu převodem vlastnického práva na základě
kupní smlouvy, na základě darovací smlouvy či smlouvy směnné. Dále pak může dojít
k nabytí bytu na základě smlouvy o prodeji podniku, a to ať již podniku jako celku či
jeho části, a konečně na základě smlouvy o koupi najaté věci.
Co se týče předmětu převodu v rámci výše uvedených smluvních typů, je možné
převádět byt jakožto právně vymezenou část domu, případně rozestavěný byt, nebo
ideální spoluvlastnický podíl k dokončenému nebo rozestavěnému bytu, pochopitelně
za podmínek, které stanoví občanský zákoník pro prodej ideálních spoluvlastnických
podílů, a to především s ohledem na povinnost nabídnout v případě prodeje ideální části
bytu tento ideální podíl ostatním spoluvlastníkům v rámci zákonného předkupního
práva.
V souvislosti s předmětem převodu je nutné akcentovat, že bude vždy převáděn
nejen byt - jakožto jednotku podle zákona o vlastnictví bytů, ale taktéž odpovídající
podíl na společných částech domu a případně pozemku. Není možné převádět jednotku
bez těchto podílů. Zároveň však není možné převádět právně vymezené části jednotky,
například parkovacího místa v nebytové jednotce - garáži. Taková smlouva by byla
neplatná pro nemožnost plnění, o garážích bylo ostatně pojednáno již výše.
Pochopitelně je možné převádět byt pouze v případě, že již existuje, respektive byl
vymezena prohlášením vlastníka budovy, přičemž toto prohlášení musí být přílohou
návrhu na vklad vlastnického práva k prvé převáděné jednotce do katastru nemovitostí
v souladu s ust. § 4 zákona o vlastnictví bytů. Převodem vlastnického práva k bytu
přecházejí na nabyvatele pochopitelně i veškeré pohledávky a dluhy s bytem
související.
Při uzavírání smlouvy o převodu bytu musíme dbát na to, zda se nejedná o byt
zvláštního určení, jehož převod podléhá souhlasu konkrétního orgánu státní moci či jiné
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osoby. Jedná se o byty, které jsou určené pro ubytování postižených osob, nebo byty
v domě s pečovatelskou službou, či zařízení pro zdravotně postižené. Tyto byty je
možné převádět pouze se souhlasem jejich zřizovatele. Většinou se bude jednat o
Ministerstvo pro místní rozvoj, může však jíž též o obce, kraje či soukromoprávní
osoby. Ve výše popsaném případě nenabývá smlouva o převodu bytu účinnosti
podpisem smluvních stran, ale udělením souhlasu. V případě, že by nebyl souhlas
vyžádán či udělen, postupovalo by se dle ust. § 47 odst.2 občanského zákoníku, který
stanoví, že v případě, že souhlas příslušného orgánu není udělen ve lhůtě tří let ode dne
uzavření smlouvy, má se za to, že strany od smlouvy odstoupily. Zvláštní povahu má
též převod bytů z bytových družstev, o němž bude pojednáno v samostatné kapitole této
práce.
1) Obecně k uzavírání smluv v rámci občanského práva
Před samotným pojednáním o jednotlivých smluvních typech, na základě
kterých lze nabýt byt do vlastnictví, považuji za vhodné pojednat částečně o
závazkových právních vztazích založených na smlouvách, neboli kontraktech, neboť
právě smlouvy jsou nejčastějším způsobem nabývání bytů do vlastnictví.
Zásadou, která ovládá smluvní právo, je především autonomie vůle, tedy
možnost účastníků smlouvy rozhodnout se s kým a za jakých podmínek bude smlouva
uzavřena. V této souvislosti je nutné zmínit, že smluvní volnost při uzavírání smluv
týkajících se bytů je částečně omezena zákonem o vlastnictví bytů, který určuje
obligátní náležitosti smlouvy a omezuje vlastníka bytu částečně v možnosti s kým bude
smlouva uzavřena, neboť zakotvuje povinnost přednostní nabídky bytu nájemníkům. O
těchto povinnostech ale bude pojednáno níže.
Další zásadou je klasická občanskoprávní poučka, že smlouvy se mají
dodržovat, neboli pacta sunt servanda, přičemž porušení smlouvy, její nedodržení, je
protiprávní a nese s sebou pochopitelně různé neblahé důsledky. Jednou sjednanou
smlouvu lze měnit či rušit jen se souhlasem druhé strany, přičemž odstoupit od smlouvy
lze jen v dohodnutém případě, či v případě, že tak stanoví zákon.
Samotný proces uzavření smlouvy je poměrně přesně popsán v § 43a a
následujících občanského zákoníku. V podstatě se jedná o setkání dvou jednostranných
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právních úkonů, a to oferty a její akceptace. V případě, že vůle stran je shodná, dochází
ke konsenzu, tedy k uzavření smlouvy.
Jak již bylo řečeno, návrh smlouvy, neboli oferta, je jednostranný právní úkon,
který musí být adresován konkrétnímu adresátovi a obsahovat podstatné náležitosti
smlouvy tak, aby bylo jasné, co oferent nabízí, co má být předmětem smlouvy, a dále
vůli oferenta být nabídkou vázán. Vázanost oferenta nemusí být vyjádřena v návrhu
explicitně, ale lze ji dovodit z okolností, za jakých byla nabídka učiněna. V souvislosti
s převody bytů je vhodné zmínit, že inzerát nelze považovat za návrh na uzavření
smlouvy ani za veřejný příslib21 a osobě, která se na inzerát přihlásí, nevzniká nárok na
plnění.
Vázanost oferenta nabídkou je vyjádřena i v tom rozsahu, že návrh může být
oferentem odvolán před uzavřením smlouvy v tom případě, že odvolání nabídky dojde
oblátovi dříve, než oblát odešle přijetí návrhu. To samozřejmě neplatí v případě, že je
nabídka označena za neodvolatelnou, případně běží-li oblátovi lhůta pro přijetí nabídky.
Odvolání návrhu je však nutné odlišit od jeho zrušení, které má ještě přísnější pravidla,
neboť zrušit návrh na uzavření smlouvy je možné pouze v tom případě, že dojde
oblátovi dříve než samotný návrh smlouvy společně s ním.
Návrh na uzavření smlouvy pak zaniká v případě, že uplyne lhůta, která je
určena pro jeho přijetí, či doba přiměřená s ohledem na povahu navrhované smlouvy, a
konečně odmítnutím obláta smlouvu uzavřít. Ústní nabídka musí být na rozdíl od
písemné přijata ihned.
K přijetí návrhu dochází prohlášením obláta o akceptaci oferty, tedy opět
jednostranným právním úkonem. Mlčení či nečinnost nelze považovat za projev vůle
směřující k uzavření smlouvy - tedy rozhodně neplatí „mlčení znamená souhlas“. Přijetí
návrhu lze revokovat pouze v případě, že odvolání přijetí dorazí oferentovi buď dříve
než samotné přijetí či společně s ním. I v případě, že je návrh přijat pozdě, může se
oferent rozhodnout tak, že opožděný souhlas s uzavřením smlouvy přijímá, když o tom
obláta vyrozumí. Takové pozdní přijetí akceptace návrhu má však účinky jako návrh
nový. Občanský zákoník ještě navíc upravuje, že v případě, že z písemnosti, ve které se
přijetí návrhu nachází, vyplývá, že byla odeslána či doručována za takových okolností,
že by ve standardním případě dorazila oferentovi včas (například pošta zásilku nedoručí
21

Rozsudek NS ČR sp. zn. 25 Cdo 1454/2000 ze dne 26.6.2002
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v přiměřené lhůtě), dochází k včasnému přijetí, ledaže by se oferent vyjádřil tak, že
považuje návrh za zaniklý. Je však otázkou, zda takto podrobná úprava akceptace
smluv najde v reálném životě vůbec uplatnění.
Co se týká účinnosti, smlouva je účinná od okamžiku jejího uzavření, tedy od
okamžiku, kdy se ve shodě střetnou návrh s akceptací. Běžně se tak děje podpisem
smlouvy. Od účinnosti smlouvy se lze domáhat plnění ze smlouvy. V případě, že návrh
obsahuje výhrady či dodatky, jedná se o návrh nový, kdy se oblát dostává do pozice
oferenta. U některých smluv, které se nazývají smlouvy reálné, je nutné mimo přijetí
návrhu též odevzdání předmětu smlouvy. Obecně se jedná o smlouvu o půjčce,
výpůjčce a úschově.
Co se týká nemovitostí, smlouva nabývá účinnosti v závazkové právní sféře
jejím uzavřením, avšak věcněprávně vznikají účinky smlouvy až vkladem do katastru
nemovitostí. V této souvislosti je zajímavé zmínit kauzu, o které ve finále rozhodoval až
Ústavní soud ČR ve svém nálezu I.ÚS 331/98 ze dne 12.6.2000. Účastníci kupní
smlouvy, možná i omylem, uvedli do smlouvy o koupi nemovitostí větu, že smlouva
nabývá účinnosti vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Katastrální úřad
návrh na vklad vlastnického práva zamítl s odůvodněním, že nebylo možné vlastnické
právo zavkladovat z důvodu, že nebyla předložena účinná smlouva o převodu
vlastnictví, protože účastníci předložené smlouvy posunuli její účinnost až za okamžik
zavkaldování práva do katastru nemovitostí, tedy použili odkládací podmínky.
Rozhodnutí katastrálního úřadu bylo potvrzeno i krajským soudem jakožto odvolací
instancí. S nadsázkou lze říci, že Ústavní soud vyřešil výše uvedený problém elegantně.
Dle odůvodnění nálezu je nutné rozlišit, jak bylo uvedeno výše, obligační účinky
prodeje vyvolané kupní smlouvou od věcných účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí. „K účinkům vkladu, jež jsou s ním bezprostředně spojeny, může
dojít pouze následně po účincích vyvolaných smlouvou, neboť ke vkladu dochází právě
na základě smlouvy. Je proto zřejmé, že se smluvní strany převodu nemohou od této
zásady odchýlit a časovou následnost závazkověprávních a věcněprávních účinků
fakticky zaměnit. Vzhledem k tomu, že kupní smlouva zakládá synallagmatický právní
vztah obsahující vzájemná plnění, tj. konkrétní vzájemná práva a povinnosti obou stran
s následky zániku práv jednoho z účastníků při vzniku práv druhého účastníka či zániku
povinnosti jejím splněním, je proto i zánik práv a povinností ze závazkového vztahu
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účastníků kupní smlouvy vázán - v souzené věci - na podmínku, jejíž splnění je nemožné,
tedy na podmínku, že účinnost smlouvy nastává vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Podle ust. § 36 odst. 1 občanského zákoníku se k takové podmínce
nepřihlíží.“22. S ohledem na výše uvedené Ústavní soud rozhodnutí katastrálního úřadu
zrušil, ovšem lze pouze doporučit vyvarovat se podobných právních nepřesností při
formulaci smluv, které mohou zapříčinit podobné výkladové problémy.
2) Náležitosti smlouvy o převodu bytu
Náležitosti smlouvy o převodu bytu můžeme dohledat jak v obecných
předpisem, které upravují jednotlivé smluvní typy, tak v zákoně o vlastnictví bytů
v ust.§ 6. Je zcela zřejmé, že smlouva musí mít vždy písemnou formu a podpisy
účastníků musejí být úředně ověřeny, jelikož dle ust. § 3 odst. 2 zákona o vlastnictví
bytů se právní vztahy týkající se jednotek řídí ustanoveními občanského zákoníku a
dalších předpisů, které se týkají nemovitostí.
Při tvorbě smlouvy musíme určit řádně účastníky smlouvy jejich jménem či
firmou, rodným číslem, případně datem narození, přičemž rodné číslo je vhodnější, neb
tento údaj je evidován v katastru nemovitostí, a místem bydliště. Naopak u právnické
osoby se uvádí identifikační číslo a sídlo. Další obligatorní náležitostí smlouvy o
převodu bytu je identifikace domu nebo budovy dle údajů uvedených v katastru
nemovitostí. V případě, kdy teprve dochází k vyčlenění jednotek, dojde ke zrušení
původního listu vlastnictví a k založení nového listu vlastnictví pro dům a samostatných
listů vlastnictví pro jednotky. Dále je nutné přesně popsat byt, a to jeho číslem,
umístěním v domě a popisem včetně podlahové plochy, popisu příslušenství a vybavení.
V této souvislosti je nutné upozornit, že v prohlášení vlastníka budovy, kterým dochází
k vymezení jednotek, je u jednotlivých bytů popsáno jejich vybavení, například sanitou,
vybavením kuchyně a podobně. Jestliže v minulosti došlo k podstatným změnám ve
vybavení, je vhodné uvést tyto změny do smlouvy, aby nebylo možné následně
zpochybnit projev vůle nabyvatele na základě uvedení v omyl. Pochopitelně další
obligatorní náležitostí smlouvy o převodu bytu je určení společných částí domu a
uvedení spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, které jsou
převáděny. Pozemek se stejně jako dům musí označit údaji, které jsou uvedeny
22

Nález ÚS ČR I.ÚS 331/98 ze dne 12.06.2000
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v katastru nemovitostí. Převod spoluvlastnického podílu na pozemku v rámci smlouvy o
převodu jednotky je obligatorní náležitostí smlouvy.
Závěrem se ve smlouvě uvedou práva a povinnosti, která přecházejí na nového
nabyvatele, a to jak práva a povinnosti k domu, tak bytu či pozemku. Ke smlouvě musí
být přiložena příloha se znázorněním schémat jednotlivých jednotek v domě s jejich
umístěním a podlahovou výměrou. Výše uvedené obligatorní náležitosti smlouvy jsou
však nutné pouze v případě, že dochází k prvnímu převodu vlastnického práva
k jednotce. Jestliže nedošlo k podstatným změnám, stačí uvést, vyjma obecných
náležitostí smluvního typu a účastníků, identifikaci domu, číslo jednotky včetně
pojmenování a umístění v domě a vymezení spoluvlastnických podílů na společných
částech domu a pozemku. Toto zjednodušení přinesla novela zákona o vlastnictví bytů
č. 451/2001 Sb., a to z důvodu četných převodů bytů, přičemž došlo k odpadnutí
zbytečného opakovaní údajů, které jsou dostupné veřejnosti u příslušných katastrálních
úřadů ze sbírky listin.
3) Praktické aspekty při uzavírání smlouvy o převodu bytu za úplatu
V předcházejícím bloku jsem se zaměřila na obecný popis náležitostí převodní
smlouvy bytu či nebytového prostoru. Považuji však za vhodné akcentovat i některá
další specifika, která musejí být při uzavírání smlouvy o převodu bytu či nebytového
prostoru zohledněna.
Za prvé je vhodné, aby ve smlouvě byl v prvním článku řádně popsán předmět
převodu. Je vhodné nejprve popsat dům, ve kterém se převáděné jednotky nacházejí,
neb tento je uveden na samostatném listu vlastnictví, a taktéž pozemek, na kterém se
dům nachází, jelikož i tento je veden na samostatném listu vlastnictví na rozdíl od
jednotek. Tento důsledný popis jednak zabrání nedostatečné specifikaci převodu a za
druhé bude možné na něj v textu dále odkazovat, čímž se pisatel vyvaruje
sáhodlouhému popisu všech převáděných nemovitostí, tak jak vyžaduje zákon.
Za druhé je při tvorbě smlouvy o převodu úplatném nutno důsledně zvážit
způsob výplaty kupní ceny.Ve většině případů není možné provést úplatný převod tak,
že kupní cena je vyplacena oproti podpisu kupní smlouvy, neboť tržní cena za byty či
nebytové prostory bude přesahovat částku 15.000 eur, kterou je možné převádět
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v hotovosti. Částky vyšší je nutné převádět prostřednictvím bankovního převodu.23
Výplatu peněz oproti podpisu smlouvy navíc není možné doporučit ani s ohledem na
zajištění práv jak nabyvatele, tak převodce. Vhodné je naopak zřídit úschovu peněz, a to
buď na základě smlouvy o úschově peněz u advokáta, na základě protokolu o úschově
peněz u notáře, nebo speciální smlouvou s některou z bankovních institucí. Zásadně
není vhodné ponechávat kupní cenu v úschově jakékoliv jiné ať už právnické či fyzické
osobě, například realitní kanceláři, neb výše uvedené osoby jsou ze zákona pojištěny,
což minimalizuje nebezpečí problémů při výplatě. Navíc v případě, že by nevyplatil
peníze v souladu se smlouvou o úschově advokát či notář, podléhá toto pochybení
kárnému řízení stavovských organizací, a to jak advokátní, tak notářské komory.
Při způsobu výplaty kupní ceny by mělo být zohledněno několik faktorů. Kupní
cena bude vyplacena z úschovy po splnění přesně stanovených podmínek. Zcela
obvyklou

podmínkou

je

předložení

výpisu

listu

vlastnictví

k převáděným

nemovitostem, z jehož obsahu bude vyplývat, že převáděné nemovitosti jsou ve
vlastnictví kupujících, v části C nebude zapsáno žádné zatížení, zástavní právo či jiné
omezení, vyjma práv, o kterých tak bylo ve smlouvě o převodu sjednáno, dále na tomto
výpisu nebudou uvedeny žádné nevyřešené právní vztahy a nebude na tomto výpisu
upozornění, že nemovitosti jsou dotčeny změnou právních vztahů (tzv. plombou
v katastru nemovitostí), to vše s výjimkou omezení, která by sjednal kupující po podání
návrhu na vklad vlastnického práva pro kupujícího. Další možnou podmínkou je
předložení smlouvy o převodu nemovitostí s vyznačeným razítkem příslušného katastru
nemovitostí o zavkladování vlastnictví ve prospěch kupujících. Samozřejmě je možné
sjednat i další podmínky výplaty, vždy dle konkrétního případu.
Dalším faktorem, se kterým se v praxi často setkáváme, je výplata části
uschovaných peněz z depozita ve prospěch banky, která má zajištěnou svoji
pohledávku, vyplývající většinou z hypotečního úvěru či překlenovacímu úvěru ze
stavebního spoření, vůči původním vlastníkům zástavním právem k nemovitosti. V této
souvislosti je nutné poznamenat, že v případě těchto výplat pohledávek zajištěných
zástavním právem je nutné před uzavřením smlouvy o převodu bytu či nebytového
prostoru komunikovat s bankou a sjednat s touto bankou podmínky mimořádné splátky.
23

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
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Ne ve všech případech je tento způsob možný, nebo možný je, ale zůstatek dluhu musí
být řádně vyčíslen včetně poplatku za předčasné splacení úvěru. Teprve po domluvě
s bankou je možné zajistit vydání kvitance o zániku zástavního práva, na základě
kterého dojde k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí, tak aby byl docílen
požadovaný stav tzv. čistého LV. V některých případech je možné taktéž vyjednat
převzetí již stávajícího úvěru, a to u banky, která úvěr poskytla, či úvěr refinancovat.
Nutno konstatovat, že veškerá jednání se všemi institucemi, které poskytují půjčku na
nákup bytu, nebo které mají zástavní právo na zajištění své pohledávky váznoucí na
bytě, je nutné provádět v první řadě, tedy před samotným uzavřením smlouvy o převodu
bytu, neboť tato jednání bývají často komplikovaná a zdlouhavá, neboť jednotlivé
banky mají nastaveny různé mechanismy, jakými danou situaci řeší a navíc dlužníci,
prodávající i kupující musí splnit mnohé podmínky určené bankou.
Další podmínkou pro výplatu části kupní ceny může být i protokolární předání
bytu, při němž budou zjištěny stavy na elektroměru, vodoměru a plynoměru, přičemž
bude v rámci smlouvy o převodu určeno kdo a do kdy hradí služby spojené s užíváním
bytu.
V neposlední řadě je možné při výplatě kupní ceny z depozita myslet též na
úhradu daně z převodu nemovitostí, jelikož kupující je zákonným ručitelem a v případě,
že by prodávající daň ve stanovené lhůtě neuhradil, musí ji za něj uhradit kupující. Daň
aktuálně činí 4 % z ceny nemovitosti, přičemž základ daně je počítán buď z kupní ceny,
nebo z ceny nemovitosti stanovené znaleckým posudkem. Jedná se o cenu stanovenou
v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, která může být odlišná od
ceny tržní neboli ceny obvyklé. Základ daně se počítá vždy z ceny nemovitosti, která je
vyšší, přičemž znalecký posudek na cenu nemovitosti je povinnou přílohou daňového
přiznání. V této souvislosti je vhodné doporučit, aby znalecký posudek byl vyhotoven
krátce před uzavřením smlouvy o převodu bytu, tak aby účastníkům smlouvy bylo
jasné, z jaké hodnoty nemovitosti se při výpočtu daně bude vycházet. Jak již bylo
nastíněno, při výplatě části kupní ceny z depozita je možné ošetřit i povinnost k úhradě
daně, a to tím způsobem, že část kupní ceny, která bude odpovídat daňové povinnosti,
bude uschovatelem uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu (finanční úřad
v jehož obvodu se nemovitost nachází), a to oproti předložení daňového přiznání k dani
z převodu nemovitostí

za prodávajícího s otiskem razítka podatelny příslušného
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finančního úřadu a sdělení čísla účtu. V této souvislosti upozorňuji, že v případě, že byt
je prodáván manželi, kteří mají byt ve společném jmění manželů, budou každý podávat
daňové přiznání samostatně, tedy budou se předkládat dvě daňová přiznání.
Další smluvní ujednání smlouvy o převodu vlastnictví bytu, která nejsou obligátní,
ale nanejvýš žádoucí, jsou různá prohlášení převodců a nabyvatelů. Do těchto může být
zahrnuto nepřeberné množství informací jak o vymíněných vlastnostech bytu, ať již
faktických či právních, či prohlášení o právech nabyvatelů a převodců. Namátkou lze
zmínit prohlášení, že na předmětu převodu neváznou žádné dluhy, zástavní práva,
věcná břemena či práva třetích osob, ani žádná jiná práva jako např. nájemní právo,
žádné závazky ani jiné závady, či že převodce neučinil žádné právní úkony, na základě
kterých by předmět převodu změnil vlastníka. Dále je vhodné, aby převodce prohlásil,
že ohledně předmětu převodu ani jeho žádné části není veden soudní spor ani žádné jiné
řízení, včetně řízení správních, a že na převodce není vedena exekuce a ani nebylo
provedeno sepsání do majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení, nebo že by na
něj mohl být podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Rozpor těchto tvrzení se
skutečností je možné například sankcionovat smluvní pokutou či možností odstoupení
od smlouvy.
Co se týče zvláštních vlastností, za zajímavé považuji soudní řízení, které bylo
vedeno u Okresního soudu Praha východ. Předmětem sporu byla žaloba na úhradu slevy
z kupní ceny a náhradu škody, která měla údajně vzniknout kupujícímu bytové jednotky
tím způsobem, že zakoupil na základě inzerátu realitní kanceláře, ve kterém byla
uvedena výměra podlahové plochy bytu 54 m2, byt. Byt však po přeměření dosahoval
výměry pouhých 48 m2. Prodávající se bránil tak, že výměra bytu nebyla součástí
smlouvy o převodu bytu, přičemž s bytem jakožto předmětem převodu se mohl kupující
seznámit při osobní prohlídce, a že údaje v inzerátu mají pouze informační charakter.
Kupní cena nebyla ve smlouvě stanovena jako kupní cena za m2, ale celková kupní
cena za předmětnou bytovou jednotku včetně podílu na společných částech domu a
pozemku, která odpovídala opotřebení, umístění bytu a především vzájemné dohodě
stran. S tímto závěrem se ztotožnil i okresní soud ve svém rozsudku, ve kterém žalobu
zamítl, přičemž uvedl, že výměra bytu nebyla vymíněnou vlastností předmětu převodu,
tudíž menší výměru nelze považovat za vadu, jejímž uplatněním by mohla být
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požadována sleva z kupní ceny odpovídající přepočtu cenu bytu oproti výměře bytu tedy ceny za 1m2. V souvislosti s tímto soudním sporem je nutné poukázat i na
skutečnost, že ani výměra v m2

