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Úvod 

 

Povinnost k náhradě újmy je jednou ze stěžejních oblastí občanského práva, která má 

významný dopad na celou řadu právních poměrů a která se neustále vyvíjí. Ve své práci jsem 

se zaměřila na povinnost k náhradě újmy v oblasti bytového práva, a to z několika důvodů. 

Nejvýznamnější motivací k prozkoumávání této problematiky je především její vliv na 

běžný život člověka a nedostatečná vyjasněnost jednotlivých institutů, do kterých vnáší nový 

úhel pohledu zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ 2012“). Bytové právo 

je navíc specifické tím, že jako odvětví práva soukromého umožňuje v rámci autonomie vůle 

smluvní úpravu poměrů, avšak zákonem značně omezuje smluvní ujednání především 

v případech, ve kterých je nezbytné chránit slabší stranu. 

 

K práci na toto téma mne inspirovala řada případů z praxe, ve kterých se objevovala 

problematika povinnosti k náhradě újmy v oblasti nájmů, bytových družstev a společenství 

vlastníků. Z těchto případů vyplývá, že problematika povinnosti k náhradě újmy v bytovém 

právu není teorií ani praxí pokryta natolik, aby dávala odpovědi na všechny případy, které 

se v praxi často i opakovaně vyskytují. Dosavadní teorií nejméně pokrytou, a přes to velice 

zajímavou, shledávám problematiku pojetí vztahu povinnosti k náhradě újmy vzniklé 

porušením zákonného ustanovení a povinnosti k náhradě újmy vzniklé porušením povinnosti 

smluvní, včetně dopadu této problematiky na praxi.  

 

Ve své práci vycházím z předpokladu, že by bytové právo, jako jedna ze základních oblastí 

občanského práva a právo nezbytné pro život běžného občana, mělo být srozumitelné 

a jasné. Bytové právo by mělo chránit zájmy slabších subjektů a především se podílet na 

vytváření právní jistoty. Je tedy nezbytné, aby byly dostatečně jasně upraveny zákonné 

povinnosti a srozumitelně formulována povinnost k náhradě újmy, vyplývající z jejich 

porušení. Na druhou stranu je nezbytné zachovat soukromoprávní charakter bytového práva, 

a především tedy ctít autonomii vůle osob, které do právních poměrů v rámci bytového práva 

vstupují. Základním projevem autonomie vůle v občanském právu je smlouva, která může 

stejně jako zákon1 zakládat povinnost k náhradě újmy za její porušení. 

 

                                                 
1 „Stejně“ chápáno ve smyslu vzniku povinnosti nikoli v podmínkách, které je třeba splnit, aby povinnost 

k náhradě újmy nastala. 
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Cílem této práce je analýza chování zákonné a smluvní povinnosti k náhradě újmy ve 

vybraných oblastech bytového práva, se zaměřením na problematická ustanovení z hlediska 

povinnosti k náhradě újmy tak, aby byl nastíněn komplexní pohled na zákonnou a smluvní 

povinnost k náhradě újmy a její možné fungování dle současné úpravy s případnými návrhy 

de lege ferenda. Zaměřuji se především na úpravu povinnosti k náhradě újmy zakotvené 

v současném OZ 2012, okrajově je nastíněn vývoj jednotlivých institutů v rámci 

československého práva a přesah zahraniční úpravy do našeho právního systému.  

 

Struktura práce je tvořena pěti kapitolami. Na úvodní kapitolu, vymezující základní pojmy, 

navazují kapitoly věnující se jednotlivým institutům bytového práva ve vztahu k  povinnosti 

k náhradě újmy. Tyto kapitoly jsou řazeny podle síly práva jedince ve vztahu k předmětu 

zkoumání, tedy od vlastnictví bytové jednotky a s ním často související koupě, přes 

spoluvlastnictví, členství v bytovém družstvu, až po nájem a podnájem. 

 

První kapitola vymezuje základní názvosloví této práce včetně vývoje jednotlivých institutů, 

a to především oproti úpravě v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku (dále jen „OZ 

1964“). Z toho důvodu, že se s účinností OZ 2012 změnilo pojetí i názvosloví pojmů, které 

jsou pro tuto práci klíčové. První kapitola se dále věnuje vymezení zákonné a smluvní 

povinnosti k náhradě újmy, jejich vzniku a specifickým rysům. Právě specifika a vzájemná 

provázanost zákonné a smluvní povinnosti k náhradě újmy určují rámec pro zkoumání 

jednotlivých institutů bytového práva v dalších kapitolách. 