uváděná v katastru nemovitostí u pozemků není

povinnou náležitostí při popisu pozemku. Naopak uvedením výměry do smlouvy se
stává velikost pozemku vymíněnou vlastností, neboť převádějící ubezpečuje kupujícího
o určité vlastnosti věci, konkrétně její velikosti. Fakticky však může být velikost
pozemku odlišná, například v důsledku historicky špatného zaměření, což může
způsobit následně problémy neboť kupující může v tomto případě požadovat slevu. Dle
mého názoru tedy není vhodné, především u pozemků, uvádět při jejich popisu do
smluv i jejich výměru.
Dalšími vymíněnými vlastnostmi bytu při převodu může být různé vybavení bytu
a další skutečnosti, které se budou lišit dle konkrétního případu.
V rámci smlouvy o úplatném převodu bytu je pak dále vhodné sjednat například
to, kdo bude hradit poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, kdo návrh na
vklad do katastru nemovitostí podá, případně v jaké lhůtě. Možné je sjednat i způsob
součinnosti v případě, že by katastrální úřad zamítl vklad vlastnického práva z důvodu
vady smlouvy. V takovém případě je vhodné stanovit lhůtu, do jaké doby účastníci
smlouvy o převodu bytu uzavřou smlouvu novou za stejných podmínek, tak aby
splňovala podmínky pro zápis vlastnického práva, případně možnost domáhat se
náhradu projevu vůle účastníka, který součinnost neposkytl v soudním řízení ve smyslu
§ 50a odst. 2 občanského zákoníku.
Mezi běžná závěrečná ujednání smlouvy o převodu bytu pak patří tzv. salvátorská
klauzule, ve které si smluvní strany sjednávají, že v případě, že by jakákoliv část
smlouvy byla v budoucnu z jakéhokoliv důvodu shledána nicotnou, neplatnou či
neproveditelnou, zůstává tím zbytek smlouvy nedotčen a účastníci se zavazují takto
vadnou část smlouvy nahradit ujednáním bezvadným, aby byl, pokud to bude dle práva
možné, dosažen účel vadného ustanovení. Pokud by vadou byla postižena smlouva jako
celek, zavazují se účastníci v takovém ujednání uzavřít smlouvu novou tak, aby bylo
dosaženo toho účelu, který je touto smlouvou sledován, pokud takový účel nebude
zákonem zakázán. Současně s tím by pak byl vypořádán i stav, který v důsledku takové
vady nastal za dobu od sjednání vadné části smlouvy nebo vadné smlouvy, do doby
odstranění vadného stavu postupem prvé nebo druhé věty tohoto odstavce.
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Závěrem je vhodné poznamenat, že smlouvu o převodu vlastnictví k bytu je
nutné vyhotovit v odpovídajícím počtu stejnopisů, kdy je nutné počítat s tím, že některé
stejnopisy budou zaslány na katastrální úřad (obecně je nutné k návrhu na vklad
předložit smlouvy odpovídající počtu účastníků + 2 stejnopisy, které zůstávají na
katastrálním úřadu) a další stejnopisy zůstanou účastníkům ihned po podpisu smlouvy.
Podpisy na smlouvách o převodu vlastnictví k bytu je nutné úředně ověřit, a to
minimálně na jednom stejnopisu, který bude sloužit jako podklad pro zápis vlastnictví
do katastru nemovitostí.
4) Právo nájemce na přednostní nabytí bytu
Zákon o vlastnictví bytu obsahuje ve svém ust. § 22 zvláštní povinnost pro
vlastníka domu, který chce převádět jednotlivé byty, nabídnout přednostně nabytí bytu
(nebo ateliéru) jeho nájemníkům. Zákonodárce měl při formulaci této povinnosti
vlastníka domu evidentně zájem na ochraně nájemců zejména při privatizaci obecního
bytového fondu, bohužel ustanovení nevztáhl pouze na domy ve vlastnictví obcí.
V praxi způsobuje toto ustanovení značné výkladové komplikace, přičemž jeho aplikace
je v některých případech krajně nevhodná a komplikovaná. Dle mého názoru dokonce
omezuje soukromoprávní vlastníky nemovitostí v nakládání s jejich majetkem.
Přednostní právo nabytí má pouze nájemce - fyzická osoba.
Právo přednostního nabytí je koncipováno ve dvou fázích. První možnost nabytí
bytu nájemcem je při jeho prvním převodu z vlastníka budovy. Vlastník má povinnost
učinit nájemníkovi písemnou nabídku k nabytí bytu do vlastnictví, přičemž nájemník
má lhůtu 6 měsíců, po kterou může tuto nabídku přijmout. Nabídka musí být dostatečně
určitá a obsahovat nejen náležitosti dle § 6 odst.1 zákona o vlastnictví bytů (tedy popis
bytu, výměru bytu, vybavení bytu, určení společných částí domu, výpočet
spoluvlastnického podílu na domě a pozemku atd.), ale taktéž cenu. V minulosti bylo
sporné, zda je nutné tuto nabídku učinit i v případě, že první převod bytu bude
bezplatný, tedy v případě darování. Je nutné konstatovat, že zákon hovoří o převodu a
neuvádí, zda se jedná o převod úplatný či bezplatný, je tedy nutné vycházet z toho, že je
tak nutné učinit i v případě záměru byt převést bezplatně.
Nabídka

musí

být

doručena

nejen

nájemníkovi,

ale

taktéž

všem

spolunájemníkům jestliže v bytě existuje společný nájem. Nabídka musí být taktéž
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doručena manželovi nájemníka, jestliže s ním žije ve společné domácnosti, a tudíž
vznikl společný nájem manželů v souladu s ust. § 703 a násl. občanského zákoníku.
Vlastník domu musí dokonce doručit tuto nabídku i manželovi nájemce, který uzavřel
manželství s nájemcem až po doručení nabídky24.
Zákonná šestiměsíční lhůta, ve které se nájemník může rozhodnout, zda nabídku
na převod bytu přijme, není možné zkrátit, a to ani dohodou nájemníka a vlastníka
domu. Takto například rozhodl Krajský soud v Hradci králové pod sp. zn. 20 Co
553/1997 ze dne 26.5.1997. Tento názor, přestože je obecně akceptován a převody bytů
se mu podřizují, není dle mého názoru správný, jelikož zákon o vlastnictví bytů vykládá
příliš extenzivně. Právo přednostního nabytí bytu začlenil zákonodárce do zákona o
vlastnictví bytů na ochranu nájemníků a jestliže nájemník dokonce projeví svoji
svobodnou a vážnou vůli nabídku nepřijmout, není důvodu, proč by měl být vlastník
domu nadále omezován ve výkonu svých vlastnických práv k bytu. Ostatně i zákonného
předkupního práva, tak jak je koncipováno v občanském zákoníku, je možno se vzdát
před uplynutím lhůty. Výše uvedený názor je pak částečně korigován rozhodnutím
Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 28 Cdo 2430/2004 ze dne 25.4.2005, který ve svém
odůvodnění uvádí, že manželka nájemníka se práva na převod bytu do vlastnictví
mohla platně vzdát jen v intencích § 574 odst. 1 občanského zákoníku („Věřitel se může
s dlužníkem dohodnout, že se vzdává svého práva nebo, že dluh promíjí, tato dohoda
musí být uzavřena písemně“), tedy písemnou dohodou sjednanou s vlastníkem domu.
Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu poukazuje na nový směr výkladu, který klade důraz
na smluvní volnost stran jakožto základní princip soukromého práva.
Navíc výše citované rozhodnutí otvírá prostor i pro možnost převést byt do
vlastnictví pouze jednoho z manželů, což jest otázkou taktéž spornou, především u bytů
družstevních a bytů, které vlastnila společnost s ručením omezeným založená za účelem
nabytí domu v privatizaci, o čemž ovšem bude pojednáno v samostatné kapitole této
práce. V odborné literatuře však dodnes převažuje názor, že byt ve společném nájmu
manželů musí být převeden do jejich společného jmění manželů. Není však zcela jasné
řešení situace, kdy manželé mají buď rozhodnutím soudu nebo notářským zápisem
zúženo společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. Aby
bylo možno dostát povinnosti učinit nabídku na převod bytu, musí být tato doručena
24
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oběma manželů. Kterému z manželů v takovém případě vzniká právo na uzavření
smlouvy a nabytí bytu do vlastnictví, nebo snad nabudou vlastnictví bytu do
spoluvlastnictví stejně jako v případě existence společného nájmu vícero osob? A jaké
bude řešení situace, kdy jeden z manželů bude chtít nabídku akceptovat a druhý
nikoliv? V případě společného nájmu vícero osob lze považovat nedohodu o přijetí
nabídky převodu bytu do vlastnictví za neakceptaci nabídky, jelikož společní nájemci
mají ve vztahu k povinnostem plynoucím z nájmu vztah solidarity25. Obdobně se bude
zřejmě postupovat i v případě manželů, jelikož i v rámci společného jmění manželů
existuje taktéž vztah solidarity dle ust.§ 145 občanského zákoníku.
S ohledem na výše uvedené je evidentní, že právní úprava práva na přednostní
nabytí bytu nájemcem, tak jak je koncipována, přináší do praxe komplikované právní
otázky, přičemž se nejedná o situace ojedinělé.
Převod bytu v rozporu s ust.§22 zákona o vlastnictví bytů je absolutně neplatný
pro jeho rozpor se zákonem. V případě, že povinná nabídka byla učiněna, ale nesplňuje
zákonná kriteria, je taktéž neplatná. Nájemník se může bránit podáním žaloby na určení
neplatnosti nabídky. V takovém případě se staví běh lhůty pro přijetí nabídky, a to i
v případě, že je nabídka shledána jako platná. Jestliže podá nájemník žalobu až po
uplynutí šestiměsíční lhůty, nic nebrání vydání

rozhodnutí o neplatnosti nabídky,

jelikož jestliže byla nabídka neplatná, nemohla ani platně uplynout lhůta. Tato samotná
žaloba však nepostačí v případě, že již došlo k převodu bytu na třetí osobu. V takovém
případě musí být podána žaloba nejen na určení neplatnosti nabídky, ale taktéž žaloba
na určení vlastnického práva původního vlastníka domu k jednotce, přičemž zažalováni
musí být nejen účastníci neplatné smlouvy, ale případně i další osoby, které byt nabyly
do vlastnictví. V žalobě na určení vlastnictví k bytu se postupuje zcela obdobně jako
v případě jakékoliv jiné žaloby na určení vlastnictví k nemovitosti. Soud by v takovém
případě neměl zkoumat právní zájem na projednání této žaloby v souladu s občanským
soudním řádem, neb právní zájem je dán z povahy žaloby. Jedině rozsudek ve věci
určení vlastnictví k bytu může být podkladem pro změnu zápisu v katastru nemovitostí.
Druhá fáze přednostního nabytí bytu ze strany nájemníka je vtělena v §22 odst.2
zákona o vlastnictví bytů, ve kterém je koncipován zvláštní druh předkupního práva.
V případě že nájemník nepřijal nabídku na přednostní nabytí bytů ve výše zmíněné
25
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šestiměsíční lhůtě, počíná běžet jejím uplynutím lhůta nová, jeden rok, v níž může
nájemník byt odkoupit, jestliže se jej rozhodne vlastník prodat. Jedná se o zákonné
předkupní právo, na které se bude pohlížet v intencích ust.§ 602 a násl. občanského
zákoníku. Lhůta pro uplatnění předkupního práva po učiněné nabídce je prodloužena na
tři měsíce, oproti dvěma měsícům zákonného předkupního práva v případě předkupního
práva spoluvlastníků k ideálním spoluvlastnickým podílům k nemovitosti dle ust. § 140
a §605 občanského zákoníku.
Jestliže se vlastník bytu nerozhodne k prodeji bytu ve lhůtě 1 roku, předkupní
právo nájemce zaniká. Oproti předchozí povinnosti přednostního nabytí zde existují
odlišnosti. Zaprvé se toto „následné“ právo předkupu vztahuje pouze na úplatné
převody a nikoliv již na darování, dále se vztahuje výlučně na byty, nikoliv ateliéry, a
konečně, porušení tohoto práva předkupu nemá za následek absolutní neplatnost
převodu bytu, jako u porušení nabídkové povinnosti stanovení § 22 odst.1 zákona o
vlastnictví bytů, ale nájemci jsou zachována práva daná ust.§ 603 odst.3 občanského
zákoníku. Nájemce se může domáhat buď aby mu nabyvatel nabídl byt ke koupi, a to za
stejných cenových i právních podmínek, přičemž projev vůle nabyvatele bytu může být
nahrazen soudním rozhodnutím dle § 131 občanského soudního řádu. V případě, že
nájemce nebude takto postupovat a nebude se domáhat nabytí bytu, zůstává mu
předkupní právo zachováno. Sporná je pak otázka, zda se toto právo promlčí v obecné
tříleté lhůtě ode dne, kdy mohlo být právo poprvé vykonáno dle ust.§ 101 občanského
zákoníku, či zda zůstává zachováno po neomezenou dobu, podobně jako v případě
jiných zákonných předkupních práv, především práva spoluvlastníků.
Povinnost přednostního nabídnutí bytu do vlastnictví se netýká bytových
družstev, o čemž bude pojednáno v samostatné kapitole této práce, a dále fyzické osoby,
která se stala vlastníkem bytu dle zákona o vlastnictví bytu, tedy v případě dalších
nájemníků bytu.
Obdobně jako u klasických nemovitostí přechází vlastnické právo k bytu až jeho
zavkladováním do příslušeného katastru nemovitostí, a to zpětně ke dni podání návrhu.
5) Smlouva o převodu bytu bezúplatná
Smlouva o převodu bytu bezúplatná, tedy smlouva darovací, se liší od úplatné
smlouvy o převodu bytu právě pouze v tom rozsahu, že byt je převáděn bez

57

odpovídajícího protiplnění. Jinak musí smlouva o bezúplatném převodu obsahovat
všechny obligatorní náležitosti smlouvy o převodu bytu dle zákona o vlastnictví bytů,
jak bylo vymezeno výše. Co se týče převodu bytu bezúplatně manželům, obecně se
vychází z občanského zákoníku, tedy je možné darovat byt jednomu z manželů, potom
byt nebude patřit do společného jmění manželů, nebo lze darovat byt oběma manželům,
ovšem v takovém případě nabudou manželé předmět darování do podílového
spoluvlastnictví. Co se týče převodu družstevních bytů a bytů, které vlastní právnické
osoby založené za účelem nabytí bytů v rámci privatizace, bude o speciálním způsobu
nabývání do společného jmění manželů pojednáno níže. V této souvislosti je nutné
poukázat na ustálenou judikaturu, že není možné darování nemovitosti, lze tedy
explicitně rozšířit i na byt, ve vlastnictví jednoho manžela manželu druhému. Tento
postup by byl považován za obcházení zákona.
Na smlouvu o převodu bytu bezúplatném je možné taktéž aplikovat ust. § 630
občanského zákoníku o vrácení daru. Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se
obdarovaný vůči němu či členům jeho rodiny chová tak, že porušuje dobré mravy.
V případě vrácení daru musí dárce své právo uplatnit (není to však povinností).
Projevem vůle dárce k vrácení daru se ruší darovací smlouva a obnovuje se původní
právní vztah. Projev vůle musí být v případě bytu učiněn písemně, přičemž svého
nároku se může dárce domáhat též soudní cestou. Ve většině případů se bude jednat o
žalobu na vyklizení bytu, nebo žalobu na určení vlastnického práva. Dle rozsudku
Krajského soudu v Brně sp. zn.20 Co 72/95 ze dne 6.2.1996 „jedná-li se o nemovitost,
lze v případech, kdy obdarovaný dále nemovitou věcí disponuje, užívá ji, podávat
žalobu na vyklizení, jestliže však žalovaný předmětnou nemovitost již vyklidil, svědčí
v takovém případě dárci naléhavý právní zájem na domáhá ni žaloby na určení, že je
vlastníkem nemovitosti.“ S tímto postupem však dle mého názoru nelze jednoznačně
souhlasit. Pro dárce nemovitosti totiž není zásadní pouze to, že se stává opět vlastníkem
nemovitosti doručením projevu vůle o vrácení daru obdarovanému,ale podstatný je pro
něj zápis v katastru nemovitostí. Ve většině případů tak bude existovat nesoulad mezi
stavem právním a zápisem v katastru nemovitostí, neboť změny zápisu v katastru
nemovitostí lze dosáhnout buď souhlasným prohlášením dárce a obdarovaného, že dar
byl vrácen - což se stane výjimečně, nebo na základě soudního rozhodnutí. Dle mého
názoru je tedy možná cesta podáním žaloby na určení vlastnictví, kdy naléhavý právní
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zájem na projednání této žaloby je dán právě tím, že na základě rozsudku bude možné
provést změnu zápisu v katastru nemovitostí, tedy bude splněna podmínka pro
projednání určovací žaloby dle ust.§ 80 písm.c) o.s.ř.a zároveň kumulativně žalovat na
vyklizení nemovitosti, neboť je zbytečné vyčkávat na vydání rozhodnutí v určovací
žalobě a pak následně samostatně žalovat na vyklizení, jestliže obdarovaný nemovitost
nadále užívá. Možnost kumulace žalobních nároků neodporuje žádnému z ustanovení
občanského soudního řádu a naopak splňuje podmínku hospodárnosti soudního řízení.
Co se týče pojmu chování v rozporu s dobrými mravy, nelze za takové jednání
označit jakékoliv jednání obdarovaného, které dárce subjektivně považuje za chování
v rozporu s dobrými mravy, ale takové chování musí být objektivně v rozporu
s dobrými mravy a bude posuzováno v každém případě individuálně. Co se týče okruhu
rodiny, vůči kterému by se musel obdarovaný chovat v rozporu s dobrými mravy, aby
mohl dárce požadovat vrácení daru, musí se tento pojem vykládat restriktivně, většinou
se bude jednat především o manžela, děti, rodiče a sourozence dárce.
Výše zmíněné je nutné aplikovat dle analogie i na vrácení daru, jehož
předmětem byl byt.
6) Smlouva o převodu bytu směnná
Při uzavírání smlouvy směnné se bude postupovat dle zákona o vlastnictví bytů
a taktéž dle občanského zákoníku. Směnná smlouva je dvoustranně zavazující smlouva,
v rámci které si smění účastníci věc za věc, tedy plnění není peněžité. Směnná smlouva
se obecně řídí ustanoveními kupní smlouvy, respektive ustanovení o kupní smlouvě se
použijí na smlouvu směnnou přiměřeně. V případě směnné smlouvy k bytu bude nutné,
aby smlouva opět obsahovala veškeré náležitosti smlouvy o převodu bytu dle zákona o
vlastnictví bytů, jak o nich bylo pojednáno výše. Institut výměny bytu byl hojně
využíván před rokem 1989. V těchto případech se však nejednalo o uzavírání směnné
smlouvy, neboť tu je možné uzavřít pouze v případě, že věc vlastním, ale o speciální
dohodu o výměně bytu dle ust. § 715 občanského zákoníku, podle které je možné
uzavřít dohodu o výměně bytu v případě, že jsem nájemcem bytu, se souhlasem
pronajímatele, přičemž tento souhlas je možné nahradit i rozhodnutím soudu. Možné je
směnit i družstevní byty, a to za současného převodu členského podílu v družstevním
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bytu. V dnešní době se se směnnou smlouvou při převodech bytu lze setkat pouze
výjimečně.
7) Smlouva o převodu podniku, jehož součástí je byt
Byt může být i součástí určitého podniku, přičemž k nabytí vlastnického práva
k bytu může dojít dle speciálních ustanovení obchodního zákoníku o prodeji podniku či
jeho části v ust. § 476 a následujících obchodního zákoníku. Obecně vzato, podnik je
věcí hromadnou, tedy je tvořen souborem věcí, práv, pohledávek a závazků patřících
podnikateli, které jsou určeny k podnikání.
Mohlo by se zdát sporné, zda součástí podniku může být i byt. Je otázkou, jakou
povahou podnikání se bude podnikatel zabývat. Podnikatel totiž může podnikat na
základě živnostenského oprávnění, které umožňuje pronájem nemovitostí a bytů, tedy
podnikání podnikatele bude spočívat právě ve vlastnictví určitého bytového fondu, který
spravuje a pronajímá. Další možná situace je v případě, že podnikatel vlastní byty, které
pronajímá jako služební, například v areálu výrobního závodu.
Úprava o převodu podniku či jeho části, tak jak je vymezena v obchodním
zákoníku, je značně kogentní. Jedná se o absolutní obchod, který se bude řídit vždy
ustanoveními obchodního zákoníku. Při uzavření smlouvy o prodeji podniku dochází ke
komplexnímu převodu podniku, včetně práv a závazků s ním spojených. Co se týče
nemovitostí, ty musejí být ve smlouvě označeny tak, jak vyžaduje katastr nemovitostí.
V případě, že je součástí podniku též byt, měla by smlouva o prodeji podniku obsahovat
i obligatorní náležitosti smlouvy o převodu bytu dle zákona o vlastnictví bytů, a to
z toho důvodu, že zaprvé bude zaručen zápis vlastnického práva k bytu i
spoluvlastnickým podílům na společných částech domu a pozemku na nabyvatele
podniku a za druhé, neboť dle ust. § 5 odst. 2 obchodního zákoníku je stanoveno, že
„podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech
v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů
vztahujících se k nemovitým věcem, předmětem průmyslového a jiného duševního
vlastnictví, motorovým vozidlům a spod., pokud jsou součástí podniku“. To znamená, že
by se měla použít i ustanovení zákona o převodu bytů, jako lex specialis. V této
souvislosti je otázkou, zda při převodu podniku či jeho části, jehož součástí je i byt,
musí být zachována nabídková povinnost na předností nabytí bytu dle ust. § 22 zákona
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o vlastnictví bytu nájemníkem. Bohužel v této věci není žádné soudní rozhodnutí, které
by se touto problematikou zabývalo. Dle mého názoru a striktnímu výkladu § 22 zákona
o vlastnictví bytů ze strany soudů se domnívám, že i v případě prodeje podniku, jehož
součástí je byt, bude nutné zachovat nabídkovou povinnost. Je otázkou, zda při
nedodržení této povinnosti, která je sankcionovaná absolutní neplatností smlouvy o
převodu bytu, by bylo možné pohlížet na smlouvu o převodu podniku jako na absolutně
neplatnou. Podle mého názoru nikoliv, takový výklad by byl příliš extenzivní. V tomto
případě, by dle mého názoru, bylo nutné aplikovat ust. § 41 občanského zákoníku, který
se zabývá oddělitelností části neplatného právního úkonu: „Vztahuje-li se důvod
neplatnosti jen na část právního úkonu, je neplatnou jen tato část, pokud z povahy
právního úkonu nebo z jeho obsahu anebo z okolností za nichž k němu došlo, nevyplývá,
že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu“. Tedy v případě, že by byt, který je
součástí podniku a u kterého nebyla dodržena nabídková povinnost nájemníkovi, tvořil
„nepodstatnou“ část podniku, bylo by možné část smlouvy o převodu podniku týkající
se právě tohoto bytu považovat za neplatnou bez vlivu na ostatní smluvní ujednání,
vyjma kupní ceny - ta by musela být pochopitelně přiměřeně snížena. Opačně by bylo
možné posuzovat smlouvu o prodeji podniku, jejímž hlavním obsahem jsou právě byty.
Obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 26 Cdo 379/2001, ze dne 9.4.200226.
Další spornou otázkou v tomto kontextu je, zda na uvedené posouzení platnosti
smlouvy o převodu podniku bude mít vliv okolnost, že podnik je věcí hromadnou, tedy
chápán jako soubor věcí, které tvoří jediný předmět právních vztahů, neboť je s nimi
nakládáno jako s jedním celkem, přičemž pouze jedna součást věci hromadné je
postižena nabídkovou povinností.
8) Nabytí vlastnictví bytu dražbou
Jak již bylo řečeno výše, vlastnictví k bytu je možné nabýt též na základě
dražby, a to jak dražby dobrovolné, dražby nedobrovolné, tak na základě dražby
prováděné v rámci soudního výkonu rozhodnutí, nejčastěji však na základě dražby
prováděné exekutorem při výkonu exekuce. V takovém případě se bude postupovat dle
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Při posuzování otázky, zda část právního úkonu postiženou důvodem neplatnosti lze oddělit od
ostatního obsahu tohoto úkonu (§ 41 obč. zák.), je třeba dbát, aby byla respektována vůle účastníků
právního úkonu s přihlédnutím k účelu, jehož dosažení osoba konající právní úkon, resp. všichni účastníci
dvou(více)stranného právního úkonu, sledovali.
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zákona č.120/2001 Sb. exekučního řádu a podpůrně dle ustanovení občanského
soudního řádu, který dopadá na provádění exekucí. Pro účely této práce považuji za
vhodné se krátce zmínit o postupu, jakým bude probíhat dražba na základě rozdílných
právních úprav a jaké odlišnosti má nabytí vlastnictví na základě příklepu v takové
dražbě.
Jak již bylo řečeno výše, nejčastějším případem, kdy je možné se setkat
s dražbou bytu je v rámci exekuce. V případě, že povinný v exekuci vlastní byt,
exekutor tuto skutečnost zjistí z katastrálních údajů a učiní poznámku do katastru
nemovitostí. Po nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce, které vydává příslušný
okresní soud, vydá exekutor exekuční příkaz k prodeji bytu v dražbě. Následně je určen
znalec, který ocení hodnotu bytu včetně podílu na společných částech domu a pozemku
a případně práva a závady na bytě váznoucí. Na základě výsledku znaleckého posudku
vydá exekutor rozhodnutí o ceně, ve kterém je určena cena bytu včetně příslušenství,
cena jednotlivých práv a závad, závady a výsledná
cena. Usnesení o ceně se doručuje jak povinnému, tak oprávněnému a taktéž osobám, o
kterých je známo, že mají k nemovitosti práva či závady. Po doručení usnesení o ceně
výše uvedeným osobám, a tudíž po nabytí právní moci usnesení o ceně, vydá exekutor
dražební vyhlášku. Dražební vyhláška je listina zvláštní povahy, ve které jsou uvedeny
nejen datum a čas dražby, ale taktéž výsledná cena, výše nejnižšího podání, které
odpovídá dvěma třetinám výsledné ceny zjištěné znalcem, výše jistoty a další údaje.
S ohledem na zvláštní povahu dražební vyhlášky je nutné speciální způsob zveřejnění.
Dražební vyhláška není doručována do vlastních rukou pouze povinnému, oprávněnému
a dalším osobám, které mají k bytu určitá práva, ale taktéž katastrálnímu úřadu, v jehož
místní působnosti se byt nachází, finančnímu úřadu a obci s rozšířenou působností,
v jehož obvodu se nemovitost nachází. Zároveň však musí být dražební vyhláška
uveřejněna na úřední desce exekutora, a to po dobu nejméně 30 dnů. Úřední deska
exekutora musí být tzv. dálkově přístupná, tedy dostupná v internetové podobě,
případně je možné vyvěsit dražební vyhlášku na centrální adrese v evidenci dražeb. Po
uplynutí lhůty pro zveřejnění dražební vyhlášky může dojít k dražbě. Dražit mohou ty
osoby, které ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce, nejpozději do začátku dražby, složí
k rukám exekutora jistotu, jejíž výše je uvedena v dražební vyhlášce. Následně dojde
k samotné dražbě, před kterou se osvědčuje, zda případně osobě, která uplatnila
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předkupní právo, toto právo opravdu svědčí. Příklep je v dražbě udělen tomu, kdo učiní
nejvyšší podání. Exekutor o příklepu vyhotoví usnesení, ve kterém je mimo jiné
stanovena lhůta pro zaplacení nejvyššího podání. Toto usnesení o příklepu se doručuje
oprávněnému, povinnému, vydražiteli a dražitelům, kteří vznesli v rámci dražby
případné námitky. Proti usnesení o příklepu mohou podat odvolání jak výše uvedené
osoby, tak osoby, kterým nebyla doručena dražební vyhláška, ač doručena měla být,
ovšem tyto osoby pouze ve lhůtě 15 dnů ode dne konání dražebního jednání. V této
souvislosti je vhodné podotknout, že v případě, že odvolání proti usnesení o příklepu
podá např. povinný, je účastníkem řízení pouze povinný a oprávněný, nikoliv však
vydražitel, který se o probíhajícím řízení, které zpochybňuje jeho vlastnické právo
k nemovitosti, vůbec nemusí dozvědět. Vydražitel sice může přistoupit do tohoto řízení
jako vedlejší účastník dle občanského soudního řádu svým úkonem, kdy soudu oznámí,
že do řízení vstupuje na straně oprávněného, který nesmí mít námitek, avšak o řízení se
musí nejprve dozvědět. Tuto úpravu soudního řízení, ve které je jednáno o odvolání
proti usnesení o příklepu, považuji za nanejvýš nešťastnou, neb jsou dotčena zásadně
práva vydražitele, aniž by byl veden jako hlavní účastník řízení. V této souvislosti tedy
doporučuji ověřit si u exekutora, zda byla dražební vyhláška řádně doručena a vyvěšena
na úřední desce. Dle ust. §336 l o.s.ř. vzniká vydražiteli právo převzít vydraženou
nemovitost dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu, avšak vlastníkem se stává
vydražitel až nabytím právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího
podání. Okamžik práva převzít nemovitost se tedy liší od okamžiku nabytí vlastnictví.
Vlastnické právo se do katastru v případě dražby zaznamenává záznamem ke dni právní
moci usnesení o příklepu, respektive ke dni zaplacení nejvyššího podání. V rámci
exekuce budou i po provedené dražbě váznout na nemovitosti pravděpodobně
exekutorská zástavní práva zajišťující vymáhanou pohledávku, případně další
poznámky o případných dalších exekucích, a to i když osoba vlastníka již bude
v katastru nemovitostí změněna. K „očištění“ bytu může dojít až po právní moci
usnesení o rozvrhu, tedy poté, co bude rozhodnuto, jak exekutor naloží s penězi
získanými dražbou, tedy jakému věřiteli bude jaká část přihlášené pohledávky uhrazena,
případně zda zůstává přeplatek, který bude vyplacen povinnému. Do tohoto usnesení
opět může povinný podat odvolání, tedy lhůta mezi dražbou a vymazáním
exekutorských zástavních práv a poznámek o probíhajících exekucích z katastru
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nemovitostí tak může být relativně dlouhá. Navíc, přestože dojde k dražbě a prodeji
bytu, neznamená to, že by původní vlastník musel vždy byt dobrovolně vyklidit. Může
se stát, že povinný bude byt nadále užívat a prodlužovat celé řízení o výkonu
rozhodnutí. V takovém případě však nezbude vydražiteli jiné cesty, především
s ohledem na zvláštní povahu bytu, než podat žalobu na vyklizení bytu a čekat na právní
moc rozsudku v tomto řízení a poté opět požadovat výkon rozhodnutí vyklizení bytu.
Možné je souběžně též podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení za užívání
bytu bez právního důvodu, je však otázkou, zda povinný bude vůbec finančně bonitní
k úhradě případně vysouzeného bezdůvodného obohacení. S ohledem na výše uvedené
je nutné konstatovat, že přestože nákup nemovitostí v rámci dražeb může být finančně
zajímavý, je nutné počítat i s možnými problémy, tak jak jsou popsány výše, a delším
časovým úsekem od úhrady ceny za byt a možností jeho užívání bez právního omezení.
Další možností, jak nabýt byt do vlastnictví dražbou, je vydražení bytu včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v rámci dražby
dobrovolné, prováděné na základě zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Na
rozdíl od dražby prováděné na základě výkonu soudního rozhodnutí exekutorem či
soudem podle občanského soudního řádu se jedná o dražbu, se kterou souhlasí a kterou
navrhl vlastník bytu. Je ovšem pravdou, že dobrovolné dražby bytů nejsou v praxi příliš
běžné. Setkat se s nimi je možné v některých případech u velkých developerů, kteří
pořádají dražební akce za účelem zvýšení poptávky po vystavených bytech. Další
možností, kdy je možné se setkat s dobrovolnou dražbou nemovitostí, je v rámci
likvidace obchodní společnosti či v případě konkurzu na návrh konkurzního, respektive
insolvenčního správce. Rozdíly oproti dražbě prováděné podle občanského soudního
řádu jsou především takové, že vlastnické právo se nabývá již samotným příklepem
v případě, že je uhrazeno nejvyšší podání, nikoliv právní mocí usnesení o příklepu. O
provedené dražbě je pořízen protokol, nikoliv usnesení. Zápis vlastnictví do katastru
nemovitostí má ovšem taktéž povahu deklaratorní. Dražbu dobrovolnou podle zákona o
veřejných dražbách může provádět pouze specializovaný dražebník, který splňuje
zákonná kriteria, a to zápis do obchodního rejstříku a získání speciální dražební
koncese.
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Byty, na kterých vázne speciální předkupní právo nájemců na přednostní nabytí
bytu dle zákona o vlastnictví bytů, lze dražit v dražbě dobrovolné pouze v případě, že
tito k tomu dají písemný souhlas, na kterém je uveden úředně ověřený podpis. Obdobně
se postupuje v případě spoluvlastníků nemovitosti. V rámci tohoto souhlasu mohou
oprávněné osoby požadovat určitou výši nejnižšího podání. To se netýká situace, kdy je
nemovitost dražena na základě návrhu insolvenčního správce, který oprávněné osoby
vyzval k uplatnění jejich předkupního práva, a to nebylo využito.
A konečně posledním typem dražby, se kterou se můžeme při nabývání
vlastnictví k bytům setkat, je dražba nedobrovolná dle zákona o veřejných dražbách.
Tento způsob dražení nemovitostí se uplatňuje stále více, a to především u nemovitostí,
na nichž vázne zástavní právo zajišťující bankovní úvěr, neboť se jedná pro věřitele o
časově a finančně výhodnější variantu než postup přes soudní výkon rozhodnutí či
exekuci. Aby mohl věřitel použít ustanovení zákona o veřejných dražbách, na základě
které může dojít k dražbě nedobrovolné, musí však disponovat nejen zástavou, ale
taktéž mít svoji pohledávku přiznanou vykonatelným soudním rozhodnutím nebo
doloženu vykonatelným notářským zápisem, nebo jiným vykonatelným rozhodnutím.
Tento způsob zpeněžení majetku svých dlužníků mohou využívat po novele zákonem č.
315/2006 Sb. také orgány státní správy, a to například správce daně, správy sociálního
zabezpečení

a

zdravotní

pojišťovny provádějící

veřejné

zdravotní

pojištění.

Nedobrovolná dražba se může provést pouze na základě smlouvy o provedení
nedobrovolné dražby uzavřené mezi věřitelem a dražebníkem, přičemž se stanoví
obdobně jako u dražby dobrovolné cena bytu, dále se vydává dražební vyhláška apod.
Vydražitel se stává majitelem předmětu dražby k okamžiku příklepu učiněném
licitátorem, pouze tehdy, uhradí-li v celém rozsahu cenu dosaženou vydražením. I zde
se tedy uplatňuje institut nabytí vlastnictví se zpětnou účinností, přičemž podkladem pro
zápis záznamu do katastru nemovitostí je tzv. potvrzení o nabytí vlastnictví, které je
vydáno dražebníkem. Co se týče ochrany dlužníka, tento může podat jak návrh na
vydání předběžného opatření k soudu, tak aby nemohlo k dražbě vůbec dojít, či
napadnout dražbu žalobou o neplatnosti dle ust. §48 zákona o veřejných dražbách. Co
se týká převzetí a užívání vydraženého bytu, platí i zde to, co bylo uvedeno výše, tedy
že je možné, že původní vlastník nebude chtít byt vyklidit a nezbude nic jiného než
další soudní řízení na vyklizení nemovitosti. Je tedy patrné, že i v případě dražby
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nedobrovolné a nabytí bytu do vlastnictví touto cestou je nutné počítat s případnými
právními komplikacemi.
9) Daňové aspekty převodu bytu
Okamžikem, kdy se osoba stává vlastníkem bytu a spoluvlastníkem společných
částí domu a pozemku, a to ať na základě smlouvy o převodu bytové jednotky úplatné či
neúplatné, stíhá takového vlastníka bytu několik daňových povinností.
V případě úplatného převodu bytu je na místě úhrada daně z převodu
nemovitosti dle zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, neb byt je považován pro účely tohoto zákona za nemovitost. Výše sazby
daně z převodu nemovitosti činí k dnešnímu dni 4 % ze základu daně. Základem daně je
buď cena sjednaná, či cena zjištěná podle zvláštního předpisu, tedy cena zjištěná
znaleckým posudkem, který zpracuje znalec jmenovaný soudem pro obor ekonomiky,
pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Při oceňování hodnoty bytu včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se vychází z tzv.
vyhláškové ceny, neboli ceny administrativní, která je stanovena v souladu s vyhláškou
Ministerstva financí České republiky č.450/2012 Sb., o oceňování majetku. Tato
„vyhlášková“ cena se bude většinou lišit od ceny tržní neboli ceny obvyklé. Pro výpočet
daně je pak rozhodující ta cena (z ceny sjednané či ceny zjištěné), která je vyšší.
Výjimku tvoří daň z převodu nemovitostí při dražbě nedobrovolné dle zákona o
veřejných dražbách, která se vypočítává z ceny dosažené vydražením a ne z ceny dle
znaleckého posudku, Obě ceny se vyplňují do daňového přiznání, které je uvedeno na
speciálním formuláři Přiznání k dani z převodu nemovitostí. V závislosti na typu
převodní smlouvy je k tomuto daňovému formuláři připojována příloha, a to buď typ K
- v případě kupní smlouvy, či typ S při směnné smlouvě a typ O v případě ostatních
typů převodních smluv, konkrétně při vkladu nemovitosti do kapitálu obchodní
společnosti či při zvyšování základního kapitálu společnosti, při zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví ať již dohodou, či soudem, při vydražení a dalších. Další
obligatorní přílohou daňového přiznání k dani z nemovitosti bude úředně ověřená kopie
nabývacího titulu, tedy převodní smlouvy, přičemž číslo jednací, pod kterým byl
proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostní, se vpisuje do daňového
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přiznání. Dále pak pochopitelně již výše zmiňovaný znalecký posudek a případně listiny
další.
Daňové přiznání se podává nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, či byloli vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě, či
nabylo- li právní moci rozhodnutí o příklepu. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí
jsou jak osoby fyzické, tak osoby právnické, které úplatně převádějí vlastnictví
k nemovitostem, vyměňují nemovitost, nebo na ně přechází nemovitost v rámci výkonu
rozhodnutí, či zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem či dohodou.
V případě, že dochází k vypořádání spoluvlastnictví, podává daňové přiznání bývalý
spoluvlastník, kterému se vypořádáním za úplatu hodnota celkového podílu snížila.
V případě, že se jedná o převod nebo přechod vlastnictví k bytu ze společného jmění
manželů nebo do společného jmění manželů, podává každý z manželů samostatné
přiznání. V případě nabytí vlastnictví dražbou je poplatníkem vydražitel. Poplatníkem
daně jsou osoby výše uvedené, přičemž nabyvatelé nemovitosti ze zákona ručí za
splnění povinnosti poplatníka. V případě, že není daň ze strany poplatníka řádně
uhrazena, může daňový úřad vyměřit daň ručiteli, kterému ovšem pochopitelně náleží
nárok na regresní úhradu, kterou je možné vymáhat též soudní cestou.
Od daně z převodu nemovitosti je osvobozen první převod bytu, který vznikl
jako byt nový v rámci developerského projektu, tedy je osvobozena osoba, jejíž
podnikatelskou činností je právě výstavba bytů. Tímto způsobem je osvobozena i daň
z převodu nikoliv pouze bytu, ale též stavby či přístavby a vestavby bytu. Do daňového
přiznání je možné uvést telefonní číslo daňového poplatníka, což usnadňuje a urychluje
komunikaci se správcem daně. Obecně lze doporučit již při úhradě kupní ceny znát výši
budoucí daně a tuto část kupní ceny deponovat do podání řádného daňového přiznání ze
strany poplatníka například u advokáta, notáře či banky, přičemž výplatu příslušnému
finančnímu úřadu provede uschovatel tak, jak bylo popsáno v samotném pojednání o
praktických stránkách sepisu smlouvy o převodu bytu.
Při úplatném převodu bytu se v některých případech může vyskytnout situace,
kdy je převádějící povinen uhradit nikoliv pouze daň z převodu nemovitosti, ale taktéž
daň z příjmu. Tato situace nastane v okamžiku, kdy převodce nevlastní byt dostatečně
dlouhou dobu, a to po dobu pěti let. Tuto lhůtu lze zkrátit na dobu dvou let, jestliže měl
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prodávající v bytě bezprostředně po dobu dvou let před prodejem bydliště. Pojem
bydliště podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů není totožný s pojmem trvalé
bydliště. Ve většině případů bude mít převodce v bytě formálně trvalé bydliště, ale to
ještě neznamená, že by se jednalo o bydliště podle tohoto zákona o dani z příjmu. Musí
se jednat o tzv. faktické bydliště, což lze správci daně prokázat například potvrzením o
úhradách energií spojených s provozem bytu, které budou evidovány na jméno
prodávajícího, svědeckými výpověďmi sousedů či jinými důkazy. Prokázání bydliště si
může správce daně pochopitelně vyžádat. Další případ pro osvobození daně z příjmu při
převodu bytu, ve kterém neměl převodce bydliště ani po dobu dvou let, je možný,
jestliže převodce použije získané prostředky na uspokojení své bytové potřeby. Bude se
jednat především o financování koupě jiného bytu či domu, rekonstrukci apod. Tyto
skutečnosti bude muset převádějící pochopitelně správci daně taktéž prokázat. Co se
týče bytu, který převodce nebyl v rámci dědění po zůstaviteli, příbuzném v řadě přímé
či manželovi, zkracuje se doba 5 let o dobu, po kterou byl byt prokazatelně ve
vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud tato nemovitost, byt nebo nebytový
prostor byly nabývány postupným děděním v řadě přímé nebo manželem. Osvobození
se nevztahuje na byty, které byly začleněny do obchodního majetku společnosti, a to po
dobu pěti let. Obchodním majetkem se pro účely zákona o dani z příjmů rozumí souhrn
majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo účtováno a
jsou vedeny v účetní evidenci. Doba mezi nabytím a prodejem, podle které se bude
počítat lhůta pro osvobození daně se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a
prodejem došlo k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky domu včetně příslušné
poměrné části společných prostor nebo rodinného domu včetně souvisejících pozemků,
rozdělením podle velikosti jejich podílů, dále k tomu, že v budově byly byty nebo
nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu, nebo k
zániku nebo vypořádání společného jmění manželů, případně k rozdělení pozemku.
Při výpočtu daně z příjmu ve výše uvedených případech, která nyní aktuálně činí
15 %, je možné odpočítat určitý typ nákladů, a to především náklady na uskutečnění
samotného prodeje, tedy například náklady na vypracování znaleckého posudku, na
úschovu kupní ceny v depozitu či za právní poradenství spojené s převodem
nemovitosti. Možné je taktéž odpočítat náklady na případnou rekonstrukci. Všechny
tyto položky však bude správce daně posuzovat a může některé z nich i zamítnout.
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Závěrem je vhodné poukázat na skutečnost, že předmětem daně z převodu
nemovitosti je rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitosti i v tom případě, že dojde
k následnému odstoupení od smlouvy.
Dani darovací podléhají bezúplatné převody bytů a podíly na spoluvlastnických
částech domu a pozemku v případě, že nabyvatel nespadá do skupiny osob, které jsou
dle zákona č.357/1992 Sb. osvobozeny od platby této daně. Osvobozeny jsou osoby I. a
II. skupiny, a to konkrétně příbuzní v řadě přímé a manželé v první skupině a příbuzní
v