 

Druhá kapitola je věnována povinnosti k náhradě újmy při koupi bytové jednotky, tedy 

především povinnosti k náhradě újmy vyplývající ze smluv, které tento proces provázejí, 

a jejich omezení zákonem. Největší část kapitoly se zabývá kupní smlouvou, a to zákonnými 

požadavky na kupní smlouvu, a dále tradičními smluvními ujednáními a jejich vztahem 

k zákonem požadovaným náležitostem. Druhá část kapitoly je věnována dalším smlouvám, 

které prodej bytové jednotky často provázejí, a to zprostředkovatelské smlouvě, rezervační 

smlouvě a smlouvě o smlouvě budoucí. 

 

Třetí kapitola rozebírá povinnost k náhradě újmy mezi spoluvlastníky. Úvod kapitoly je 

věnován spoluvlastnictví z hlediska jeho vnímání právní teorií a nastínění jeho vývoje 

v rámci právních předpisů na území České republiky, a to pro lepší pochopení jeho existence 

a fungování v současné úpravě OZ 2012. Úvodní náhled na jednotlivé koncepce pojetí 
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bytového spoluvlastnictví doplňuje vnímání spoluvlastnictví v kontextu předchozích 

kapitol, a především navazuje na rozbor teoretické koncepce bytové jednotky, tentokrát již 

se zaměřením na její vztah ke společným částem domu. Po nastínění vývoje bytového 

spoluvlastnictví navazuje krátký vhled do právní úpravy bytového spoluvlastnictví 

v současném Rusku s konfrontací toho, jak je vývoj právního řádu v Rusku zhodnocen 

v důvodové zprávě OZ 2012. Výběr ruské právní úpravy bytového spoluvlastnictví jsem 

zvolila s ohledem na možné ovlivnění vývoje  bytového práva v České republice předpisy 

tehdejšího Sovětského svazu. Druhá část třetí kapitoly se zaměřuje na praktické problémy, 

vznikající v rámci bytového spoluvlastnictví, a to v rámci předkupního práva a správy domu 

v ideálním spoluvlastnictví. Obě tyto problematiky tíží právní poměry v rámci bytového 

práva již tradičně, úprava předkupního práva je navíc v současné době výrazným 

fenoménem. 

 

Na třetí kapitolu, pojednávající o povinnosti k náhradě újmy v rámci bytového 

spoluvlastnictví, plynule navazuje čtvrtá kapitola, ve které je samostatně zpracována část 

úpravy bytového spoluvlastnicí, a to společenství vlastníků. Tato kapitola zahrnuje vedle 

společenství vlastníků i bytová družstva, jelikož se v předmětné problematice tyto dva 

instituty chovají obdobně. V rámci těchto institutů je zkoumána především problematika 

právního posouzení povinnosti k náhradě újmy vznikající porušením stanov a povinnosti 

k náhradě újmy členů statutárních orgánů společenství vlastníků a bytových družstev. Na 

závěr kapitoly je uvedena i povinnost k náhradě újmy členů společenství vlastníků 

a bytových družstev vůči těmto právnickým osobám, a to opět z pohledu zákonného 

a smluvního režimu povinnosti k náhradě újmy. 

 

Pátá kapitola pojednává o povinnosti k náhradě újmy ve vztahu k nájmu v bytovém právu, 

tedy ve vztahu k nájmu bytu a nájmu domu v OZ 2012. V této kapitole se zaměřuji na 

specifičnost ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu včetně nastínění vývoje, kterým tato 

ustanovení prošla. Dále je pozornost věnována především povinnosti k náhradě újmy ve 

vztahu k nájemci, jelikož je jako slabší strana chráněn relativně kogentními ustanoveními. 

Nájemce tak nemůže být smluvními ujednáními na svých zákonných právech zkrácen, a jeho 

povinnost k náhradě újmy ze smluvního závazku je tedy značně omezena. Oproti tomu 

pronajímatel má řadu povinností, a to jak zákonných, tak těch, ke kterým se smluvně zaváže. 