řadě

pobočné,

a

to

sourozenci,

synovci,

neteře,

strýcové

a

tety,

manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby,
které s nabyvatelem, dárcem, nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku
před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu
pečovaly o společnou domácnost, nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce
nebo zůstavitele ve skupině druhé. Je tedy patrné, že skupiny jsou odlišné od dědických
skupin dle občanského zákona. Daň je poplatník povinen sám vypočítat a uhradit ve
stanovené lhůtě, přičemž finanční úřad kontaktuje poplatníka následně pouze v tom
případě, že vznikne nesrovnalost v daňovém přiznání či nedoplatek. I v případě, že je
byt osvobozen od daně darovací, je nutné podat daňové přiznání.
Další daňová povinnost, která na vlastníka bytu dopadá, je úhrada

daně

z nemovitostí dle zákona č.338/1992 Sb., která je hrazena vlastníkem každoročně. Daň
se platí jak z bytu, tak z pozemku, na kterém se nachází dům ve kterém jsou vymezeny
bytové jednotky, ovšem pouze z nezastavěné části. Daňové přiznání je nutné podat do
31. ledna konkrétního kalendářního roku, kdy v následujících obdobích se již daňové
přiznání nepodává, jestliže nedojde k nějakým změnám, přičemž správce daně rozesílá
vlastníkům složenky, ve kterých je uvedena konkrétní výše daně pro rozhodné
zdaňovací období. Rozhodný je každopádně stav k 1. lednu daného roku. Výše daně se
může měnit v závislosti na místní koeficienty, které si stanoví obce samostatně.
K úhradě daně musí dojít nejpozději do 31. května každého roku.
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VIII. Nabytí vlastnictví k bytu od bytového družstva jeho
členem
1) Pojmy
Především v období před rokem 1989 byla jedna z mála možností, jak uspokojit
svoji bytovou potřebu, možnost podílet se na družstevní výstavbě bytů, a to
prostřednictvím stavebních bytových družstev, tzv. SBD, nebo v rámci lidových
bytových družstev, LBD, která vznikala po roce 1958 transformací původních bytových
družstev, která měla své kořeny již za Rakouska-Uherska či první republiky.
Ode dne účinnosti obchodního zákoníku však byly rozdíly mezi jednotlivými
typy bytových družstev setřeny, přičemž dle ust. § 221 obchodního zákoníku je nutné
považovat za bytové družstvo takové družstvo, „které zajišťuje bytové potřeby svých
členů“. Podrobněji vysvětleno tak, že zajišťuje bytovou potřebu svých členů tím, že jim
dává do užívání či pronájmu byty nebo obdobné místnosti. Přestože okamžikem
účinnosti obchodního zákoníku bylo jasně definováno, co je chápáno pojmem bytové
družstvo, rozdíly faktické však částečně přetrvaly, a to především s ohledem na zákon o
vlastnictví bytů.
S ohledem na tuto skutečnost je nutné při zkoumání podmínek převodu bytů
z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví třetích osob zkoumat, zda se jedná o tzv.
družstva stará, či družstva nová, neb tyto mají při převodu vlastnictví částečně odlišné
právní postavení.
Za stará bytová družstva jsou v praxi označována především ta, která byla
původně označována jako SBD, vyčleněná z SBD dle § 29 zákona o vlastnictví bytů
nebo zákona č. 176/1990 Sb., právní nástupci SBD na základě fúze nebo rozdělení,
původní LBD, vyčleněná LBD na základě § 29 zákona o vlastnictví bytů nebo zákona č.
176/1990 Sb., nebo právní nástupci LBD vzniklí na základě fúze nebo rozdělení LBD.
Naopak za nová bytová družstva se označují bytová družstva vzniklá po účinnost
obchodního zákoníku, která vznikla především za účelem privatizace bytového fondu,
nebo za účelem nové bytové výstavby.
Dále lze rozdělovat bytová družstva na bytová družstva, která vznikla se státní
podporou a bez ní.
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Co se týče pojmu družstevní byt, i když je tento pojem obecně v právní praxi i
teorii používán, v platné právní úpravě jeho definice chybí. Obecně vzato lze za
družstevní byt považovat takový byt, který se nachází v domě ve vlastnictví bytového
družstva a který slouží k uspokojování bytových potřeb člena družstva. Za družstevní
byt již však není možné označit byt, který se sice nachází v domě ve vlastnictví
bytového družstva, ale je pronajat nečlenovi, přičemž k této situaci může snadno
fakticky dojít. K pronájmu členu družstva dochází za náklady, tedy nevzniká družstvu
z takového pronájmu zisk, přičemž doba trvání nájmu je stanovena na dobu neurčitou.
Dalším znakem družstevního bytu je skutečnost, že člen družstva či jeho právní
předchůdce se podílel finančně na pořízení či výstavbě bytu.
2) Nabývání vlastnického práva k jednotkám bytových družstev
K dispozici s družstevními byty může dojít v rámci převodu členských práv
v družstvu ze stávajícího družstevního společníka na osobu třetí. Jak již bylo uvedeno
výše, členové bytového družstva nevlastní jednotlivé byty v domě, ale jsou „pouhými“
nájemci družstevních bytů, které se v domě nacházejí. Zároveň jim ze členství
v bytovém družstvu plynou určitá práva a povinnosti. V případě, že se rozhodnou
převést svoje členství v družstvu včetně veškerých práv a povinností, děje se tak
speciální smlouvou o převodu členských práv a povinností, která může být jak úplatná,
tak bezúplatná. Uzavření této smlouvy nepodléhá ve většině případech souhlasu
ostatních družstevníků či orgánů družstva, pouze se družstvu oznamuje. S přechodem
členských práv a povinností přechází zároveň právo nájmu konkrétního bytu.
Předmětem této práce však není podrobný rozbor družstevního práva, způsobu převodu
členských práv ani otázky související, ale způsob nabytí vlastnictví bytu od družstva.
Proto se samotným převodem členských práv a povinností zabývat v této práci nebudu,
ale budu podrobně popisovat způsoby, omezení a postupy při nabytí vlastnictví
k družstevnímu bytu. Přestože již dávno uplynula lhůta pro podání výzvy k převodu
bytů u tzv. starých družstev, v některých případech teprve k převodům bytů dochází, a
tudíž považuji za vhodné zmínit i tuto problematiku.
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Základem samotné možnosti převést byt jako jednotku je její vznik. I v případě
družstevních bytů bude nejprve nutné před jejich převodem učinit prohlášení vlastníka
budovy, na základě kterého dojde ke vzniku bytu, jednotky, jako věci v právním slova
smyslu. Následně se bude postupovat dle zákona o vlastnictví bytů. V této souvislosti je
nutné poukázat, že bude rozdílný přístup při převodech bytů z vlastnictví nových a
vlastnictví starých bytových družstev, tak jak byly popsány výše.
Avšak ať se již bude jednat o převod z vlastnictví bytového družstva nového či
starého, jsou převody družstevních bytů ovládány jednou společnou zásadou
zakotvenou v ust. § 23 zákona o vlastnictví bytů, a to zásadou, že není možné převést
konkrétní byt na jinou fyzickou osobu než na jeho nájemce, jestliže je členem
družstva.27. Tato ochrana fyzických osob, družstevníků, nájemníků, se vztahuje na
veškerá bytová družstva. Právnickým osobám však tato ochrana poskytnuta není. Navíc
nájemní vztah konkrétního člena družstva ke konkrétnímu bytu musí vzniknout na
základě skutečností a podmínek stanovených zákonem, tedy především na základě
smlouvy o nájmu, rozhodnutí o přidělení bytu, dekretu apod. Tato ochrana se vztahuje
též na „nové“ členy družstva, kteří získali své členství v družstvu na základě smlouvy o
převodu členských práv a povinností nebo na základě rozhodnutí soudu o dědictví dle
ust. § 706 a 707 občanského zákoníku.Tato ochrana dle ust. § 23 odst. 1 zákona o
vlastnictví bytů se pochopitelně nevztahuje na osoby, kterým členství v družstvu
zaniklo. K zániku členství v družstvu může dojít z rozličných důvodů, například
písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, prohlášením konkurzu na majetek člena,
vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv apod. Zajímavá situace může
nastat v případě, kdy jsou společnými členy v družstvu manželé, přičemž dojde k
vyloučení z družstva pouze jednoho z nich (například v důsledku § 231 odst. 4
obchodního zákoníku, kdy je pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin proti
družstvu či členu družstva). V takovém případě však ochrana dle výše uvedeného
ustanovení § 23 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů trvá pro druhého manžela.

27

§23 odst.1 zákona o vlastnictví bytů: Byt v budově ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví bytového
družstva ( dále jen „družstvo“), jehož nájemcem je fyzická osoba- člen družstva, lze převést jen tomuto
členovu družstva. Uvedená podmínka platí i pro byty ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví družstva
v domech“
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3) Převody bytů z původních SBD a LBD
Dle ust. § 23 zákona a vlastnictví bytů a dle ust. § 24 transformačního zákona
mají členové původních SBD a LBD právo na převod bytů do vlastnictví v případě, že
splní tyto podmínky: jsou fyzickou osobou, která je nájemcem družstevního bytu,
přičemž se na jeho pořízení v případě SBD podíleli svojí majetkovou účastí v rámci
družstevní komplexní bytové výstavby. V případě LBD není majetková účast nutná, neb
byty tyto byty byly přidělovány ze strany národních výborů.
Zároveň musí být splněna podmínka, že žádost o převod bytu do vlastnictví
učinil člen družstva v zákonem stanovené lhůtě, a to buď dle transformačního zákona ve
lhůtě 28.1. - 28.7.1992 a podle zákona o vlastnictví bytů ve lhůtě 1.5.1994 - 30.6.1995.
Lhůta se považuje za splněnou též v případě, že výzvu k uzavření smlouvy podal právní
předchůdce stávajícího člena. V případě, že jsou výše uvedené podmínky splněny, je
družstvo povinno uzavřít bezplatně smlouvu o převodu družstevního bytu na člena.
Co se týče právnických osob, transformační zákon neomezoval převody
družstevních bytů pouze na fyzické osoby, ale zákon o vlastnictví bytů ano. Je otázkou,
jak by se mělo postupovat v případě, že výzvu k převodu bytu učinila fyzická osoba,
která následně v rámci smlouvy o převodu členských práv a povinností převedla své
členství v družstvu na právnickou osobu, tedy zda zůstal důsledek výzvy učiněný
oprávněným subjektem zachován a zda v takovém případě vznikne právnické osobě
nárok na bezplatný převod bytu do vlastnictví.
V ust. § 23 odst. 2 je stanovena povinnost starých družstev uzavřít smlouvu o
převodu bytu po výzvě do 31.prosince 1995. Tuto lhůtu lze však nazvat lhůtou
šibeniční. V kontextu historického vývoje je nutné totiž poukázat na situaci, že ke dni
nabytí účinnosti zákona o vlastnictví bytů existovaly tisíce bytů ve vlastnictví SBD a
LBD. Navíc v roce 1995 rozhodně neprobíhaly zápisy do katastru nemovitostí tak
rychle, jak se děje dnes, kdy jsou téměř ve všech případech dodržovány zákonné lhůty
nepřesahující 2 měsíce. V minulosti trvaly zápisy například v Praze až dva roky. Je tedy
evidentní, že v praxi nemohlo ani při dobré vůli SBD a LBD k naplnění zákonné lhůty
dojít. V této bezvýchodné situaci existovalo jediné řešení, a to bylo uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí, na základě které se družstva se svými členy zavázala k uzavření
smluv v pozdějším termínu.
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V průběhu času se však objevil další zásadní problém. U družstev, u kterých
nedošlo k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, ať již na straně družstva nebo ze strany
družstevníků, se otevřela otázka promlčení. Každé právo, vyjma práva vlastnického, se
totiž promlčí, tedy i právo na uzavření smlouvy o převodu družstevního bytu. Obecně
vzato, lhůta pro promlčení počíná běžet od okamžiku, kdy mohlo být právo vykonáno
poprvé, tedy od 31. prosince 1995. V právní veřejnosti se navíc rozhořela otázka, zda
lhůta pro promlčení v tomto konkrétním případě se má posuzovat dle občanského
zákoníku jako obecná tříletá promlčecí lhůta, či dle obchodního zákoníku jako lhůta
čtyřletá. Bouřlivou atmosféru na konci roku 1998 ukončilo rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČR, který v rámci jednoho řízení dovodil, že k rozhodování o povinnosti uzavřít
smlouvu o převodu družstevního bytu na družstevníka je věcně příslušný jako
prvoinstanční soud soud krajský, z čehož bylo možno dovodit promlčecí lhůtu dle
obchodního zákoníku. Situaci následně uklidnila novela zákona o vlastnictví bytů č.
103/2000 Sb., která určila speciální promlčecí lhůtu při převodech bytů z družstva na
družstevníka na 10 let od účinnosti této novely, tedy nejpozději do 30.6.2010.
Pochopitelně tato lhůta se nedotýká promlčení, které plyne v návaznosti na smlouvy o
smlouvách budoucích. Jestliže byla stanovena nějaká lhůta

dohodou, pak plyne

promlčení v závislosti na této lhůtě.
Co se týče novel zákona o vlastnictví bytů v kontextu převodů družstevních
bytů, je vhodné zmínit též novelu č. 345/2009 Sb., kterou byl do zákona o vlastnictví
bytů včleněn odst. 4 a 5.
V rámci odstavce 4 je stanovena povinnost družstva podat návrh na vklad
prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí nejpozději do deseti měsíců od
okamžiku, kdy první z členů družstva splnil podmínky pro převod bytu do vlastnictví.
Odstavec 5 pak stanoví sankci pro družstvo, které nesplní své povinnosti k převodu dle
výše uvedených odstavců, a to 100 Kč za každý započatý den prodlení. Ač se může
zdát, že uvedený odst.4 a 5 poskytuje družstevníkům dodatečně ochranu před nečinností
družstva, je v praxi použití těchto ustanovení dosti sporné. Především není zcela jasné,
co znamená, že jsou splněny veškeré podmínky pro převod bytu. Zřejmě se bude jednat
o povinnost uhradit zůstatek nesplacených úvěrů ze strany člena družstva, respektive
konkrétní díl připadající na jednotku, či vůbec způsobilost k uzavření smlouvy. Navíc
prokazování těchto skutečností bude ležet na členu družstva. Ani sankce uvedené
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v odstavci 5 však není pro družstevníky „výhrou“, neb ve většině případů jsou příjmy
družstva kryty pouze příspěvky od svých členů, tedy i pokuta bude hrazena ze společné
kasy.
Co se týče výzvy na uzavření smlouvy k převodu družstevního bytu do
vlastnictví, tuto je nutné posuzovat jako jednostranný právní úkon člena družstva vůči
družstvu. Obecně vzato takový úkon musel být dostatečně určitý, tedy obsahovat
označení člena, který družstvo vyzývá, povinné družstvo, i dostatečnou specifikaci bytu,
jehož převodu se výzva týkala. Zákon sice nestanoví explicitně formu žádosti, lze však
dovozovat, že by měla být písemná, neb se jedná o výzvu k uzavření smlouvy týkající
se nemovitosti, která má vždy povinně písemnou podobu28. Výzva musela být doručena
ve lhůtě stanovené zákonem, přičemž za doručení je nutné považovat faktické doručení
do sídla družstva, nikoliv podání k poštovní přepravě, jelikož se jedná o lhůtu
hmotněprávní povahy. Důkazní břemeno o doručení výzvy leží na členu družstva.
V případě, že byla výzva podána dle transformačního zákona po uplynutí lhůty,
tedy po 28.7.1992, bylo možné podat výzvu ještě jednou, a to dle zákona o vlastnictví
bytů, tedy podle § 23 odst.2. V případě uplynutí této lhůty nárok na převod zaniká,
ovšem to neznamená, že družstvo nemůže byt převést dobrovolně i v tomto případě, což
se v mnoha případech stalo.
Předmětem převodu, na základě výzvy učiněné jak bylo popsáno výše, nejsou
pouze samotné družstevní byty, ale též garáže. V případě, že člen družstva měl nejen
právo nájmu k družstevnímu bytu, ale též právo nájmu ke garáži, převádí se též garáž.
V těch případech, kdy není možné převést garáž jako samostatnou jednotku, například
v halách s garážovým stáním, převádí se spoluvlastnický podíl na garážích, přičemž při
stejné výměře byly podíly stejné, při různé výměře mělo docházet k převodu
spoluvlastnických podílů o poměru velikosti podlahových ploch jednotlivých stání.
Sporné mezi právními teoretiky je, zda takto bezplatně může být převedena i garáž,
která stojí samostatně a jedná se tedy o samostatnou stavbu.

Dle mého názoru

v případě, že na tuto stavbu byla poskytnuta státní pomoc, měla by být i taková garáž
převedena bezplatně.
28

Opačně Rozsudek NS ČR sp. zn. 29 Odo 1408/2005 ze dne 26.7.2007
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Zvláštní úprava o právu převodu se též týkala ateliérů, což se však stávalo zcela
výjimečně.
Za vhodné považuji též zmínit, že v případě, že se v domě s družstevními byty
ve vlastnictví SBD či LBD nacházel nebytový prostor, ať již vzniklý na základě
rozhodnutí o změněn užívání stavby ze společných částí budovy (např. z původních
kočárkáren či prádelen), nebo nebytový prostor, na jehož financování se podíleli
členové družstva, je družstvo povinno převést bezplatně s bytem i spoluvlastnický podíl
na těchto nebytových prostorách, přičemž velikost spoluvlastnického podílu by se měla
řídit poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové podlahové ploše všech
jednotek, přičemž k ploše nebytového prostoru se nepřihlíží.
Co se týče bezplatnosti převodu ex lege u výše uvedených bytů, je nutné
podotknout, že se nejedná o klasické darování, neboť dárce zde není dárcem z vlastní
vůle, ale ze zákona, a tudíž není možné aplikovat ustanovení o vrácení daru dle
občanského zákoníku. Dále je nutné akcentovat, že v podstatě bezúplatný převod na
členy družstva není bezúplatný dokonale, neb člen družstva, který získal na základě
výzvy bezúplatně byt do vlastnictví, ztrácí právo na výplatu vypořádacího podílu, o
který se snižuje jeho účast na původním družstvu, dále je povinen jednorázově doplatit
úvěr, který byl poskytnut na výstavbu družstevního bytu a který připadá na jeho
převáděný byt tzv. anuitu. Před uhrazením anuity není možné smlouvu o převodu platně
uzavřít. Potvrzení o splacení anuity je ostatně nedílnou a obligatorní součástí smlouvy
o převodu vlastnictví k bytu. V této souvislosti je vhodné poznamenat, že podle §28a
transformačního zákona vznikly úvěrujícím institucím ze zákona zástavní práva za
účelem zajištění úvěrů, které byly na výstavbu poskytnuty. V případě, že je anuita
splacena, vydá banka potvrzení o zániku zástavy ke konkrétnímu bytu či bytům,
přičemž na základě tohoto potvrzení dojde k výmazu zástavního práva u konkrétní
jednotky. Zákonné zástavní právo zaniká jen k těm jednotkám, u kterých byla anuita
splacena, u ostatních trvá.
Dalšími náklady, které by měl člen družstva při bezúplatném převodu bytu
hradit, jsou pak konečně náklady spojených s právními kroky, které samotnému
převodu předcházejí, a to jak náklady na pořízení prohlášení vlastníka na základě
kterého dojde k vyčlenění bytů, tak na vypracování smlouvy o převodu.
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Od účinnosti nového občanského zákoníku bude výše uvedenou problematiku
upravovat nový zákon č. 311/2013 Sb. zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám
a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých
zákonů, neboť zákon o vlastnictví bytů bude zrušen. Tento zákon však bude
aplikovatelný pouze v případě, že o převodu vlastnického práva družstvo rozhodne po
dni

nabytí

účinnosti

tohoto

zákona.

Zachována zůstává především povinnost převést byt a odpovídající podíl na
pozemku na členy v něm uvedených družstev bezplatně. Tento převod je podmíněn
předchozím rozhodnutím družstva. Je však otázkou, zda bude takové rozhodnutí vždy
přijato. Dle mého názoru zákon neřeší situaci, jak postupovat v případě, že člen
družstva výzvu nepodal v původní lhůtě (do 30.6.1995), či družstvo nepřijalo
rozhodnutí o převodech. Je otázkou, zda v takovém případě bude možné aplikovat
nárok na základě tzv. legitimního očekávání. Tuto skutečnost ukáže zřejmě až soudní
praxe. Byt je možné převést až po vypořádání závazků z úvěrů, které byly použity na
výstavbu, a to v rozsahu odpovídajícímu danému převáděnému bytu. Banka v tomto
případě vydá družstvu potvrzení o splacení úvěrů, týkající se konkrétního bytu, přičemž
potvrzení banky je přílohou návrhu na vklad vlastnického práva k jednotce do katastru
nemovitostí. Součástí smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce musí být také
ujednání o vzájemném vypořádání prostředků z nájemného určených na fond oprav. Na
zajištění úvěrů na nepřevedených jednotkách, kterých se nesplacené úvěry týkají,
existuje zástavní právo, které svědčí České republice. K výkonu tohoto práva je
příslušné Ministerstvo financí.
4) Převody bytu z „nových“ družstev
Na rozdíl od bytových družstev v režimu SBD a LBD, která mají v případě
splnění zákonných podmínek člena povinnost převést byt na fyzickou osobu, člena
družstva, ostatní typy družstev taková povinnost nestíhá. Přesto však i tato družstva
byty na družstevníky převádějí, avšak tento převod je dobrovolný a vyžaduje
společenský konsenzus. Tato družstva navíc nemusí

převádět byty na své členy

bezúplatně, jelikož takový postup není upraven v žádném zvláštním právním předpisu.
Převody bytů z těchto družstev se řídí pouze obecnou úpravou o nabývání
jednotky dle § 6 zákona o vlastnictví bytů, přičemž i na tyto byty dopadá povinnost
převést byt pouze fyzickému nájemci bytu, členu družstva. Navíc v těchto typů družstev
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neplatí povinnost bankovních subjektů, které poskytly úvěr na výstavbu či koupi,
přijmout případnou předčasnou či částečnou splátku nad rozsah úvěrové smlouvy, tudíž
ani možnost převádět byty, které mají splacenu anuitu, i když jiné byty ji splacenu
nemají.
Při převodu bytů z těchto nových družstev na členy družstva se může postupovat
několika způsoby. Buď je s členem družstva uzavřena smlouva o bezúplatném převodu,
kterou se ovšem neřeší další účast člena družstva v družstvu, nebo smlouva kupní.
V případě kupních smluv je možné buď hradit sjednanou kupní cenu, či započíst kupní
cenu na vypořádací podíl v případě, že zároveň dojde dohodou k ukončení členství
družstevníka v družstvu. Další možností je započíst kupní cenu na mimořádný vklad,
který byl ve většině případů hrazen členy družstva za účelem pořízení nemovitosti.
V takovém případě zůstává nabyvatel bytu členem družstva se základním vkladem.
5) Některé daňové aspekty při převodech bytů z družstev
Co se týče daňových aspektů, v případě převodu bytu se zápočtem oproti
likvidačnímu či vypořádacímu zůstatku je nutné počítat s tím, že podle § 10 odst. 1
písm. g) zákona o daních z příjmů se za ostatní příjmy považuje vypořádací podíl při
zániku členství v družstvu, a podle § 10 odst. 8 zákona o daních z příjmů je příjmem
podle § 10 odst. 1 písm. g) také kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle zákona o
oceňování majetku a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví družstva v souladu
s účetními předpisy, při zániku členství v družstvu, pokud je vypořádací podíl
vypořádáván v nepeněžní formě (tj. i převodem bytové jednotky), přičemž tento
vypořádací podíl se daní speciální srážkovou daní. V případě, že by cena převáděného
bytu byla podle zákona o oceňování majetku větší než nabývací cena podílu na
družstvu, bude tento rozdíl zatížen srážkovou daní, která bude z vypořádacího podílu
sražena.
Co se týče daně z zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, podle ustanovení § 20 odst. 6 písm. j) zákona o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, jsou od daně darovací a daně z převodu
nemovitosti osvobozeny „převody bytů a garáží z vlastnictví právnické osoby, vzniklé
za účelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob - nájemců
převáděných bytů a garáží, kteří jsou členy nebo společníky této právnické osoby, pokud
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se fyzické osoby nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními prostředky a
jinými penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy“. Toto ustanovení nedopadá
na pozemek. Je tedy evidentní, že pozemek se bude danit. Podrobně k této problematice
je pojednáno v následující kapitole o převodech bytů z vlastnictví s.r.o. na společníky.

6) Smlouva o převodu bytu z družstva na člena družstva
Jak již bylo řečeno v předcházejících kapitolách této práce, není možné
uskutečnit převod bytu z jakékoliv osoby, ať již právnické mající povahu bytového
družstva či jiné, na třetí osobu, bez vzniku bytu jako věci v právním slova smyslu.
K faktickému vzniku bytu jako předmětu vlastnického práva musí dojít tedy i v případě
převodů bytů družstevních klasickým prohlášením vlastníka budovy dle zákona o
vlastnictví bytů, které bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o vlastnictví bytů.
V případě, když bude družstvo, ať již SBD či LBD či družstvo nové, přistupovat
k tomuto jednostrannému úkonu dobrovolně, jedinou překážkou k řádnému vymezení
jednotek mohou být jen nedostatky v prohlášení vlastníka, které lze napravit. Složitější
situace nastane v případě, že SBD či LBD (u nových družstev tato povinnost nepřipadá
v úvahu, neb tyto nejsou povinna ze zákona byty převádět) nepřistoupí k vydání
prohlášení vlastníka jednotky dobrovolně, a to ani po splnění povinnosti členů, kteří
podali řádnou výzvu k převodu bytů. V takovém případě nezbude členům družstva nic
jiného než postupovat soudní cestou.

I v takovém případě však existuje několik

možných postupů, přičemž výklad soudů je v tomto případě rozporuplný. Za prvé je
možné podat žalobu na splnění povinnosti či cestou soudního výkonu rozhodnutí
ukládáním pokud dle § 351 občanského soudního řádu. Jiný výklad stanoví, že žalobce,
tedy člen družstva, musí podat žalobu na nahrazení projevu vůle družstva. V tomto
případě je však situace pro družstevníka o to složitější, že žaloba, kterou má být
nahrazen projev vůle, musí obsahovat veškeré náležitosti požadovaného úkonu, což
fakticky znamená, že by musel člen družstva nechat vyhotovit prohlášení vlastníka
budovy na své náklady a svými silami, což je v mnoha případech v praxi téměř
nemožné. Například nebude možné provést řádné zaměření bytů, neb ostatní členové
družstva nevpustí osoby pověřené měřením do svých bytů apod. Ještě složitější se bude
jevit situace v případě, kdy LBD je pouhým spoluvlastníkem domu. V případě, že bude
LBD plnit dobrovolně a bude s dalším spoluvlastníkem možná dohoda, mělo by dojít na
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základě dohody k zániku a vypořádání spoluvlastnictví a vzniku vlastnictví k bytům.
Pochopitelně v případě, že nebudou odpovídat spoluvlastnické podíly budoucím
spoluvlastnickým podílům dle ploch bytů, což nastane ve většině případů, bude nutné
přistoupit k finančnímu vypořádání. V případě, kdy nebude dohoda možná, bude opět
nutné přistoupit k soudnímu řízení za účelem nuceného zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví, ovšem se všemi problémy, kterým jsem se věnovala v samostatné
kapitole této práce o vypořádání spoluvlastnictví.
Samotné náležitosti smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena družstva nejsou
upraveny pouze v ust. § 6 zákona o vlastnictví bytů, ale též v ust. § 24 tohoto zákona.
Obligatorní jsou tedy veškeré body dle § 6 zákona o vlastnictví bytů jako popis
jednotek, výměra, umístění, popis domu, ve kterém se jednotky nacházejí, popis
společných částí domu, stanovení podílu na společných částech domu v závislosti na
podlahové ploše jednotky apod. V případě převodu pozemku též podíl na pozemku a
řádný popis pozemku jako nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí. Dále je ovšem
nutné naplnit i požadavky § 24 zákona o vlastnictví bytů, a to především povinnost
obsáhnout do smlouvy o převodu vlastnictví bytů z družstva závazek nového vlastníka
uhradit družstvu nesplacený úvěr, který se týká převáděného bytu (většinou k datu
pravidelné splátky). Nedílnou součástí smlouvy je pak potvrzení banky o splacení
konkrétní části úvěru ke konkrétnímu bytu. Dále se musí nabyvatel zavázat, že
v případě, že družstvo má nějaký další úvěr, například na opravu domu, bude uhrazena i
odpovídající část tohoto úvěru, která připadá na konkrétního člena. K převodu
vlastnického práva na člena družstva může dojít až po splnění závazku k úhradě
investičního úvěru. V tomto případě se jedná o odkládací podmínku ze zákona. Přestože
je smlouva o převodu bytu uzavřena platně, účinnosti nabude tedy až splněním výše
popsaného závazku. V praxi je dokonce přistupováno k uzavírání smluv o převodu bytu
až poté, co banka vydá potvrzení o uhrazení investičního úvěru.
Samostatnou část ve smlouvě o převodu družstevního bytu na člena družstva pak
činí vzájemné vypořádání prostředků z nájemného, které jsou určeny na opravy a
údržbu budovy. Další položkou je pak vypořádání kladných zůstatků ze zisku bytového
hospodářství, které připadají na konkrétní jednotku. Pravdou však je, že i v případě, kdy
existují „záporné“ zůstatky, musí i ty být vypořádány, neboť člen družstva je
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z obecných předpisů povinen uhradit své dluhy a konečně závazek nabyvatele a
družstva k vzájemnému vypořádání závazků. V souvislosti s těmito požadavky na
obligatorní obsah smlouvy o převodu vlastnictví družstevního bytu na člena družstva je
nutné zdůraznit, že v případě, že smlouva tyto náležitosti nebude obsahovat, je možné ji
považovat za absolutně neplatnou od počátku pro rozpor se zákonem. Tato skutečnost
někdy vedla až k úzkostnému vypisování veškerých vyúčtování mezi družstvem a
členem družstva. Tomuto počínání pak učinil přítrž až nález Ústavního soudu ČR III
258/2003, který dovodil, že i v tom případě, kdy smlouva tyto náležitosti neobsahuje,
není absolutně neplatnou, neboť tyto náležitosti netvoří „ esenciální náležitosti právního
úkonu“. Je otázkou, zda tento názor Ústavního soudu je správný, neboť by postačovalo
obecné uvedení závazků a pohledávek ve vyúčtování vzájemných nároků mezi
družstvem a členem družstva, každopádně existuje a je aplikovatelný. S ohledem na
rozporuplný výklad soudů v této věci lze jen doporučit, aby bylo vypořádání podrobně
ve smlouvě obsaženo a při podpisu smlouvy byly vypořádány všechny splatné závazky
(nesplatné závazky se ovšem splatnými uzavřením smlouvy nestávají, a proto není
možné ani jejich úhradu požadovat). Na druhou stranu však členové družstev
neodpovídají za závazky SBD či LBD, tedy členové družstva neodpovídají za
případnou ztrátu družstva a nemůže být po nich úhrada za ztrátu požadována a být jí
podmíněno uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k družstevnímu bytu.
Podmínku úhrady výše stanovených dluhů konečně zkoumá i katastrální úřad při
zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí a v případě, že by smlouva
obsahovala například prohlášení, že závazky budou členem družstva uhrazeny až
dodatečně, bylo by na místě takovouto smlouvu, respektive návrh na zápis vlastnického
práva zamítnout.
Důsledkem převodu vlastnického práva k bytu na člena družstva, v případě, že
byl převeden jeho jediný předmět nájmu, zaniká jeho členství v družstvu. Členství
nezaniká, jestliže člen družstva má ještě další majetkovou účast, většinou související
s dalším předmětem nájmu, který ještě nebyl převeden, či v případě, že nejpozději ke
dni převodu složí znovu členský vklad. V praxi však docházelo ze strany SBD
k takovému postupu, že přestože došlo k převodu bytu na člena družstva, nemusel tento
vkládat nový členský vklad, ale finanční plnění na členský vklad bylo poskytnuto
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z vnitřních zdrojů družstva. Tento postup byl přijat jak z důvodu, že do přijetí novely
obchodního zákoníku č.97/1999 Sb. by bylo nutné vyplácet v případě ukončení členství
členovi družstva vypořádací podíl, následně pak zůstala důvodem obava, že se družstva
rozpadnou, a to přesto, že měla sjednána s nově vzniklými společenstvími vlastníků
jednotek správu nemovitostí. Obecně vzato dle ust. § 24 odst.9 zákona o vlastnictví bytů
převodem jednotky zaniká členství v SBD bez práva na vrácení prostředků, které byly
zdrojem financování výstavby. Co se týče LBD, do těchto bylo přispíváno ve zcela
minimální výši, např. 100 Kč, a tudíž není v tomto případě o vypořádání nutno hovořit.
Okamžikem, kdy dojde k převodu jednotek do vlastnictví původních členů, mají
členové právo na výplatu kladného zůstatku z tzv. fondu oprav, neboli dlouhodobé
zálohy na opravy a investice. Tato výplata je provedena v případě existence
společenství vlastníků jednotek na účet určený sdružením. V případě neexistence
sdružení pak mají nárok na výplatu jednotliví vlastníci. Nárok na vypořádání se týká
nejen výše uvedeného fondu oprav, ale též plateb za služby. V případě, kdy vyjde
zůstatek záporný, je společenství vlastníků jednotek povinno uhradit bytovému družstvu
tento záporný zůstatek v takovém rozsahu, který činí součet spoluvlastnických podílů
všech vlastníků jednotek, které byly převedeny na společných částech domu. Tato
situace nastane např. v případě, kdy byla učiněna před převodem rekonstrukce apod.
V domech, kde paralelně vedle sebe existují společenství vlastníků jednotek a
družstvo, neboť některé byty nebyly na členy družstva převedeny, musí družstvo plnit
veškeré povinnosti jako vlastník bytů, tzn. i odvádět předepsané zálohy na společný
účet společenství vlastníků jednotek.
7) Nabývání vlastnického práva k družstevním bytům vzniklým
nástavbou na budovách ve vlastnictví třetích osob
Jak již bylo popsáno v úvodních partiích této práce, v některých případech
docházelo k družstevní výstavbě bytů na již stávajících budovách, které v rozhodném
období výstavby patřily socialistickým organizacím typu OPBH. V menšinových
případech byla situace vyřešena právně již před rokem 1989 tak, že se bytová družstva
po uskutečněné nástavbě stala podílovými spoluvlastníky budovy. Ve většině případů
však k narovnání právních vztahů nedošlo, což se razantně projevilo po roce 1989 a
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především v těch případech, kdy došlo k restituci dotčených objektů. Teprve v roce
1992 byla přijata novela transformačního zákona č.297/1992 Sb., která výše popsanou
situaci alespoň částečně upravila, a to tak, že zřídila k výše uvedeným budovám
zákonné věcné břemeno, přičemž toto zákonné věcné břemeno omezuje vlastníka
budovy tak, že člen družstva je oprávněn užívat byty a společné části budovy obvyklým
způsobem. Pro byty v nástavbě platí nájemní vztahy podle občanského zákoníku o
nájmu družstevního bytu a SBD má k těmto bytům práva a povinnosti pronajímatele
družstevního bytu.
Zákon o vlastnictví bytů po několika novelách, konkrétně novele 103/2000 Sb. a
229/2001 Sb., upravil možnost přechodu práva věcného břemene na nájemníka,
původního člena družstva, tak aby byla tato osoba ochráněna i v případě zániku SBD,
respektive buď v případě, že dojde k zániku SBD bez právního nástupce, nebo že dojde
k zániku členství nájemce v původním SBD. V případě vystoupení člena z SBD, tento
je povinen doplatit nesplacenou část úvěru poskytnutého na výstavbu, přičemž ke dni
ukončení členství vznikají vzájemná práva a povinnosti na finančním vypořádání mezi
členem družstva a družstvem. Tato zákonná úprava platí překvapivě i v tom případě, že
členství v SBD zanikne z jiných důvodů než vystoupením člena z družstva, a to i
v případě „nuceného“ zániku členství například prohlášením konkurzu na majetek
družstva, postižením členského podílu výkonem rozhodnutí či exekucí, a dokonce i
v případě vyloučení člena.
Samotný převod vlastnického práva k družstevnímu bytu na člena družstva ve
specifických podmínkách bytů vystavěných jako nástavby na budovách třetích osob je
značně komplikovaný. Člen družstva může fakticky vyzvat družstvo výzvou dle
transformačního zákona či zákona o vlastnictví bytů k převodu bytů, avšak tato výzva
mu nebude nic platná, neb družstvo nemůže ani při dobré vůli donutit vlastníka budovy
k vydání prohlášení, na jehož základě by došlo k vyčlenění jednotek a jejich vzniku jako
předmětu vlastnického práva. Tato situace se může řešit několika způsoby, ale ve všech
případech bude vždy vhodné pokusit se uzavřít dohodu s vlastníkem budovy. První
možností je možnost vystoupení člena družstva z SBD, kdy následně dojde k přechodu
věcného břemene, přičemž vyřešení problému s byty se pak bude týkat jen nově
oprávněných z věcného břemene a vlastníka budovy. Další možností je přeměna
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vlastnictví budovy s věcným břemenem na podílové spoluvlastnictví mezi původním
vlastníkem budovy a SBD a konečně vydání prohlášení vlastníka budovy o vyčlenění
jednotek, přičemž ty jednotky, které vznikly nástavbou SBD, budou bezúplatně
převedeny do vlastnictví SBD či přímo do vlastnictví člena SBD- nájemníka. Tento
postup upravuje specielně zákon o vlastnictví bytů v ust.§ 27 odst.2. Nový vlastník
jednotky je v rámci tohoto převodu povinen splatit nesplacenou část úvěru, uhradit SBD
částku státního příspěvku a zároveň se s družstvem majetkově vypořádat.
Z výše uvedeného je však patrné, že převody bytů z SBD vzniklých nástavbou
do vlastnictví členů družstva jsou značně komplikované a mohou být výrazně
poznamenány nevolí vlastníka budovy, který bude jen stěží nucen k výše popsanému
postupu.
Od

účinnosti

nového

občanského

zákoníku

upravuje

výše

uvedenou

problematiku zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a
skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých
zákonů. V případě, že se vlastník budovy dohodne s nájemcem (družstevníkem) na
převodu bytu, musí informovat družstvo oprávněné z věcného břemene. Tomuto
družstvu je oprávněný člen povinen uhradit částku odpovídající nesplacenému úvěru s
příslušenstvím, ve výši připadající na převáděnou jednotku. Převodem bytu
pochopitelně věcné břemeno zaniká. V případě, že zanikne po dni nabytí účinnosti
tohoto zákona bez právního nástupce bytové družstvo uvedené, v jehož prospěch
vzniklo věcné břemeno podle § 28d zákona o transformaci družstev, nebo zanikne-li
členství nájemce takového bytu v bytovém družstvu, zaniká věcné břemeno, ale vzniká
zároveň služebnost ve prospěch nájemce bytu. V takovém případě však nemá nájemce
právo na vrácení členského podílu ani základního členského vkladu, které vložil do
družstva. Je možné, aby byl byt zatížený věcným břemenem vzniklým na základě
zákona o transformaci družstev převeden i jiné osobě než nájemci - družstevníkovi,
avšak v takovém případě musí tato osoba uhradit družstvu částku odpovídající
nesplacenému úvěru s příslušenstvím ve výši připadající na převáděnou jednotku a
částku státního příspěvku poskytnutého družstvu, družstvo musí uhradit úvěr a vrátit
státní příspěvek, přičemž převod na třetí osobu je možný až po splnění výše uvedeného.
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8) Nabývání družstevních bytů do vlastnictví a společné jmění manželů
S ohledem na specifickou povahu nájmu družstevního bytu v případě manželů je
vhodné se zmínit o důsledcích nabývání vlastnických práv k družstevním bytům
manžely. Dle ust. § 703 občanského zákoníku „ vznikne-li jen jednomu z manželů za
trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se
společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu“ a dále dle ust.
§ 704 občanského zákoníku „Stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před
uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společným nájem bytu uzavřením
manželství“ toto platí obdobně v případě nájmu bytu družstevního.
Otázka převodů bytů do vlastnictví v případě, že oba manželé jsou členy
družstva není příliš komplikovaná. V takovém případě je nutné převést byt do
společného jmění manželů, kdy smlouvu budou uzavírat oba manželé. Občas se může
vyskytnout situace, že přestože jsou oba manželé členy bytového družstva, jeden na
uzavření smlouvy o převodu bytu nemá zájem. K této situaci lze uvést, že výzvu
k převodu družstevního bytu může podat pouze jeden z manželů. Taková výzva nebude
neplatná, neb právní statut manželů vůči družstvu se nemění, tedy podání výzvy jedním
z manželů není překročení rámce obvyklé správy majetku29. K samotnému uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví však již bude nutný souhlas obou manželů, neb je nutné
byt převést do společného jmění manželů, a v případě, že by byla smlouva uzavřena jen
jedním z manželů, byla by taková smlouva relativně neplatná, přičemž této relativní
neplatnosti je možné se domáhat v tříleté promlčecí lhůtě.
Dalším problémem se jeví situace, kdy manželé jsou společnými členy družstva,
a byt by měl být převeden do společného jmění manželů. Přestože T. Horák a J. Oehm
uvádí, že je možné v tomto případě postupovat prostřednictvím ust. § 143a občanského
zákoníku, tedy prostřednictvím notářského zápisu zúžit rozsah společného jmění
manželů a vyloučit nabytí bytu ze společného jmění manželů30, T. Dvořák s tímto
názorem polemizuje, ba s ním výslovně nesouhlasí, když uvádí že tomuto postupu brání
kogentní způsob ukončení společného nájmu v družstevním bytu, který je obsažen v ust.
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Dvořák, T. Bytové družstvo:převody družstevních bytů a další aktuální
otázky.1.vydání.Praha:Nakladatelství C.H.Beck, 2009, 143 s.
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Novotný, M., Fialal, J., Horák, T., Oehm, J., Holejšovský, J. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář.4,
doplněné a přepracované vydání.Praha : C.H.Beck, 2011 295s
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§ 705 odst. 2 a § 707 odst.2 občanského zákoníku.31 Co se praxe týče, je nutné
konstatovat, že notáři obecně nesepíší zúžení společného jmění manželů, které by se
týkalo družstevního podílu, neb se přiklání k výkladu, že takové zúžení společného
jmění manželů by bylo v rozporu se zákonem, a tudíž neplatné. Daná situace je tedy
téměř neřešitelná, což v praktickém životě může způsobovat nemalé problémy. Navíc je
tímto způsobem zásadně omezena smluvní volnost stran.
Opačně je však možné postupovat v případě, že členství v družstvu svědčí pouze
jednomu z manželů. V takovém případě je přípustný postup dle § 230 obchodního
zákoníku, který upravuje převod členských práv v družstvu, přičemž dojde k převodu
podílu i na druhého manžela. Fakticky se však jedná o rozšíření společného jmění
manželů dle § 143a občanského zákoníku a jako takový musí být úkon učiněn ve formě
notářského zápisu.
Komplikovaná situace vzniká taktéž v případě, kdy pouze jeden z manželů je
členem družstva, ale s ohledem na znění občanského zákoníku oběma svědčí právo
společného nájmu bytu. Je tedy sporné, zda byt má být v tomto případě převeden pouze
do výlučného vlastnictví toho z manželů, který je i členem družstva, či manželům do
společného jmění manželů. Právní teorie obecně v této věci zastává názor, že v tomto
případě je možné převést byt pouze a výlučně tomu z manželů, který je členem
družstva, neb tak přikazuje § 23 odst.1 zákona o vlastnictví bytů. Byť je toto nutné
akceptovat, je zcela opomíjen fakt, že v důsledku převodu bytu do vlastnictví pouze
jednoho z manželů se zásadně oslabuje pozice manžela druhého, kterému zanikne
společný nájem, přestože zákonodárce měl v úmyslu, aby manželé společný nájem
sdíleli, a zůstane mu pouze určitý druh odvozeného práva užívání k bytu ve vlastnictví
druhého z manželů, a to se všemi důsledky například v okamžiku rozvodu manželství.
Tuto situaci mohou však manželé odstranit svým vlastním právním úkonem, a to tak, že
po převodu bytu do vlastnictví člena družstva může dojít v intencích § 143a občanského
zákoníku k rozšíření společného jmění manželů i na původně družstevní byt.
V případě, že za trvání manželství je zúženo společné jmění manželů na věci
tvořící obvyklé vybavení domácnosti, ať již notářským zápisem či soudním
rozhodnutím, lze dovodit, že by pak členský podíl v družstvu nebyl ve společném jmění
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86

manželů, ale v jejich podílovém spoluvlastnictví, tedy i převod bytu by měl být
uskutečněn do jejich podílového spoluvlastnictví, kdy podíly manželů budou totožné.
Obdobně by se postupovalo v případě, že společné členství manželů zanikne
v důsledku prohlášení konkurzu na majetek jednoho z manželů, kdy následně by došlo
k nabytí družstevního podílu. Společné jmění manželů však již v tomto případě není
obnoveno, tudíž i družstevní podíl by připadl do podílového spoluvlastnictví manželů.
Další otázkou je, jak postupovat v případě, že jeden z manželů nabude
družstevního podílu v dědictví. Stojí zde totiž dvě ustanovení občanského zákoníku
v podstatě proti sobě, neboť jak již bylo uvedeno výše dle § 703 odst. 2 občanského
zákoníku, vzniká manželům společné členství v bytovém družstvu a zároveň ze
společného jmění manželů je vyloučen majetek nabytý v dědictví. V této situaci se
právní teorie přiklání k výkladu, že družstevní podíl se nestává součástí společného
jmění manželů, a to z důvodu, že nedochází explicitně ke vzniku práva na uzavření
smlouvy o nájmu družstevního bytu, a tudíž i společnému členství v družstvu a
společnému nájmu manželů, ale pouze nájem přechází na nového člena, dědice.
Družstevní podíl nabytý v dědictví jedním z manželů tedy nepatří do společného jmění
manželů a ani v případě převodu družstevního bytu na jednoho z manželů nepatří tento
do společného jmění manželů.
Zcela zásadní problém v případě družstevního bytu však vzniká v okamžiku, kdy
zanikne manželství a tím jak společný nájem družstevního bytu, tak i společné členství
v družstvu. Tam kde byli oba manželé členy družstva, musí dojít ke vzájemnému
vypořádání členských práv a povinností v družstvu. Judikatura je již ustálená v otázce
oceňování hodnoty členského podílu, který má odpovídat obvyklé ceně, tedy ceně tržní,
a to ke dni zániku ke dni členství v družstvu.
Při zániku manželství musí dojít k právní skutečnosti, na základě které dojde k
zániku členství a vypořádání. V případě, že se manželé shodnou, je možné uzavřít
dohodu, jejímž obsahem bude určení, který z manželů se stává výlučným nájemcem
bytu a členem družstva, přičemž obsahem této dohody by mělo být i stanovení částky,
která bude druhému manželovi vyplacena jako vypořádání. V případě, že se však
manželé neshodnou, nastává složitá situace, neb je nutné podat žalobu k soudu na
základě §705 odst.2 občanského zákoníku a požadovat určení, který z manželů se stane
výlučným nájemcem a členem družstva. Bohužel však není možné spojit toto řízení s
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řízením o určení výše vypořádacího podílu. Jaká výše vypořádacího podílu a jakým
způsobem bude vyplacena, se musí řešit buď v rámci žaloby na vypořádání společného
jmění manželů či žalobou samostatnou. V této souvislosti je nutné poznamenat, že v
případě, že nebude vypořádací podíl projednán v rámci SJM, podáno k soudu ve lhůtě 3
let, je možné se domáhat vyplacení poloviny hodnoty členského podílu v režimu
podílového spoluvlastnictví v obecné lhůtě 3 let, která počíná běžet od okamžiku, kdy
nastaly účinky domněnky o vypořádání SJM32.
Výše popsaná situace však dle mého názoru není vhodná, neb manžel, který se
nestal členem družstva a výlučným nájemcem bytu musí podstoupit další soudní řízení,
které může trvat i několik let, přičemž druhý manžel byt o značné hodnotě užívá. Tato
situace nedopadá na stav, kdy se druhý manžel nemá kam odstěhovat a má mu být
poskytnuta bytová náhrada. Ve většině případů však tato situace s ohledem na volný trh
s nájemními byty a jejich relativně dostupnou cenu nenastane. Vyloučený manžel je tak
v nevýhodném postavení, kdy čeká několik let na soudní rozhodnutí o vypořádacím
podílu, které je většinou navíc zatíženo rozhodováním o dalších věcech v SJM.
Dokonce se může stát, že před rozhodnutím dopadne na členský podíl exekuce a
vyloučený manžel se bude muset účastnit exekučního řízení. Bylo by tedy na místě do
budoucna, sloučit rozhodování o tom, který z manželů zůstane členem družstva s
řízením o vypořádání společného jmění manželů či s řízením o výši a výplatě
vypořádacího podílu. Prospělo by to jak účastníkům, tak hospodárnosti soudních řízení.