Jeho povinnost k náhradě újmy tak může být při porušení těchto povinností naopak velmi 

rozsáhlá. Posouzení aplikace zákonné či smluvní povinnosti k náhradě újmy je pro tuto 
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kapitolu významné především pro určení možnosti domáhat se povinnosti k náhradě újmy 

z nesplněné povinnosti třetím osobám. Část této kapitoly se věnuje i posouzení poměru 

nájemce-pronajímatel a podnikatel-spotřebitel, včetně případů, ve kterých se tento poměr 

prolíná.  

 

Závěr práce shrnuje poznatky z jednotlivých kapitol. S ohledem na stanovený rozsah práce 

bohužel není možný podrobný rozbor všech nastíněných témat. Cílem této práce je tak 

zejména přiblížit komplexnost problematiky povinnosti k náhradě újmy v rámci bytového 

práva a její přesah do dalších právních odvětví, vyzdvihnout nejpalčivější problematiku ve 

vztahu k praxi a nastínit otázky pro další bádání v této oblasti. 

 

Ve své práci vycházím z právního stavu k 15. 3. 2020. 
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1.  Obecně o povinnosti k náhradě újmy a bytovém 

právu  

 

 

OZ 2012 modifikoval velkou část názvosloví používanou předchozím OZ 1964 týkající se 

předmětu této práce, a tak považuji za nezbytné vymezit základní pojmy dále používané 

v této práci, včetně jejich případného pojetí dle předchozí úpravy OZ 1964. Vztah pojmů 

používaných dle OZ 2012 a dle OZ 1964 tvoří významný aspekt při tvorbě judikatury 

i chápání jednotlivých institutů. Nad to, s ohledem na dlouhou dobu existence předchozí 

úpravy dle OZ 1964, bývají často i odbornou veřejností používané zažité pojmy dle 

předchozí úpravy, a jejich přetrvávající aplikací se tak tyto pojmy vnáší do praxe dle 

současného OZ 2012. 

 

Jak je patrné již z názvu této práce, mezi stěžejní pojmy zkoumané oblasti patří povinnost 

k náhradě újmy, jenž je nástupcem odpovědnosti za škodu dle OZ 1964. OZ 2012 používá 

namísto pojmu odpovědnost za škodu pojem povinnost k náhradě újmy. V rámci této oblasti 

pracuje zákonodárce tedy nově také s pojmem újma, namísto předchozí škody. Nové pojetí 

škody, jako újmy, je pak do OZ 2012 zavedeno přímo s cílem vymezit se proti předchozímu 

názvosloví OZ 1964, který znal pouze škodu v materiálním smyslu.2  

 

OZ 2012 nově dělí povinnost k náhradě újmy na zákonnou a smluvní, zavádí rovněž 

povinnost k náhradě újmy vzniklé porušením dobrých mravů. Aby bylo vymezení 

základního rámce zkoumání této práce kompletní, je jistě nutné vymezit pojem bytového 

práva, bytu a bytové jednotky, čemuž se věnuje závěr této kapitoly. 

  

                                                 
2 Viz 1.1. 
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1.1. Újma a škoda v občanském právu  

 

V občanském právu byl až do účinnosti OZ 2012 používán pojem škoda. Tento pojem 

představoval úbytek či znehodnocení, který byl způsoben na materiálním statku 

poškozeného. S postupem času a především s rozvojem odvětví práva, která chránila 

nehmotné statky, bylo třeba působnost tohoto pojmu rozšířit. 