IX. Nabytí vlastnictví k bytu od obchodní společnosti
založené za účelem koupě nemovitosti a pronájmu
bytů svým společníkům
Na počátku 90. let minulého století začalo docházet k prvním privatizačním
pokusům obcí, které převáděly domy do vlastnictví nájemníků. Ve většině případů bylo
postupováno tak, jak bylo nastíněno výše, a to převodem bytů do vlastnictví „bytových“
32
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družstev nebo přímo jednotlivým nájemníkům do vlastnictví. V některých případech
však zájemci o nabytí domu do vlastnictví nepostupovali tak, že založili družstvo dle
odpovídajících ustanovení obchodního zákoníku, ale jiný typ obchodní společnosti,
převážně společnosti s ručením omezeným. Tato společnost s ručením omezeným
následně zakoupila od obce dům a případně i pozemek, na kterém se dům nacházel.
Společníky těchto společností s ručením omezeným se pak stali ti nájemníci bytů, kteří
se na nákupu domu a pozemku chtěli podílet. Je otázkou, proč k těmto variantám
zakládání společností s ručením omezeným bylo přistupováno, z jakého důvodu bylo
považováno užití společnosti s ručením omezeným za vhodnější oproti družstevnímu
vlastnictví. V dnešním světle se jeví takový postup za nepochopitelný, neb samotná
povaha společnosti s ručením omezeným zakládá mnoho problémů při vlastnictví bytů a
jejich pronájmu společníkům. Téměř neřešitelný je pak převod bytů ve vlastnictví
společnosti s ručením omezeným na jednotlivé společníky, tak aby tento převod byl
v souladu se všemi platnými zákony jak práva obchodního, občanského, zákona o
vlastnictví bytů, tak zákonů daňových.
V této části práce se chci zběžně zabývat důsledky vlastnictví bytů společnostmi
s ručením omezeným a následně podrobněji způsobem, jakým je možné převést byt do
vlastnictví společníka společnosti s ručením omezeným.
V případě, že je bytový dům ve vlastnictví společnosti s ručením omezeným,
bude na vnitřní vztahy mezi společníky, kteří jsou ve většině případech též nájemníky
jednotlivých bytů, dopadat příslušná ustanovení obchodního zákoníku o společnosti
s ručením omezeným a pochopitelně společenské smlouvy řádně schválené valnou
hromadou. V tomto případě je vrcholným orgánem s.r.o. valná hromada, na které
jednotliví společníci hlasují dle svých obchodních podílů. Ve většině případů byl tvořen
základní kapitál celkovou kupní cenou bytového domu, kdy společníci - tedy nájemníci,
složili určitou předem smluvenou část základního kapitálu, většinou určenou
v závislosti na velikosti jejich bytů (ne přesně podle plošných metrů, ale vypočítáno
určitým koeficientem), který tvoří jejich obchodní podíl. Ve většině případů tak
nájemce většího bytu skládal větší část základního kapitálu, a tudíž i disponoval větším
obchodním podílem. V některých případech netvořil základní kapitál s.r.o. kupní cenu
domu, ale pouze povinné minimum, např. 100.000,- Kč či následně 200.000,- Kč,
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přičemž peníze odpovídající kupní ceně domu byly vloženy do účetnictví společnosti
s ručením omezeným jako mimořádný vklad společníka, či jinak.
Navenek společnost zastupuje pochopitelně jednatel či jednatelé jako statutární
orgány společnosti volené valnou hromadou. Není bez povšimnutí, že v mnoha
případech nebylo jednání jednatelů stanovami nikterak omezeno v rozsahu nakládání
s nemovitostí. Teoreticky bylo tedy možné, aby jednatelé uzavřeli jménem společnosti
kupní smlouvu na bytový dům bez souhlasu valné hromady, tedy bez souhlasu
společníků, aniž by se dopustili protiprávního jednání (v případě, že by dům byl prodán
za cenu tržní). Naopak v mnoha společenských smlouvách se objevovalo ujednání, že
nájemníci – tedy společníci, nesmí pronajmout byt bez souhlasu valné hromady. Možná,
že právě v těchto ustanoveních lze najít původní pohnutky nájemníků bytů k zakládání
společností s ručením omezeným jako subjektu, který nabude bytový dům v privatizaci,
pramenící z obavy, že v případě, že by bylo založeno družstvo, nebudou moci ovlivnit,
kdo bude v domě bydlet, jelikož družstevník může dát byt do pronájmu i bez souhlasu
družstva, na rozdíl od společníka s.r.o., který je nájemníkem bytu a ten pochopitelně, i
když by tak nebylo uvedeno ve stanovách s.r.o., nemůže dát byt do podnájmu bez
souhlasu vlastníka nemovitosti, což ostatně vyplývá i z občanského zákoníku.
Dalším zcela zásadním problémem účasti na společnosti s ručením omezeným je
převod vlastnictví obchodního podílu na třetí osobu. Při převodu bytu ve vlastnictví je
převod vlastnictví zcela jasně upraven zákonem o vlastnictví bytů a občanským
zákoníkem. Při převodu členských práv v bytovém družstvu se pouze uzavře smlouva
mezi převodcem a nabyvatelem, která se dává družstvu pouze na vědomí. Naopak
v případě společnosti s ručením omezeným je převod podílu na společnosti, se kterým
je spjato dle společenské smlouvy právo na nájem bytu, zásadně omezeno. Dle ust.
§115 obchodního zákoníku je možné převést podíl na jiného společníka se souhlasem
valné hromady. Na třetí osobu je možné obchodní podíl převést v případě, že to
společenská smlouva umožňuje, přičemž tento převod opět může být podmíněn
souhlasem valné hromady. Z výše uvedeného je patrné, že převod obchodního podílu,
tudíž i práv na užívání bytu, je oproti ostatním „typům“ vlastnictví velmi ztížen a
umožňuje ostatním nájemníkům a společníkům rozhodovat o tom, zda může být podíl
vůbec převeden.
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Obchodní podíl se obecně vzato dědí, i když společenská smlouva může dědění
podílu vyloučit. Na rozdíl od podílu v družstvu může nabýt podíl vícero dědiců. Je
potom otázkou, který z nich bude mít právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu. Zda
bude vznikat společný nájem všem dědicům, či pouze některému z nich a jakým
způsobem by se postupovalo v případě, že by mezi dědici vznikl ohledně práva nájmu
spor.
Celkově vzato, s ohledem na výše uvedené a na skutečnost, že u bytových domů
vlastněných společnostmi s ručením omezeným nebylo zamýšleno následné vymezení
jednotek a převod do vlastnictví společníků, hodnota obchodního podílu a práv
spojených s užíváním bytu měla vždy nižší tržní hodnotu než například družstevní podíl
v družstvech založených nájemníky pro privatizaci bytového fondu.
Výše uvedená omezení jsou jen jedna z mnoha důvodů, proč považuji privatizaci
bytových domů s převodem na společnosti s ručením omezeným za nešťastnou. Zcela
zásadně však právní povaha společnosti s ručením omezeným dopadá na společníky
v případě, že se rozhodou vymezit v bytovém domě byty a převádět tyto byty na
společníky. Na převody majetku mezi společností s ručením omezeným na společníky
se totiž vztahuje ustanovení § 196a obchodního zákoníku33, které upravuje přísné
podmínky pro realizaci převodů z obchodní společnosti na společníky a další osoby
33

(1) Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady,
prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo
osobami jim blízkými nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem
valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.
(2) Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení
odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není
zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě.
(3) Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby
jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od
osoby, se kterou tvoří koncern za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního
kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku
stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí
ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná
hromada.
(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního
styku a na nabytí z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu nebo na nabytí na
evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu či v českém nebo
zahraničním mnohostranném obchodním systému. Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady se
vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře.
(5) Společnost může poskytnout zajištění závazků osob uvedených v odstavcích 1 a 2 pouze se souhlasem
valné hromady. Souhlas valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí zajištění závazků ovládané
osoby ovládající osobou.
(6) Byl-li majetek nabytý v rozporu s odstavci 1 až 3 dále zcizen, použije se ustanovení § 446 přiměřeně.
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v tomto ustanovení uvedené. Přestože hlavním smyslem tohoto ustanovení, které bylo
do obchodního zákoníku začleněno v rámci transpozice předpisů Evropské unie, je
ochrana společnosti před nevýhodnými transakcemi, kterými by docházelo k převádění
majetku společnosti na společníky či další osoby v ustanovení uvedené, mimo běžný
obchodní styk a taktéž na ochranu věřitelů, působí toto ustanovení v praxi značné
potíže. Bohužel toto ustanovení má kogentní povahu a nelze jej vyloučit ani dohodou
stran, přičemž nedodržení podmínek v něm uvedených má za následek absolutní
neplatnost smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením.
Jaký postup tedy zvolit v případě, že se společníci společnosti s ručením
omezeným rozhodnou pro změnu „typu“ vlastnictví a chtějí nabýt byty do svého
vlastnictví? Existuje několik možných postupů, přičemž všechny skrývají jistá úskalí a
právní teorie ani praxe není jednotná, která z variant je variantou správnou. Prvním
krokem bude vždy prohlášení vlastníka bytového domu o vyčlenění jednotek v domě
tak, jak bylo popsáno výše, avšak následovat bude několik možných postupů.
Prvou možností je zcela se vyhnout § 196a obchodního zákoníku tím způsobem,
že bude provedena transformace společnosti s ručením omezeným na družstvo, kdy
následně se bude postupovat tak, jak bylo popsáno výše při převodu bytů na členy
družstva. Přestože se tato varianta může zdát na první pohled jako rozumná, samotný
proces transformace dle speciálního zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev, především rozhodnutí valné hromady o transformaci, sestavení
zprávy o přeměně, sepsání projektu přeměny a založení tohoto projektu do obchodního
rejstříku, povinné zveřejnění informace o přeměn a následná samotná přeměna je velice
časově, finančně a odborně náročná. Teprve po těchto krocích by se mohlo přistoupit
k převodu bytů do vlastnictví podle aktuálního stavu nájemních smluv.
Další možnou variantou je úplatný převod bytu na společníky s.r.o., a to buď za
standardní kupní cenu či za cenu, která odpovídá mimořádnému vkladu do společnosti,
za který byla nemovitost pořízena a oproti které by byl vklad následně snížen.
K takovému postupu se kloní některá část odborné veřejnosti34, dle mého názoru však
není takový postup možný, a to právě s ohledem na ust. §196a obchodního zákoníku. Je
totiž nepravděpodobné, že by cena v minulosti sjednaná s původním vlastníkem domu
odpovídala dnešní ceně tržní oceněné znalcem v souladu s § 196a odst.3, tudíž nebude
34

Olivová, Kuba: Byty a katastr nemovitostí, Linde, 2008, str. 99
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splněna podmínka pro řádný úplatný převod. I v případě, že by snad došlo k úplatnému
převodu za odpovídající tržní cenu tak, aby byly splněny podmínky § 196a obchodního
zákoníku, měl by tento převod zásadní daňový dopad, neboť společnost by získala
tržním prodejem zisk, který by musela zdanit daní z příjmu. Zisk by sice bylo možné
následně vyplatit společníkům, ať již ve formě likvidačního zůstatku či podílu na zisku,
ale opět by byl zatížen daňovou povinností. Úplatný převod bytů na společníky je tedy
právně možný, ale je zcela ekonomicky neakceptovatelný jak pro společnost, tak pro
jednotlivé společníky, kteří již v minulosti investovali své finanční prostředky do koupi
domu prostřednictvím vkladů do společnosti s ručením omezeným.
Dle mého názoru je jedinou možnou variantou, jak převádět byty ve vlastnictví
společnosti s ručením omezeným na jednotlivé společníky, kteří se podíleli svými
prostředky na pořízení bytového domu, převod bezúplatný. Ustanovení § 196a odst. 4
obchodního zákoníku výslovně zmiňuje a umožňuje bezúplatný převod na společníky,
vyjma jednatelů. V případě společníků, kteří jsou jednateli, museli by tito odstoupit před
realizací převodu35. Podmínkou pro takový postup je ovšem předchozí souhlas valné
hromady. Je pravdou, že v minulosti byl výklad ustanovení § 196a dosti extenzivní.
Existovaly názory, podle kterých bezúplatný převod na společníky poškozuje
společnost více než úplatný převod za netržní cenu. Na druhou stranu je však nutné
vidět bezúplatný převod bytu na společníky v širších souvislostech, tedy především
v tom rozsahu, že společnost nebyla zakládána za účelem podnikání, ale za účelem
uspokojení bytové potřeby společníků. Co se týče podmínky realizovat převod za
podmínek obvyklých v obchodním styku, toto není ze své podstaty možné realizovat,
neboť bezúplatný převod se v obchodním styku nevyskytuje, tudíž tato podmínka dle
mého názoru z logiky věci odpadá. Každopádně v daném případě je vhodné doporučit,
aby valná hromada, která bude schvalovat souhlas s bezúplatným převodem bytů na
jednotlivé společníky, byla učiněna za účastni notáře a aby s tímto bezúplatným
převodem souhlasili všichni společníci. Další podmínkou, která musí být v případě
bezúplatného převodu splněna je, aby společnost neměla žádných zásadních dluhů, tedy
aby nedocházelo k poškozování případných věřitelů a zejména aby nemohla v budoucnu
nastat insolvenční situace. Tento postup by měl přinejmenším snížit riziko případných
35

Usnesení NS ČR sp. zn. 29 Odo 1286/2006 ze dne 25.9.2008 „ Při použití ustanovení § 196a odst. 3
obch. zák. na společnost s ručením omezeným (§ 135 odst. 2 obch. zák.) se akcionářem ve smyslu 196a
odst. 3 obch. zák. rozumí společník společnosti s ručením omezeným.“
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následných soudních řízení. K výše uvedenému názoru se kloní i část odborné
veřejnosti36. Soudní rozhodnutí v této konkrétní věci však nelze předjímat, ale je
pravdou, že oproti minulosti se přístup k § 196a částečně uvolňuje.37 Riziko
nepředvídatelného rozhodování soudů v případě soudního sporu je však v tomto případě
dána. Toto riziko je možné snížit i tím, že společníci po provedení převodů přistoupí
k likvidaci společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, neboť společnost může
být po výmazu obnovena jen jestliže se zjistí dosud neznámý majetek (tedy v tomto
případě v okamžiku, pokud by někdo namítal neplatnost smluv o převodu). O obnově a
znovu zápisu společnosti do obchodního rejstříku rozhoduje soud na návrh státního
orgánu, společníka, věřitele či dlužníka.
Samostatnou problematikou při převodu bytu z vlastnictví právnické osoby na
její společníky dle zákona o vlastnictví bytů je otázka nabývání bytu do společného
jmění manželů. V případě, že jsou finanční prostředky na obchodní podíl hrazeny
společníkem za trvání manželství a ze společného jmění manželů, pak i obchodní podíl
v obchodní společnosti je ve společném jmění manželů, i když jako společník vystupuje
pouze jeden z manželů. V případě, že by byl byt převáděn úplatně, problém nevznikne,
neb byt bude ve společném jmění manželů, v případě, že nemají zúženo společné jmění
manželů soudem či notářským zápisem. Naopak v případě, že by docházelo k převodu
bytu na společníka bezúplatně, jedná se v podstatě o darování. Darovat do společného
jmění manželů však není možné. V takovém případě by bylo možné nabýt byt pouze do
podílového spoluvlastnictví. V případě, že manželé nechtějí vlastnit byt v podílovém
spoluvlastnictví, je možné po darování transformovat podílové spoluvlastnictví na
společné jmění manželů, ale opět pouze notářským zápisem.
Výše uvedená zásada však již byla judikaturou prolomena. Například Nejvyšší
soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 680/2009 ze dne 1.7.2009 : „ Jestliže manželé
uzavřeli s třetí osobou smlouvu, podle které nabyli nemovitost do bezpodílového
36

Dvořák, T.: K problematice převodu bytů ve vlastnictví společnosti s ručením omezeným do vlastnictví
jejich společníků, Buletin advokacie 7- 8/2007 s.41
Čap, J.: Zákon o vlastnictví bytů, Komentář.Praha: Wolters Kluwer ČR a.s.2009, s.121
37
Rozsudek NS ČR sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 ze dne 10. června 2009 „ Předpokladem neplatnosti
smlouvy o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb. není pouze
nedodržení požadavku, aby hodnota převáděného majetku byla stanovena na základě posudku znalce
jmenovaného soudem, ale současně i skutečnost, že cena sjednaná ve smlouvě je pro společnost méně
výhodná než cena v daném místě a čase obvyklá (tržní cena)“.
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spoluvlastnictví

manželů,

stala

se

tato

věc

součástí

jejich

bezpodílového

spoluvlastnictví, i když se na ni jinak vztahovala zákonná výluka“. Další rozsudek
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 51/2010 ze dne 11.1.2012 prolamuje princip §23
zákona o vlastnictví bytů, přičemž uvádí, že smlouva o převodu bytu je platná, pokud
byl byt převeden oběma manželům, v tom případě, jestliže oba manželé jsou stranami
smlouvy a uvádějí-li, že byt chtějí nabýt do společného jmění manželů, a to i přesto, že
jednomu z nich chybí podmínka členství v bytovém družstvu dle § 23. Dle výše
uvedených příkladů je tak možné předjímat, že je možné převést byt do společného
jmění manželů i v případě bezúplatného převodu.
Zcela zásadní problém však vzniká v tom případě, že společník společnosti
s ručením omezeným se stal společníkem a investoval svoje prostředky na úhradu
vkladu před uzavřením manželství, přičemž nyní žije v bytě společně s manželem.
V případě, že manželé žijí společně v nájemním bytě, což je v tomto případě, vzniká
druhému manželovi okamžikem uzavření manželství společný nájem manželů dle § 703
občanského zákoníku. Dle ust.§ 22 zákona o vlastnictví bytů je vlastník domu povinen
před převodem jednotlivých bytových jednotek třetí osobě nejprve byt nabídnout
nájemníkům, kterým běží šestiměsíční lhůta pro akceptaci této zákonné nabídky
přednostního nabytí (podrobně viz výše). V případě, že existuje k bytu právo
společného nájmu manželů, musí být nabídka obsahující zákonné náležitosti doručena
oběma manželům, přičemž šestiměsíční lhůtu není možné zkrátit. Dokonce se tak musí
stát i v tom případě, že manželství bylo uzavřeno až po doručení nabídky. Jak je
uvedeno v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn.28 Cdo 2430/2004 ze dne 25.4.2005.
„Vzniklo-li právo společného nájmu bytu manžely v mezidobí od doručení nabídky
převodu bytu jednomu z pozdějších manželů jako dosavadnímu výlučnému nájemci do
jejího přijetí pouze tímto nájemcem, byl vlastník budovy povinen nabídnout převod bytu
též druhému z manželů. Nestalo-li se tak, je smlouva o převodu bytu, sjednaná jen
s jedním

manželů-

společných

nájemců,

absolutně

neplatná.“

Zároveň

však

v odůvodnění téhož rozsudku stojí, že jestliže vzniklo jednomu z manželů právo na
převod bytu do vlastnictví, pak se může oprávněný tohoto práva vzdát pouze v intencích
ust. § 574 odst.1 občanského zákoníku, tedy na základě dohody věřitele a dlužníka o
vzdání se práva, přičemž tato dohoda musí mít písemnou podobu.
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Dle mého názoru je tedy možné postupovat tak, že je povinná nabídka na
uzavření smlouvy o převodu bytu doručena oběma manželům, přičemž ten z manželů,
který není společníkem obchodní společnosti se může svého práva na uzavření smlouvy
o převodu bytu dohodou vzdát, avšak přesto je nutné vyčkat s převodem až po uplynutí
šestiměsíční zákonné lhůty. Pro vyloučení pochybností je vhodné navíc doporučit i
případné zúžení společného jmění manželů notářským zápisem před samotným
uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví k bytu. V takovém případě by neměly vznikat
pochybnosti, zda byt byl nabyt do společného jmění manželů a zda byly dodrženy
podmínky pro převod dle zákona o vlastnictví bytů. Pochopitelně tento postup bude
možný pouze v případě, že manželé jednají ve shodě. V opačném případě se stává
manžel, který investoval do obchodního podílu před uzavřením manželství, do
nevýhodné situace, neboť dle platného zákona o vlastnictví bytů je možné byt, ke
kterému se váže společné právo nájmu manželů, převést platně do vlastnictví oběma
manželům, a to ať již do společného jmění manželů nebo do podílového
spoluvlastnictví. Tuto situaci by bylo možné obejít ze strany manžela společníka
například účelovým převodem obchodního podílu před uzavřením smlouvy o převodu
bytu na osobu blízkou, která by následně po získání bytu do vlastnictví byt zpětně
původnímu společníkovi darovala. Je však otázkou, zda tento postup je v souladu
s dobrými mravy a jak by na něj pohlížel soud v případě soudního sporu. Obdobná
situace nastane v okamžiku, kdy jeden z manželů nabyl obchodní podíl již v době trvání
manželství, avšak způsobem, který vylučuje nabývání do společného jmění manželů,
tedy darem či dědictvím.
Co se týče daňových aspektů při převodech bytů z právnické osoby (vyjma
družstva) na společníky, je nutné zohlednit nejen fakt, zda je byt převáděn úplatně či
bezúplatně, ale taktéž zdanění bytu, pozemku a případných nebytových prostor, neb tyto
mají odlišný režim.
V případě, že bude byt převáděn úplatně, nevyhne se společnost pravděpodobně
úhradě daně z příjmu, jak bylo uvedeno výše.
Co se týče daní vyplývajících ze zákona č.357/1992 Sb. o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, zde je situace komplikovanější. Obecně vzato,
dle ust. § 20 odst. 6 písm.i) zákona č. 357/1992 Sb., jsou od daně darovací a daně
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z převodu nemovitostí osvobozeny „převody bytů a garáží z vlastnictví právnické
osoby, vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem budovy, do vlastnictví fyzických osob –
nájemců převáděných bytů a garáží, kteří jsou členy nebo společníky této právnické
osoby, pokud se fyzické osoby nebo jejich právní předchůdci podíleli svými peněžními
prostředky a jinými penězi ocenitelnými hodnotami na pořízení budovy.“ Od daně
z převodu nemovitostí a daně darovací však již paradoxně není osvobozen převod
pozemku a případně převod nebytových jednotek, které se mohou v bytovém domě
taktéž nacházet. V případě úplatného převodu je situace evidentní. Daň z převodu
nemovitostí se bude hradit z ceny pozemku a nebytových prostorů, a to tak, že pro
základ daně bude buď sloužit cena administrativní dle znaleckého posudku, či cena
sjednaná dle smlouvy o převodu, vždy podle toho, která z těchto cen je vyšší. V případě
bezúplatného převodu však vyvstává otázka, zda bude nutné hradit za bezúplatný
převod pozemku a případného nebytového prostoru ze společnosti jako dárce na
společníka jako obdarovaného daň darovací, která činí minimálně 7 % z ceny
administrativní v případě, že dosahuje maximálně částky 1.000.000,- Kč. V případě
ceny vyšší je i sazba daně odstupňována dle vzrůstající hodnoty daru. V této souvislosti
je nutné poukázat na fakt, že daň darovací hradí obdarovaný, tudíž společník
společnosti, na nějž byl pozemek a nebytový prostor převeden. Praxe finančních úřadů
je však odlišná, než by se mohlo na první pohled zdát. Správce daně v těchto
specifických případech nevyžaduje úhradu daně darovací, ale úhradu daně z převodu
nemovitostí, jelikož má za to, že částka na úhradu koupě domu s byty byla již
v minulosti společníky uhrazena, a to právě prostřednictvím vkladu do společnosti,
která nabyla dům včetně nebytových prostor v něm umístěných a pozemku, tedy má za
to, že se nejedná pro účely daňové o převod bezúplatný, ale úplatný. Základ daně se
vypočítává z ceny administrativní zjištěné znalcem. Ve své podstatě je tato daňová
varianta pro společníky výhodnější, a to z toho důvodu, že výše daně z převodu
nemovitostí

činí

pouhá

4 % ze základu daně a hradí ji společnost nikoliv společník - nabyvatel. Otázkou je, zda
bude vždy tímto způsobem správce daně postupovat i v případě, že by nebytový prostor
a podíl na pozemku připadl do podílového spoluvlastnictví manželů či do společného
jmění manželů, přičemž jeden z manželů by se finančně nepodílel na účasti ve
společnosti s ručením omezeným, jak bylo popsáno výše. V tomto případě by bylo
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možné zdanění daní darovací minimálně ve výši právě podílu manžela „nespolečníka“.
S tímto postupem jsem se však v praxi zatím nesetkala.

X.

Exkurz do nového občanského zákoníku
S ohledem na účinnost a platnost nového občanského zákoníku od roku 2014 je

na místě věnovat v této práci pozornost i budoucí právní úpravě, jelikož účinností
nového občanského zákoníku zaniká dosavadní zákonná úprava bytového práva. Je však
nutné poznamenat, že v okamžiku vzniku této práce ještě nebyly Poslaneckou
sněmovnou schváleny všechny prováděcí předpisy k novému občanskému zákoníku,
tudíž výklad budoucího stavu se bude opírat pouze o text nového občanského zákoníku.
Zcela zásadní pro aplikaci nového občanského zákoníku jsou přechodná
ustanovení. Bytového vlastnictví se týkají v podstatě dvě z přechodných ustanovení, a
to § 3063 a § 3041. Podle ust.§ 3063 platí, že v případě, že došlo k nabytí vlastnického
práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty přede dnem účinnosti nového občanského
zákoníku, vznikne i po dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku vlastnické
právo podle zákona o vlastnictví bytů. Další přechodné ustanovení, které dopadá na
bytové vlastnictví, především na společenství vlastníků jednotek je § 3041 odst. 1
nového občanského zákoníku, podle něhož se právní povaha právnických osob řídí
novým občanským zákoníkem ode dne jeho účinnosti, přičemž v případě, že by snad
odporovala ustanovení společenské smlouvy zákonné dikci nového občanského
zákoníku, je právnická osoba povinna ve lhůtě tří let od účinnosti nového občanského
zákoníku upravit zakladatelské či společenské dokumenty do podoby slučující se
s novým občanským zákoníkem.
Jak již bylo řečeno výše, bytové spoluvlastnictví je upraveno v novém
občanském zákoníku zcela samostatně, a to v části třetí, absolutní majetková práva,
hlava II - věcná práva, přičemž je podřazeno do dílu 4, který se věnuje spoluvlastnictví.
V rámci spoluvlastnictví je pak v oddílu 5 upraveno bytové spoluvlastnictví jako
zvláštní typ spoluvlastnictví. V této souvislosti je nutné poukázat na §1115 odst.2
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nového občanského zákoníku, ve kterém je akcentováno, že ustanovení o
spoluvlastnictví je nutné přiměřeně aplikovat i pro společenství jiných věcných práv, a
to právě například na bytové spoluvlastnictví. Tato návaznost na obecná ustanovení o
spoluvlastnictví má důsledek například v tom rozsahu, že z právního jednání jsou
všichni vlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně, a to i v případech, kde
v domech s byty nevzniklo společenství vlastníků jednotek, což je odlišnost oproti
původnímu ust. §12 a §8 zákona o vlastnictví bytů, podle nichž jsou vlastníci jednotek
oprávněni a povinni dle poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnického podílu na
společných částech domu. Oproti tomu však dle §1196 odst.1 nového občanského
zákoníku upravuje případy, kdy je správa domu zajišťována právnickou osobou společenstvím vlastníků jednotek tak, že za dluhy společenství ručí jeho člen v poměru
určeném podle velikosti podílu na společných částech domu. Ve světle této novinky
tedy bude vhodné zakládat společenství vlastníků jednotek i v domech, u kterých to
zákon nevyžaduje.
V novém občanském zákoníku je zachována dualistická teorie, která je obsažena
i ve stávající platné úpravě, avšak s odlišným pojetím nemovité věci, neb jak již bylo
řečeno výše, nový občanský zákoník se vrací k zásadě superficies solo cedit a bytové
spoluvlastnictví je tak nutné vnímat jako spoluvlastnictví pozemku a domu, který je
součástí pozemku a obsahuje minimálně dva byty. Ke dni účinnosti nového občanského
zákoníku přestávají být stavby spojené se zemí pevným základem ve vlastnictví téže
osoby jako pozemek, na které stojí, nemovitou věcí a stávají se součástí pozemku. U
staveb, které mají odlišného vlastníka od pozemku, na kterém se nalézají, toto pravidlo
neplatí a naopak vzniká zákonné předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě a
vlastníka stavby k pozemku, tak aby v budoucnu ke sloučení pozemku a stavby mohlo
dojít. V případě domů s jednotkami bude předkupní právo náležet vlastníkům jednotek
v poměru jejich spoluvlastnických podílů.
1) Základní pojmy dle nového občanského zákoníku
Co se týče pojmů, nový občanský zákoník jasně definuje ve svém ust. § 1159 a §
498, že jednotka je nemovitou věcí, přičemž tato nemovitá věc neobsahuje pouze
jednotku, ale též podíl na společných částech nemovité věci, tedy pozemku a domu.
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Pozornost zasluhuje nový režim tzv. přídatného spoluvlastnictví, které je nově upraveno
v ust. § 1223 nového občanského zákoníku38 a které dopadá například na pozemky,
které tvoří funkční celek s pozemkem a na něm umístěném domě s byty, ovšem
v případě, že by nebylo byty možné bez této věci užít. Bude se jednat především o
pozemky, na kterých je jediná přístupová cesta k pozemku s domem a byty. Toto
přídatné spoluvlastnictví se u nemovitostí zapisuje do katastru nemovitostí. Věc, která je
v přídatném spoluvlastnictví nesmí být některému ze spoluvlastníků odňata a nesmí mu
být bráněno v užívání této věci. Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví lze převést
výlučně s věcí, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. V případě, že
trvá účel přídatného spoluvlastnictví, nelze spoluvlastnictví zrušit.
Pojem dům se explicitně v novém občanském zákoníku neobjevuje, ale lze
dovodit, že dům je chápán podobně jako v zákoně o vlastnictví bytů.
Byt je chápán v novém občanském zákoníku jako prostorově oddělená část
domu. Odpadá však určení vlastnosti bytu jako prostoru určenému například
kolaudačním rozhodnutí k bydlení, podstatná je pouze jeho oddělitelnost od zbytku
domu a zřejmě musejí být splněny stavební a technické podmínky, aby jednotka mohla
být používána jako byt. Navíc se objevuje pojem soubor bytů, který zatím není jasně
vysvětlen, není zřejmé, zda se jedná o zvláštní věc hromadnou či pouze větší množství
bytů ve vlastnictví jednoho vlastníka.
Společné části domu nejsou již v novém občanském zákoníku vymezeny
demonstrativně, tak jak je uváděno v zákoně o vlastnictví bytů, ale v §1160 je uvedeno,
že se jedná o „ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům
jednotek společně a dále že se jedná o „stavební části podstatného zachování domu
včetně jejich konstrukcí, jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného
vlastníka jednotky“. Za nemovitosti je nutné dle nového občanského zákoníku
považovat pozemek a podzemní stavby se samostatným určením. Zachováno je právo
všech vlastníkům jednotek k pozemku, tedy v případě, že je pozemek ve vlastnictví
vlastníků jednotek. V případě, že pozemek a dům není ve vlastnictví totožných osob, je
možná úprava prostřednictvím institutu upraveného v § 1240 a násl. nového občanského
zákoníku, a to právo stavby jako právo věcné povahy. Zajímavá je nová konstrukce
38

„Věc náležící společně několika vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto
věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání
samostatných věcí dobře možné, je v případném spoluvlastnictví těchto vlastníků“
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trvání práva stavby, neboť je určeno, že právo stavby může být zřízeno jen na dočasnou
dobu maximálně 99 let, při vydržení trvá 40 let. Právo stavby se zapisuje do katastru
nemovitostí. Tento institut se však neužije u domů, které aktuálně nevlastní stejný
vlastník jako pozemek, na kterém se nachází, v tomto případě zůstává i dům
nemovitostí, a to až do splynutí osoby vlastníka u pozemku a stavby, a to na základě
předkupního práva, tak jak je popsáno výše. Podstatné i nadále bude prohlášení
vlastníka budovy, ve kterém budou vymezeny případně i ty části, které nejsou společné
všem vlastníkům jednotek ale pouze některým z nich.
Zajímavá je nová úprava podílů na společných částech, nikoliv již na společných
částech domu, neb společný má být především pozemek dle zásady že pozemek a
stavba jsou jednotné. Dosud platná právní úprava byla kogentní v tom rozsahu, že podíl
na společných částech

musel odpovídat poměru velikosti podlahové plochy bytu

k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Nově je možné upravit si podíly na
společných částech smluvně, a to buď s ohledem na umístění bytu a jeho rozměry, nebo
tak, že budou podíly stejné. Tento způsob určení podílů na společných částech může
reflektovat například na nadstandardní velikost a zařízení bytu a umístění s výhledem
apod. Je pravděpodobné, že tento způsob výpočtu bude aplikován především u
novostaveb. V případě, že nebude zvolen jeden z výše uvedených způsobů výpočtu,
bude se postupovat jako doposud v závislosti na poměru velikosti plochy bytu
k ostatním bytům v domě. Zároveň je nutné poukázat na skutečnost, že v případě, že
bude zvolen způsob výpočtu podílu na společných částech na základě smluvní volnosti,
tedy nebude odpovídat rozměrům podlahové plochy, je vlastník oprávněn domáhat se
změny smluvního určení v případě, že se okolnosti změní tak, že určení výše uvedeného
podílu na společných částech je zjevně nespravedlivé. Nestačí tedy pouze, že došlo ke
změně okolností, za nichž byly velikosti společných částí určovány, ale též skutečnost,
že stávající stav je zjevně nespravedlivý. Lze předjímat, že návrh bude muset být učiněn
vůči všem ostatním vlastníkům jednotek. Není sice stanoveno v jaké lhůtě by měla být
změna provedena, avšak z § 1169 je patrné, že k takové změně je potřeba většina všech
vlastníků, respektive kvalifikovaná většina určená stanovami sdružení vlastníků
jednotek. V případě, že ke změně nedojde, může se navrhující vlastník obrátit na soud, a
to v propadné lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl o zamítavém stanovisku
shromáždění.
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2) Rozdílné způsoby nabytí vlastnického práva k bytu dle nového občanského
zákoníku
Nový občanský zákoník zná obdobné způsoby vzniku existence bytové jednotky
a nabytí vlastnického práva k bytu jako zákon o vlastnictví bytů. Jedná se o originární
způsob, za který je nutné považovat výstavbu bytu, a derivativní způsob nabytí
vlastnictví, a to především v důsledku prohlášení vlastníka domu - respektive zápisem
do veřejného seznamu, ujednání spoluvlastníků při oddělení (pokud lez předmět
spoluvlastnictví rozdělit) ze spoluvlastnictví, nebo zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
a na základě rozhodnutí manželů, a to ať již v rámci změně rozsahu společného jmění či
při jeho vypořádání. K vlastnictví bytu, respektive ke vzniku bytu jako samostatné věci,
může pochopitelně i nadále dojít na základě rozhodnutí soudu. Vznik jednotky je
upraven v ust. § 1163-1135 nového občanského zákoníku, které mají kogentní povahu,
ovšem prolínají se i s dalšími ustanoveními upravujícími spoluvlastnictví a společné
jmění manželů.
Ke vzniku jednotky a nabytí vlastnictví k bytu na základě výstavby dochází jako
v zákoně o vlastnictví bytů na základě zvláštního smluvního typu, smlouvou o výstavbě,
která je upravena v ust. § 1170 a násl. nového občanského zákoníku.
V přechodných ustanoveních nového občanského zákoníku, konkrétně § 3028 je
definováno, že smlouvy se mají řídit dosavadními právními předpisy, a to až do doby
svého zániku. Je však možné smluvně si do smlouvy uzavřené před účinností nového
občanského zákoníku ujednat, že ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku
se práva a povinnosti ze smlouvy budou řídit dle nové právní úpravy. Tato možnost
výjimky se samozřejmě vztahuje i na smlouvu o výstavbě.
Smlouvou o výstavbě může i nadále vzniknout byt jak již v existujícím domě,
tak zcela nově vznikající výstavbou domu s jednotkami, kdy před zahájením výstavby
či v jejím průběhu je uzavřena smlouva o výstavbě. V případě výstavby nového domu
dochází ke vzniku jednotky v tom okamžiku, jestliže je vystavěno první nadzemní
podlaží a existují obvodové stěny a střešní konstrukce bytové jednotky, přičemž
k výstavbě dochází na základě smlouvy o výstavbě. Ovšem do okamžiku vzniku
jednotky jsou smluvní strany spoluvlastníky domu a pozemku ve formě klasického
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spoluvlastnictví, teprve vznikem jednotky dochází ke transformaci na bytové
spoluvlastnictví. Smluvní strany se již nenazývají stavebníky, jako v zákoně o
vlastnictví bytů, který nekorespondoval obsahově s pojmem stavebník dle stavebního
zákona, ale pouze stranami smlouvy. Na práva a povinnosti účastníků smlouvy o
výstavbě se aplikují ustanovení nahrazující ustanovení o sdružení, tedy nově ustanovení
o tzv. společnosti dle § 2739 až 2740 nového občanského zákoníku. Sdruží-li se několik
osob za společným účelem, vznikne společnost. Jestliže se jedná též o sdružení majetku,
je nutné vyhotovit soupis vkladů, který musí být podepsán společníky, toto dopadá
právě na smlouvu o výstavbě. V případě, že společník vkládá do společnosti věc,
aplikují se ustanovení o koupi, pokud věc pouze zapůjčuje, aplikují se ustanovení o
nájmu či pachtu, naopak peněžní prostředky a věci zuživatelné se stávají
spoluvlastnictvím společníků. Navíc žádného ze společníků není možné donutit, aby
přispíval na společnost více, než se zavázal. Na druhou stranu v případě, že se změní
okolnosti a poměry tak, že bez zvýšení příspěvku není možné dosáhnout společného cíle
a společník není ochoten učinit další příspěvek, může ze společnosti vystoupit či z ní
dokonce být vyloučen. Není-li smlouvou určeno, jakým podílem se podílí společníci na
zisku společnosti nebo na její ztrátě, jsou jejich podíly stejné a v případě, že je určen
jenom podíl na zisku, nebo jenom podíl na ztrátě, ve stejné výši dopadá i na všechny
případy ať již ztráty či zisku. Správa společnosti se provádí na základě hlasování, kdy
každý ze společníků má jeden hlas avšak jednomyslně musí být měněno znění
společenské smlouvy, v tomto případě tedy musí být jednomyslný konsenzus v případě
změny smlouvy o výstavbě. Tímto způsobem může dojít i ke změně účastníka smlouvy
o výstavbě, tedy se souhlasem ostatních stran může dojít k postoupení práv ze smlouvy.
Ze závazků vůči třetím osobám, které vznikly v rámci výstavby, jsou pak účastníci
smlouvy vázáni společně a nerozdílně.

Ustanovení o společnosti se použijí též

v případě ukončení účasti ve společnosti, které je možné vystoupením společníka,
ovšem nikoliv v nevhodné době. Společníka mohou taktéž ostatní členové vyloučit
v případě, že se chová v rozporu se smlouvou, nebo v případě, že bylo zahájeno
insolvenční řízení o jeho majetku na jeho návrh, či v případě, že bylo rozhodnuto o
úpadku společníka. Práva ze smlouvy mohou být děděna v případě, že takové ujednání
smlouva obsahuje. V opačné situaci se dědic společníkem společnosti nestává, ale má
nárok na vypořádací podíl. Celá společnost zaniká dohodou společníků.
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Závěrem je nutné podotknout, že právní úprava společnosti je pro smlouvu o
výstavbě úpravou podpůrnou, jestliže je stanoveno zákonem u smlouvy o výstavbě,
ustanovení o společnosti ne nepoužijí. Jedná se především o ustanovení o povinném
uvedení vkladů – nákladů na výstavbu, dále právo každého společníka přesvědčit se o
hospodaření společnosti a konečně i ustanovení určující práva a povinnosti vůči třetím
osobám.
Ve smlouvě o výstavbě musí být obsaženy minimálně ujednání obsahující
náležitosti prohlášení, způsob úhrady nákladů výstavby, velikost spoluvlastnických
podílům na domě, případně pozemku, dokud nevznikne výstavbou první jednotka a
v případě, že dům bude obsahovat alespoň pět jednotek, náležitosti stanov společenství
vlastníků jednotek. Akcentovat je nutné odchylku od zákona o vlastnictví bytů, jelikož
ani u smlouvy o výstavbě není určen kogentní způsob výpočtu spoluvlastnických podílů
na domě, respektive pozemku, neboť ty mohou být nově určeny vůlí stran, nikoliv
pouze poměrem mezi plochou konkrétního bytu ku ploše všech bytů.
Co se prohlášení vlastníka budovy týká, sice se stále vychází z principu, že se
jedná o projev vůle směřující ke změně právní povahy stávající věci. Nově je však
nutno prohlášení vlastníka chápat jako právní úkon, na základě kterého dochází
k rozdělení nemovité věci, ať již pozemku, na kterém se nachází budova, je-li totožný
vlastník, či budovy bez pozemku, jsou-li vlastníci odlišní, na základě čehož vzniknou
nové nemovité věci - jednotky. Tímto rozdělením nemovité věci na další nemovité věci,
tedy vznikem plurality nemovitých věcí, vzniká speciální forma spoluvlastnictví, bytové
spoluvlastnictví. Tato koncepce, přestože zachovává dualistickou koncepci bytového
spoluvlastnictví, je odlišná od koncepce zákona o vlastnictví bytů, kde hlavním
předmětem je budova a vedlejším předmětem jednotka, jakožto reálně neoddělitelná
část budovy. Pojmově je nazváno toto prohlášení jako prohlášení o rozdělení práva
k domu a pozemku.
Zápis prohlášení do veřejného seznamu, rozuměj katastru nemovitostí, má
konstitutivní povahu, stejně jako v případě zákona o vlastnictví bytů. Nově může vedle
vlastníka budovy učinit prohlášení též osoba oprávněná z věcného břemene, evidentně
osoba oprávněná z věcného břemene - práva stavby. Prohlášení bude mít pochopitelně i
nadále písemnou formu a musí respektovat účel užívání budovy, tedy nelze učinit
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prohlášení, na základě kterého by vznikly byty v domě, který je například kolaudován
jako sklad. I nadále bude pravděpodobně možné učinit prohlášení vlastníka pouze
k jednomu ze vchodů budovy, který má samostatné číslo popisné a může plnit
samostatnou funkci, přestože se nejedná právně o samostatnou věc39. Skutečnost, že
sekce může plnit samostatnou funkci, se však musí doložit potvrzením příslušného
stavebního úřadu.
Náležitosti prohlášení jsou obdobné, tak jak je uvádí zákon o vlastnictví bytů,
přesně jsou uvedeny v ust. § 1166 nového občanského zákoníku. Jde o údaje o domu a
pozemku a údaje o jednotce s označením bytů, jejich umístěním a účelem užití, určení a
popis společných částí domu a velikost podílů. Co se týče velikosti podílů, je možné je
určit i jinak, nejen jako poměr velikosti podlahové plochy bytu k celkové ploše všech
bytů v domě, na rozdíl od stávající úpravy. Mohou být například určeny jako podíly
stejně velké. V případě, že podíly nejsou určeny, vychází se z poměru plochy bytů a
všech bytů, jak bylo uvedeno. Odlišně je upravena povinnost uvést do prohlášení i
stanovy společenství vlastníků jednotek v případě, že v domě bude alespoň 5 jednotek,
které jsou ve vlastnictví tří rozdílných vlastníků. V případě, že společenství vlastníků
vznikat nebude, je nutné určit správce a způsob správy domu. Přílohou prohlášení
zůstává jako doposud půdorysy podlaží s vyznačením bytů, společných částí s údaji o
podlahových plochách bytů.
V případě, že dojde k zápisu do katastru nemovitostí a v případě, že jednotku
nabude další osoba, není možné již prohlásit prohlášení vlastníka za neplatné. Toto
explicitní vyjádření nemožnosti určení neplatnosti, respektive ochrana dobré víry ve
veřejný rejstřík, dozajista slouží k posílení právní jistoty při nabývání bytů. V této
souvislosti je nutné podotknout, že soudy v těchto případech občas judikovaly dle mého
názoru až příliš přísně, když například považovaly prohlášení vlastníka, který chybně
začlenil do společných částí prostory, které do nich nepatřily či opačně, za absolutně
neplatné.40 Takový výklad zcela zásadně poškozuje práva nejen osob, které nabyly byty
od původního vlastníka domu, ale též dalších osob, neb i při možnosti nahlédnout do
sbírky listin v katastru nemovitostí není možné požadovat od všech budoucích
kupujících bytových jednotek, aby zkoumali podrobně původní prohlášení vlastníka a
39
40