 

V OZ 1964 institut škody, ač stále pojímané v materiálním smyslu,3 zahrnoval i škodu na 

zdraví,4 a to tak, že vzniklou nemajetkovou škodu vyčíslil v penězích. Například náhrada za 

bolest a ztížení společenského uplatnění, způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání 

nebo jiným poškozením zdraví, se pak až do účinnosti OZ 2012 určovala v penězích dle 

vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.5 

 

Oproti materiálnímu pojetí škody se vymezil OZ 2012 zavedením pojmu újma, která má 

zahrnovat jak materiální škodu, tak nemajetkovou újmu, především s cílem: „rozejít se zcela 

s pojetím institutu náhrady škody v duchu primitivního materialismu, podle něhož se 

poškozenému hradí výlučně škoda majetková.“6 Dle § 2894 odst. 1 OZ 2012: „Povinnost 

nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).“7  

  

Újma na jmění se pak dle ustanovení § 2952 OZ 20128 dále dělí na skutečnou škodu a ušlý 

zisk. Předobraz dělení na skutečnou škodu (damnum emergens)  a ušlý zisk (lucrum cessans) 

nalézáme již v pruském ALR9, na území České republiky je používáno tradičně, a to 

od Obecného zákoníku občanského10. 

 

Nemajetková újma, jako relativně abstraktní pojem, se pak dle OZ 2012 odčiní přiměřeným 

zadostiučiněním. Nezajistí-li jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené 

                                                 
3 Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR z 18. 11. 1970, Cpj 87/70. 
4 Bolestné, ztížení společenského uplatnění a dále odškodnění pozůstalých. 
5 Vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. 
6 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 89/2012 Dz (dále jen „DZ OZ 2012“), II. 

Zvláštní část, K § 2894 až 2899. 
7 Dle § 2894 odst. 1 OZ 2012. 
8 § 2952 OZ 2012: „Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda 

ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.“ 
9 Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten, byla kodifikace pruského práva vydána Fridrichem 

Vilémem II. roku 1794. 
10 VOJTEK, Petr. § 2952 [Rozsah náhrady škody]. In ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
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újmy, musí být poskytnuto v penězích.11 Posouzení výše újmy v konkrétních případech pak 

ponechali tvůrci OZ 2012 na soudech.12 

 

Zákonodárce však v zavádění výše uvedené změny názvosloví do OZ 2012 není zcela 

důsledný. V některých ustanoveních je tak pojmem škoda nadále myšlena i nemajetková 

újma13 a tyto nejasnosti se pak reflektují do praxe tím, že je stále více používaný pojem 

škoda, a to i v případech nemajetkové újmy. Nemajetkovou újmu vyčíslenou v penězích 

však již lze nazvat škodou,14 a tak zřejmě nemá záměna tohoto názvosloví na praxi zásadní 

dopad. 

 

Lze tedy shrnout, že OZ 2012 v reakci na vývoj společnosti a ochranu nehmotných statků 

nabízí flexibilnější chápání škody než předchozí OZ 1964. Kromě rozšíření chápání tohoto 

institutu jeho přejmenováním na újmu také zavádí možnost širšího postihu za její 

způsobení.15 Změna terminologie však nemá zásadnější dopad na praxi především z toho 

důvodu, že nemajetková újma byla postihována v rámci náhrady škody již dle OZ 1964 

a i v současném OZ 2012 se místy pojem škoda, jako nadřazený pojem pro majetkovou 

i nemajetkovou újmu, objeví. 

  

                                                 
11 § 2951 OZ. 
12 Nejvyšší soud vydal Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského 

uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku), od které se následně distancoval - Vrcha, Pavel. K Metodice 

k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 o.z., ASPI ID: LIT53616CZ. 
13 Například § 2544, § 2915 a § 2927 OZ 2012. 
14 Újma vyčíslená v penězích se stává materiální újmou neboli škodou ve smyslu § 2952 OZ 2012. 
15 Soudce má v současné době možnost přiznat náhradu nemajetkové újmy dle vlastního uvážení. 



 

13 

 

 

1.2. Povinnost k náhradě újmy a odpovědnost za škodu 

v občanském právu 

 

Pokud by se tato práce řídila názvoslovím OZ 1964, byla by zřejmě nazvána: „Zákonná 

a smluvní odpovědnost za škodu v bytovém právu“. OZ 2012 však ustupuje nejen od 

používání pojmu škoda, ale i od používání pojmu odpovědnost. Namísto zákonné a smluvní 

odpovědnosti tak používá pojem povinnost k náhradě újmy, a to újmy materiální 

i nemateriální. 

 

Z jakého důvodu se OZ 2012 v rámci odpovědnostních závazků distancoval od pojmu 

odpovědnost, není zcela zřejmé. Odpovědnost prolíná všechna právní odvětví, a ač je 

v občanském právu specifická, zákonodárce dostatečně nevyjádřil, z jakého důvodu je třeba 

se vymezit v OZ 2012 oproti názvosloví jiných odvětví a předchozího OZ 1964. 

  

Odpovědnost v OZ 2012 dále existuje jako odpovědnost jedince za své chování16, 

rodičovská odpovědnost17, či v definici podnikatele jako osoby vykonávající výdělečnou 

činnost na vlastní odpovědnost18, nikoli však v rámci odpovědnostních závazků. Dle 

odborných názorů pak nejsou přesahy přes definici odpovědnosti ani rozdílné doktrinální 

názory „dostatečným důvodem pro přerušení vazby mezi odpovědností a povinností 

k náhradě škody“19 vzhledem k tomu, že je náhrada škody nezbytnou součástí odpovědnosti 

a její příslušnost do odpovědnostního práva by měla být zřejmá. 

 

Dle mého názoru nebylo nezbytné pojem odpovědnost z této oblasti OZ 2012 vytěsňovat. 

Za předpokladu, že se tak zákonodárce rozhodl i přes odpor značné části odborné veřejnosti 

učinit, bylo by vhodné tuto změnu reflektovat systematicky do celého OZ 2012. Nový 

pojem, používaný pro vznik odpovědnosti, je pak navíc stěží uchopitelný laickou veřejností, 

která odpovědnost nerozlišuje často ani v rámci jednotlivých právních odvětví. Zákonodárce 

se tak v této části úpravy OZ 2012 lehce odklonil od: „zájmu na formulaci pravidel co možná 

jasných a srozumitelných, oproštěných od samoúčelně sofistikovaných právních 

konstrukcí.“,20 který uvádí v důvodové zprávě. 

                                                 
16 § 24 OZ 2012. 
17 § 858 OZ 2012. 
18 § 420 OZ 2012. 
19 PELIKÁNOVÁ, Irena. Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového občanského 

zákoníku. [Bulletin advokacie 3/2011, s. 15]. 
20 DZ OZ 2012, I. Obecná část; B. Zhodnocení platné právní úpravy in fine. 
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Institut odpovědnosti za škodu, tedy povinnosti k náhradě újmy, zaznamenal oproti 

předchozí úpravě OZ 1964 nejen formální, ale i obsahové změny. OZ 2012 nově vymezuje 

3 druhy vzniku povinnosti k náhradě újmy, a to povinnost vzniklou porušením dobrých 

mravů, povinnost vzniklou porušením zákona a povinnost vzniklou porušením smlouvy.21 

Ustanovení upravující povinnost při porušení zákona se pak dále dělí na povinnost vzniklou 

zaviněným zásahem do absolutního práva (první věta § 2910 OZ 2012) a na povinnost 

vzniklou zaviněným porušením ochranného účelu normy (druhá věta § 2910 OZ 2012). Tím 

se odchyluje od předchozího pojetí zákonné odpovědnosti § 420 OZ 1964 jako tzv. 

generálního deliktu.22 

  

Povinnost k náhradě újmy vznikající v důsledku porušení dobrých mravů je oproti 

povinnosti k náhradě újmy při porušení zákona a při porušení smlouvy značně specifická. 

Odlišné postavení povinnosti k náhradě újmy vznikající v důsledku porušení dobrých mravů 

uvádí i důvodová zpráva OZ 2012: „Kategorii dobrých mravů pojímá celá osnova jako 

obecnou, proto se ustanovení nezařazuje mezi zvláštní případy náhrady škody, ale do obecné 

úpravy, navíc na první místo, neboť dobré mravy tvoří základ celého soukromého práva 

a soukromé právo z nich vyvěrá jako celek.“23 Povinnost vzniklá porušením dobrých mravů 

tedy není samostatným institutem postaveným na roveň zákonné a smluvní povinnosti, ale 

jakýmsi tvárným sítem, postihujícím společensky nežádoucí jednání, která je třeba posoudit 

konkrétně ve vztahu k danému případu. 