Rozdudek NS ČR sp. zn. 30 Cdo 1068/2000 ze dne 7.5.2002
Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 28 Cdo 1788/2003 ze dne 6.11.2003
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hledali v něm případné chyby. Tento záměr jistě zákonodárce neměl a zbytečně
extenzivní výklad soudů v některých případech spíše poškozuje právní jistotu stran, než
že by ji posiloval.
Nově se omezuje se způsob, jakým může být takové prohlášení považováno za
neplatné, respektive zavádí možnost opravy prohlášení – odstranění vady prohlášení.
V případě, že je jednotka vymezena neurčitě či nesprávně a tato vada není odstraněna
osobou, která prohlášení učinila bez zbytečného odkladu po upozornění, mohou tuto
vadu odstranit již noví vlastníci jednotek, ba dokonce i soud na návrh osoby, která má
na takovém úkonu právní zájem. K nesprávnému či neurčitému vymezení podílu na
společných částech domu se ex lege nově nepřihlíží.
Dle nového občanského zákoníku může dojít dohodou vlastníků jednotek ke
změně prohlášení vlastníka, kterou musí uzavřít většina vlastníků jednotek a všichni
dotčení vlastníci jednotek, pochopitelně se souhlasem věřitele, v případě, že je jednotka
jakkoliv zatížena. V případě, že se bude měnit podíl na společných částech domu,
budou muset souhlasit všichni vlastníci jednotek, přičemž navíc by se o tomto mělo
usnést shromáždění vlastníků jednotek. Změna prohlášení se činí v dvoufázovém
režimu. Nejprve uzavřou písemnou dohodu, která obsahuje změnu, dotčení vlastníci a
následně je tato dohoda, záměr, předložen ostatním vlastníkům jednotek, kteří přímo
nejsou dotčeni ve svých právech. Účinnosti nabývá dohoda až po písemném schválení
většiny hlasů ostatních spoluvlastníků.
Všechna výše zmíněná nová ujednání posilují práva vlastníků jednotek a
omezují prostor pro spekulace, zda vlastnické právo k jednotce vzniklo či nikoliv, tak
jak se v minulosti dělo.
Při nabývání vlastnictví jednotky na základě dohody spoluvlastníků o zrušení a
vypořádání spoluvlastnictví dochází v novém občanském zákoníku k uvolnění
podmínek pro možnost uzavření takové dohody, neb zákon o vlastnictví bytů obsahoval
ujednání, kdy k takové dohodě nebylo možné

přistoupit v případě, že v domě byl

některý z bytů pronajat nájemníkovi, podrobně viz výše v kapitole věnované dohodě
spoluvlastníků o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k budově. V novém občanském
zákoníku se již toto omezení nenachází, což lze kvitovat s povděkem, neb toto
ustanovení bránilo v praxi mnohdy v rozumném vypořádání spoluvlastnických nároků.
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Ochrana nájemníka je však zachována v omezeném rozsahu dle ust. § 1187, na základě
kterého je stanoveno zákonné předkupní právo pro nájemníka v případě vzniku jednotek
v budově. Toto předkupní právo je však vztaženo k prvnímu převodu a je pouze
jednofázové, nikoliv dvoufázové, jako v případě zákona o vlastnictví bytů. Okleštění
zákonného předkupního práva nájemníků je dle mého názoru také pozitivní změnou
v novém občanském zákoníku. Další úlevou při vypořádání spoluvlastnictví dohodou
směřujícímu ke vzniku jednotek v budově je vypuštění požadavků na velikosti
spoluvlastnických podílů před zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví. V zákoně o
vlastnictví bytů je explicitně stanoveno, že před vypořádáním spoluvlastnictví
rozdělením

budovy

musí

spoluvlastnické

podíly

odpovídat

velikostem

spoluvlastnických podílů na společných částech domu, tedy poměru plochy konkrétní
jednotky vůči ostatním jednotkám v domě, což vedlo ke složitým výpočtům a úpravám
spoluvlastnictví na nesmyslné zlomky. Tuto povinnost nový občanský zákoník
nestanoví.
Vznik vlastnického práva k bytu na základě soudního rozhodnutí je upraven
v novém občanském zákoníku obdobně jako v občanském zákoníku a zákonu o
vlastnictví bytů, a to při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a vypořádání společného
jmění manželů.
Soud postupuje při podání návrhu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví ve
stejných krocích jako v aktuálně platném a účinném občanském zákoníku, tedy nejprve
zkoumá možné reálné rozdělení věci. V případě, že rozdělení není možné, přikáže soud
věc do vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků, přičemž ostatním je určena náhrada
v penězích. V případě, že nikdo ze spoluvlastníků věc nechce, věc je vydražena a výnos
rozdělen dle podílů spoluvlastníků. Nově je upravena možnost soudu nařídit dražbu jen
mezi spoluvlastníky. Další novum je, že k zrušení ani oddělení spoluvlastnictví není
možné přistoupit v nevhodnou dobu nebo k újmě ostatních spoluvlastníků. Teprve
judikatura soudů určí, co je možné považovat za nevhodnou dobu. Je však možné
předjímat, že ohled se bude brát především na hospodárné využití věci.
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3) Převod vlastnického práva k bytu dle nového občanského zákoníku
Nový občanský zákoník neobsahuje ve své části o bytovém spoluvlastnictví
přesný výčet povinných údajů, které musejí být ve smlouvách o převodu obsaženy, tak
jak tomu je v zákoně o vlastnictví bytů. Převod bytu dle nového občanského zákoníku je
nutné chápat v kontextu tohoto kodexu, a proto se i při těchto smlouvách postupuje dle
obecné části nového občanského zákoníku, který pojednává o smlouvách, tedy dle ust. §
1724 a následujících, a to konkrétně dle případných ustanovení upravujících kupní,
směnou či darovací smlouvu. Ovšem i ve smlouvách uzavíraných dle nového
občanského zákoníku je nutné zachovat určitost projevu vůle, které musí být dosaženo
řádným popisem převáděné jednotky. Náležitosti stanovené dnes zákonem o vlastnictví
bytů pak nemají být podmínkou platnosti smlouvy, ale podmínkou provedení vkladu do
katastru nemovitostí podle zvláštních prováděcích předpisů, které ovšem ke dni sepisu
této práce ještě nenabyly platnosti a není zřejmé, zda nebudou zasaženy pozměňovacími
návrhy, ovšem neexistence těchto údajů by neměla být posuzována jako důvod
neplatnosti smlouvy, ostatně obdobně již hovoří i stávající judikatura.41
Celkově lze však uvolnění smluvní volnosti při tvorbě smluv týkajících se bytů
kvitovat s povděkem, neb nebude hrozit absolutní neplatnost smlouvy pro nedodržení
veškerých obsahových náležitostí, které jsou obšírně uváděny v zákoně o vlastnictví
bytů.
Zcela nově je však v novém občanském zákoníku zakotvena zásada přechodu
závazků, které plynou z úhrad služeb a záloh k bytu na nabyvatele. Dle § 1186 není
povinností osoby odpovědné za správu domu při převodu bytu příspěvky na správu
domu vypořádat, ale zároveň je nutné doložit nabyvateli, zda se k jednotce vážou dluhy
a jaká je jejich výše. Dle zákona o vlastnictví bytů a dle původního občanského
zákoníku při převodu bytu nedocházelo automaticky k převodu dluhů vůči společenství
vlastníků jednotek na nového nabyvatele. Pasivně legitimovaný k vymáhání případných
pohledávek byl vždy původní vlastník42.

41

Rozsudek NS ČR sp. zn.21 Cdo 5171/2009 ze dne 9.11.2011: „ Jestliže listina, jež má být podkladem
pro zápis do katastru nemovitostí, neobsahuje označení nemovitosti v souladu s § 5 odst. 1 KatZ, nemá to
za následek neplatnost právního úkonu, jestliže lze výkladem projevu vůle dospět bez pochybností
k závěru, jakých nemovitostí se právní úkon týká.“
42
Rozsudek NS ČR sp. zn. 22 Cdo 242/2009 ze dne 8.12.2010
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Nově však dochází k zákonné cesi těch dluhů, o kterých mohl nový nabyvatel
vědět, tedy dluhů, které byly zaneseny ve veřejném rejstříku, rozuměj katastru
nemovitostí, či v potvrzení o výši dluhů, které vystavuje správce domu. Tato závada
může být pochopitelně zohledněna ve výsledné ceně nemovitosti a je na smluvních
stranách, jak vzniklou situaci vyřeší. Za výše uvedené a nabyvateli známé závazky
původní vlastník pouze ručí. Za závazky neuvedené v katastru nemovitostí a
neobsažené v potvrzení o výši dluhů nadále odpovídá původní vlastník, tyto na nového
nabyvatele nepřecházejí. Bude tedy na nových nabyvatelích si vyžádat potvrzení o výši
dluhů a s těmito se seznámit, případně vyžadovat jejich zohlednění v kupní ceně bytu.
Nově je v novém občanském zákoníku též upraveno předkupní právo nájemníků
v případě, že jednotka vznikla rozdělením práva k domu na vlastnické právo
k jednotkám.

Jak bylo obšírně popsáno výše, stávající zákon o vlastnictví bytů

zakotvuje povinnost nabídnout byt ve výše popsaných případech k odkupu nájemníkům
za velmi striktních podmínek pod sankcí absolutní neplatnosti v tzv. dvoufázovém
režimu, rozděleném jako právo přednostního nabytí a posléze ve formě časově
omezeného předkupního práva. Předkupní právo fyzických osob, nájemníků, je
zachováno i v novém občanském zákoníku v § 1187, je však pouze jednofázové, při
prvním převodu, přičemž zaniká v případě, že není přijato ve lhůtě půl roku. Toto právo
předkupu se vztahuje i na nebytové prostory v případě, že jsou pronajaty v souvislosti
s pronájmem bytu v témže domě. Jak již bylo uvedeno výše, toto uvolnění dle nového
občanského zákoníku je nutno přijmout s radostí, neb práva nájemníků jsou zachována a
zároveň nejsou omezována zásadním způsobem práva vlastníků domů, tak jak se dělo
dle původního zákona o vlastnictví bytů.
Nový občanský zákoník pak řeší i situaci právnických osob a společníků
právnických osob, které nabyly byt či dům na základě majetkové účasti společníků a o
kterých bylo pojednáváno v předchozích kapitolách. Nový občanský zákoník správně
uvádí, že není možné rozlišovat při posuzování právního statutu družstva od spolků či
obchodních společností. Zakotvena je povinnost daná původně jen u družstev, že byty,
které nabyla právnická osoba na základě majetkové účasti člena, či společníka, či jeho
prací je možné převést pouze této osobě. Navíc je uvedeno, že ustanovení speciálních
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zákonů, která by v takovém případě vyžadovala uskutečňování převodů za cenu
určenou soudním znalcem, se nepoužijí. Toto ujednání eliminuje složitou situaci při
použití § 196a obchodního zákoníku, o kterém bylo pojednáno v samostatné kapitole. Je
nutné navíc konstatovat, že § 196a, respektive jeho znění se již v novém zákoně o
obchodních společnostech 90/2012 Sb. nevyskytuje. I tak je nutné ocenit snahu
zákonodárce a tvůrců nového občanského zákoníku řešit problematiku ne zcela hojnou,
avšak v praxi se vyskytující a působící značné obtíže.
V neposlední řadě je pak nutné poukázat na obecná ustanovení týkající se
věcných práv a zásady materiální publicity obsažené v novém občanském zákoníku.
V ust. § 984 nového občanského zákoníku je akcentována zásada materiální publicity,
neboť ta osoba, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby zapsané ve
veřejném seznamu, té svědčí zapsaný stav v její prospěch. Tedy jestliže někdo vychází
ze zápisu v katastru nemovitostí, může teoreticky nabýt vlastnické právo i od
nevlastníka. Rozhodný okamžik pro posouzení dobré víry je pak den podání návrhu na
vklad. Naopak vlastník věci či osoba oprávněná se

může v souladu se zásadou

vigilantibus iura scripta sunt domáhat dle § 985 odstranění nesouladu zápisu v katastru
nemovitostí se skutečným stavem, přičemž o existenci spornosti zápisu je možné na
návrh oprávněné osoby učinit do katastru nemovitostí poznámku spornosti. Žadatel však
musí doložit ve lhůtě dvou měsíců, že své právo uplatnil u soudu. Požádal-li žadatel o
poznamenání spornosti zápisu do jednoho měsíce ode dne, kdy se o nedůvodném zápisu
dozvěděl, působí jeho právo vůči každému, komu popíraný zápis svědčí, nebo kdo na
jeho základě dosáhl dalšího zápisu. Navíc nově budou katastrální úřady při každém
řízení o nemovitosti písmeně vyrozumívat vlastníka nemovitosti. Je tedy evidentní, že
osoby, které budou dbát svých práv, mají zajištěnu dostatečnou ochranu vlastnického
práva a zároveň je zajištěna i ochrana dobré víry nabyvatelů, kteří vycházejí ze zápisu
v katastru nemovitostí.
Přestože se při tvorbě nového občanského zákoníku vedla obšírná debata o tom,
zda má být bytové spoluvlastnictví upraveno zvláštním zákonem, či ponecháno v rámci
nového kodexu, přestože přijatá úprava má mnohých odpůrců a přestože funkčnost
nových ustanovení prověří až čas a soudní rozhodnutí, mohu za sebe, jako praktikující
advokát, uvést, že uvolnění a zjednodušení zákonné úpravy týkající se převodu bytů
vítám a věřím, že přispěje k posílení právní jistoty.
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Závěr
Přestože o bytovém vlastnictví

a způsobu nabývání bytů do vlastnictví

neexistuje tak rozsáhlá odborná publikační činnost, jako je tomu u jiných okruhů
občanského práva, je dle mého názoru toto téma hodné pozornosti především pro
praktikující právníky, neb s touto problematikou je možné se v praxi setkat velmi často
a podrobná znalost bytového práva je například pro praktikující advokáty zcela
nezbytná.
Český právní řád vychází z dualistické teorie bytového práva, které je aktuálně
upraveno speciálním zákonem o vlastnictví bytů č. 74/1992 Sb. a občanským
zákoníkem. Na právní vztahy bytového práva však dopadají i mnohé další zákonné
normy, a to obchodní zákoník, stavební předpisy, katastrální předpisy a další.
Skutečnost, že v dobách socialismu bytové vlastnictví téměř neexistovalo,
značně poznamenala celkový vývoj tohoto právního odvětví

po roce 1989. Lex

specialis - zákon o vlastnictví bytů, byl vytvořen a přijat v devadesátých letech
minulého století a musel reflektovat společenskou poptávku pro řešení palčivé otázky,
jak umožnit širokým masám nabývat do vlastnictví byty a uspokojit tak jednu ze
základních lidských potřeb na domov a poskytnutí zázemí pro sebe a rodinu.
Zákonodárce se musel vypořádat s několika zásadnímu faktory. Prvním
faktorem byla existence rozsáhlého bytového fondu ve vlastnictví státu, případně obcí,
či národních a státních podniků. Tento bytový fond musel být privatizován, přičemž
zákonodárce se musel pokusit ochránit práva nájemníků těchto bytů a umožnit nabytí
bytů v prvé řadě právě těmto subjektům. Dalším podstatným faktorem, který zasáhl
utváření bytového práva v českém právním řádu, byla existence stavebních bytových
družstev a lidových bytových družstev, přičemž členství v těchto organizacích bylo
letech 1948 až 1989 v podstatě jedinou možností, jak

získat byt vlastní prací či

využitím vlastních finančních prostředků. Existence bytových družstev je zohledněna
v zákoně o vlastnictví bytů v ustanoveních týkajících se družstev jakožto zvláštní
ustanovení k úpravě družstev, která je obsažena v obchodním zákoníku, přičemž úprava
obsažená v zákoně o vlastnictví bytů navazuje na zákon č. 42/1992 Sb., tzv.
transformační zákon, na jehož základě došlo k privatizaci původních bytových družstev.
Konečně další a neméně podstatnou otázkou, která musela být vyřešena, byla restituce
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mnohých bytových domů, přičemž v některých případech došlo k nástavbám či
vestavbám v původních domech ze strany nově založených bytových družstev. Původní
vlastník se tak ocitl v situaci, kdy jeho majetek byl v podstatě bez jeho souhlasu
zhodnocen, avšak část majetku byla užívána dalšími osobami, které nebylo možno na
jejich právech k užívání krátit, neb právě jejich investicí či prací nástavby či vestavby
vznikly. Situace byla kompromisně vyřešena zákonodárcem přijetím zvláštní zákonné
úpravy zakotvující zákonné věcné břemeno užití ve prospěch členů družstev, kteří
nástavbu či vestavbu vystavěli.
Při hodnocení způsobů, kterými je možné nabýt vlastnického práva k bytu
v českém právním řádu, není možné se vyhnout hodnocení zákona o vlastnictví bytů,
jehož ustanovení na většinu způsobů nabytí vlastnického práva k bytům dopadají. Dle
mého názoru stávající zákon o vlastnictví bytů nepatří mezi legislativně nejzdařilejší
zákonné úpravy. Obsahuje mnohé terminologické nepřesnosti a zavádějící formulace,
které umožňují různý výklad, a to ve světle jiných právních norem, například
stavebního zákona apod. Taktéž obsahuje některá omezující ustanovení, které dle mého
názoru příliš limitují možnosti nakládání s vlastnictvím a omezují autonomii vůle. Jedná
se především o omezení týkající se převodu vlastnických práv k bytům, ke kterým
existují nájemní smlouvy. Je pravdou, že je nutné zachovat jistou ochranu nájemníků,
avšak rozsah, který byl zvolen zákonodárcem při tvorbě zákona o vlastnictví bytu
spočívající v možnosti přednostního nabytí a následné existenci předkupního práva, se
mi zdá jako nadbytečná.
Další nevýhodou zákona o vlastnictví bytů je jeho přílišné formální pojení
jednostranných i dvoustranných právních úkonů. V případě, že prohlášení vlastníka
budovy či smlouva o převodu jednotky neobsahuje zákonem vymezené náležitosti,
kterých není málo a nejedná se dle mého názoru o zcela nezbytné náležitosti, pohlíží
zákon na takové úkony jako na neplatné pro rozpor se zákonem se všemi důsledky, a to
pochopitelně i pro právní nástupce. Dle mého názoru je však nutné pohlížet na právní
úkony stran v širších souvislostech a v případě, že je zcela evidentní, co účastníci
právních úkonů zamýšleli, je-li jejich vůle nezpochybnitelná, měla by být absolutní
neplatnost jejich úkonu pro formální vady aplikována jen velmi omezeně. Navíc zákon
o vlastnictví bytů klade příliš velké nároky na účastníky již před samotným uzavřením
smlouvy. Jelikož zákon o vlastnictví bytů podmiňuje platnost prohlášení vlastníka
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budovy či smlouvy o převodu vlastnictví k jednotce mnohými podmínkami, měl by
správně budoucí nabyvatel prověřit veškeré nabývací tituly, které jsou u bytu založeny
ve sbírce listin před samotným uzavřením smlouvy. Může se totiž snadno stát, že
v řetězu nabývacích titulů může existovat jeden vadný, absolutně neplatný. V takovém
případě však i další nabyvatelé nenabyli vlastnictví řádně, neb aktuálně není možné
nabýt byt od nevlastníka. Navíc listina podmiňující platnost převodního úkonu nemusí
být v katastru nemovitostí vůbec založena, například nabídka přednostního nabytí bytu
nájemníkovi. Je možné namítnout, že taková situace může nastat i v případě klasických
nemovitostí, nikoliv pouze bytů, ovšem oponovat lze v tom rozsahu, že podmínky pro
platnost kupní či darovací smlouvy na nemovitost jsou mnohem jednodušší a snadněji
kontrolovatelné.
Další skutečností, kterou lze zákonu o vlastnictví vytknout, je fakt, že neřeší
některé otázky, které by bylo hodno textem zákona upravit. Ať již otázky rozsahu
společných částí domu, pozemků a podobně, které však již byly upraveny dostatečně
judikaturou soudů, až po problematiku týkající se úpravy již existujícího prohlášení
vlastníka budovy.
Na druhou stranu, přestože zákon o vlastnictví bytů byl mnohokrát novelizován
a obsahuje dle mého názoru mnohá slabá místa, jak bylo nastíněno výše, nelze tomuto
zákonu upřít, že jeho přijetím bylo umožněna deetatizace bytového fondu a umožnilo se
nakládání s byty mezi právními subjekty, které je hojně využíváno. Na základě zákona o
vlastnictví bytů došlo a dochází k rozsáhlé výstavbě bytů za účelem převodu do
vlastnictví i k převodům bytů již existujícím, či vymezení nových bytů v původních
budovách. Lze konstatovat, že zákon o vlastnictví bytů dnes, po mnoha novelách a ve
světle judikatury, tvoří již pevný základ, na kterém je možné vlastnických práv k bytům
nabýt, vykonávat je, i zcizovat.
Ve světle přijetí nového občanského zákoníku se však nabízí otázka, jaký bude
mít nová právní úprava vliv na způsoby nabývání bytů do vlastnictví. Zcela revolučně
se totiž úprava bytového vlastnictví ocitá přímo v textu nového občanského zákoníku,
nikoliv v samostatném zvláštním zákoně, přičemž nový občanský zákoník zavádí
dokonce nový pojem spoluvlastnictví, a to spoluvlastnictví bytové. Tento způsob
úpravy je možné naleznout ve švýcarském právním řádu, kde je taktéž bytové
vlastnictví zakotveno v kodexu občanského práva. Naopak v okolních zemích jako je
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Německo či Rakousko figuruje pro úpravu bytového vlastnictví lex specialis. Navíc je
nutné podotknout, že v poměru s textem zákona o vlastnictví bytů je úprava bytového
spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku poměrně stručná a v mnohém odkazuje
na jiné instituty civilního práva, jako je ustanovení o společnosti, ustanovení o spolku a
podobně. Je totiž zřejmá vůle tvůrců nového občanského zákoníku posílit autonomii
vůle a možnost odchýlit se smluvně od textu zákona. Je možné, že tento způsob pojetí
může zpočátku přinést určité problémy, na druhou stranu však po důslednějším
prostudování nové zákonné úpravy musím konstatovat, že se zákonodárce snažil
vypořádat s problémy, které zákon o vlastnictví bytů obsahoval a které byly nastíněny
výše. Zcela nově klasifikuje byt jako nemovitou věc zahrnující podíl na společných
částech domu a pozemku a řeší tak problematiku bytu jako předmětu práva a problémy
s pluralitou vlastnictví. Zavádí opět zásadu superficies solo cedit, která by měla
v budoucnu

sjednotit

vlastníka

budovy

a

pozemku.

Umožňuje

stanovení

spoluvlastnických podílů na domě a pozemku, a to s přihlédnutím k umístění a
vlastnostem bytu, či umožňuje stanovit podíl stejný, nezávisle na velikosti podlahové
plochy jednotky. Umožňuje odstranění vad v prohlášení vlastníka, které v zákoně o
vlastnictví bytů chybělo a dokonce posiluje důvěru v zápis do katastru nemovitostí, neb
zavádí pravidlo, že dojde-li k zápisu vlastnického práva k bytu do veřejného seznamu,
není možné prohlášení prohlásit za neplatné či určit jeho neplatnost, jestliže byl byt
převeden na další osobu. Dále určitým způsobem omezuje přednostní nabytí bytu
nájemníkem, ponechává pouze předkupní právo ve vztažnosti k prvnímu převodu se
lhůtou pro přijetí v délce šesti měsíců. Nový občanský zákoník dokonce řeší
problematiku nabývání bytů společníky právnické osoby od právnické osoby založené
za účelem koupě nemovitosti ve světle omezení § 196a obchodního zákoníku.
Je otázkou, která byla právní obcí hojně diskutována, zda si bytové vlastnictví
nezasluhuje vlastní lex specialis a zda má být začleněno do občanského zákoníku.
Odpůrci začlenění úpravy bytového vlastnictví do občanského zákoníku uváděli mnohé
argumenty, například že se jedná o poměrně technický předpis, že bude třeba
novelizací, které zbytečně zasáhnou do textu kodexu, že je obvyklé v podobných
právních řádech mít lex specialis pro toto odvětví. Přestože lze s některými z těchto
argumentů souhlasit, mám za to, že bytové vlastnictví si zasluhuje z důvodu své
důležitosti být systematicky zařazeno do nového občanského zákoníku
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jako jeden

z druhů vlastnictví, kdy dokonce obecné spoluvlastnictví se užije pro bytové vlastnictví
podpůrně. Přestože teprve čas a praxe ukáže, zda je tento způsob pojetí bytového
vlastnictví vhodný, osobně považuji zpracování nového občanského zákoníku v této
části za zdařilé.
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Methods to acquire an apartment in ownership
RESUME
The aim of this thesis was to discuss the ways in which persons can acquire the
ownership rights to an apartment within the current legislation. The main part of the
paper focuses on the interpretations of the origin of the residential unit as an object of
property rights, and their acquisition, primarily on the basis of contracts, as the most
frequent method of acquisition of ownership rights on an apartment. It was necessary in
this part to explain the basic concepts of the housing law and some issues related with
the components and the accessories of an apartment. Some detail is provided on the
declaration of the ownership of a building, which is the basis for the allocation of the
residential units and their registration as a independent subject of legal relations in the
land register, since errors in the preparation of this unilateral legal act can result in its
invalidity, with all the consequences for the acquirer of the residential unit and their
legal representative. The paper also deals with other possible ways of establishing
residential units and the acquisition of ownership, such as the termination and
settlement of co-ownership of a building and its division into residential units, which, in
my opinion, and based on practical experience with the current legislation, is treated in
a too complicated fashion, since it is necessary to settle the shares of co-ownership in a
way that will correspond with the size of the future share of co-ownership on the
common areas of the building, and currently, the co-owners are limited by the
mandatory provisions of the apartment ownership law no. 72/1994. The acquisition of
the ownership of an apartment through an auction is also discussed, together with the
eventual complications that can arise as a result of choosing the method of acquisition
of ownership rights.
A separate part of the thesis deals with the interpretation of cooperative
apartments, with an emphasis on the interpretation of the transfer of the ownership of
the apartments to the members of a cooperative, and the legal restrictions that affect this
transfer, including the problematic related with the transfer of cooperative apartments in
the existence of marital property.
A special part is a chapter on the acquisition of apartments in ownership by legal
entities established with the purpose of acquiring apartment buildings and their rental to
their shareholders, even though they are not housing cooperatives. Although in practice
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this is not a frequent case, the transfer of the ownership of the apartments to the
shareholders of these legal entities is overly complicated and subject to restrictive legal
provisions contained in the Commercial Code, mainly in Article 196a.
Each chapter also includes a brief discussion on the tax aspects of each of the
methods of acquiring ownership rights of an apartment.
With regard to the adoption of a new Civil Code, the conclusion the thesis is
understandably dedicated to the impact the new Civil Code will have on housing rights,
since the new Civil Code, a little surprisingly, incorporates legal regulations on
residential ownership rights on the body of the code as a special type of co-ownership.
On the other hand, it tries to deal with many of the problems that the current legislation
does not resolve, or whose resolution has been controversial.
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