 

Úprava vzniku povinnosti k náhradě újmy při porušení dobrých mravů má tedy za úkol 

postihnout nejhorší projevy úmyslného jednání, které jsou společností odsuzovány pro jejich 

rozpor s obecně uznávanými zásadami slušnosti, avšak nejsou v rozporu s žádnou právní 

normou. Povinnost jednat v souladu s dobrými mravy se nacházela již v obecném zákoníku 

občanském.24 Zákon 141/1950 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ 1950“) pojem dobré 

mravy nahradil výrazem zásady slušnosti a v OZ 1964 namísto dobrých mravů či zásad 

slušnosti zvolil zákonodárce pojem pravidla socialistického soužití.25 OZ 2012 se pak 

                                                 
21 § 2909 - § 2913 OZ 2012. 
22 Viz kapitola 1.3. 
23 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 2909 až 2914. 
24 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský. 
25 Pravidla socialistického soužití v § 424 OZ 1964 byla zákonem č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje 

a upravuje občanský zákoník (dále jen „novela 509/1991“) nahrazena dobrými mravy, avšak v kontextu OZ 

1964 nemělo toto ustanovení rozsáhlé využití. 
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vymezil proti ideologii zavedené zákoníky vzniklými za socialistického režimu a upravuje 

vznik povinnosti k náhradě újmy při porušení dobrých mravů v § 290926. Povinnost 

k náhradě újmy vyvozovaná z porušení dobrých mravů tak tvoří flexibilní prvek v úpravě 

povinnosti k náhradě újmy.27  

 

V bytovém právu28 se povinnost k náhradě újmy při porušení dobrých mravů vztahuje na 

případy, které nejsou v rozporu se zákonnou ani smluvní povinností, avšak v daném případě 

se hrubě příčí morálním hodnotám společnosti. Z jednání v rozporu s dobrými mravy lze 

navíc vyvozovat i absolutní a relativní neplatnost takového jednání.29 Mezi jednání v rozporu 

s dobrými mravy v rámci bytového práva bude zřejmě patřit navyšování kupní ceny bytové 

jednotky prodávajícím v průběhu uzavírání kupní smlouvy, či jiné zneužívání práva 

jednotlivými subjekty až do roviny šikanózního jednání.30 

  

                                                 
26 § 2909 OZ 2012: „Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je 

povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní 

účel poškození jiného.“ 
27 HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1533 – 1536. 
28 Viz 1.6. 
29 § 1 odst. 2 OZ 2012, § 580 OZ 2012 a násl. 
30 Viz dále. 
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1.3. Zákonná povinnost k náhradě újmy 

 

Zákonná povinnost k náhradě újmy byla za účinnosti OZ 1964 upravena jako odpovědnost 

za škodu v § 420: „(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní 

povinnosti. (2) Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla 

způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu 

takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle 

pracovněprávních předpisů není tím dotčena.(3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, 

že škodu nezavinil.“31 Doktrína i judikatura, pojící se ke generálnímu deliktu dle OZ 1964, 

požadovala pro vznik odpovědnosti k náhradě škody splnění čtyř předpokladů, a to 

předpoklad, že jednáním škůdce vznikl protiprávní čin, vznik škody, dále že existuje příčinná 

souvislost mezi protiprávním činem a vznikem újmy, čtvrtým požadavkem bylo zavinění.  

 

Zákonná povinnost k náhradě újmy je OZ 2012 upravena v ustanovení § 2910: „Škůdce, 

který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do 

absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost 

k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným 

porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“32 Úprava zákonné 

povinnosti dle OZ 2012 se sice nejvíce blíží vzoru německého BGB33, konkrétně § 823, to 

však klade jiné požadavky na vznik povinnosti k náhradě újmy.34 Výklad dle OZ 2012 tak 

není možné vést striktně po vzoru německé úpravy a s přihlédnutím k jiným úpravám 

(především rakouské a švýcarské), předpoklady pro vznik povinnosti k náhradě újmy budou 

zřejmě vykládány obdobně, jako tomu bylo dle OZ 1964.35 

 

Ustanovení § 2910 OZ 2012 obsahuje dvě skutkové podstaty, kdy povinnost nahradit újmu 

vznikne tomu, kdo zaviněným protiprávním jednáním poruší absolutní práva a právní statky 

někoho jiného a tomu, kdo zaviněným protiprávním jednáním poruší zvláštním předpisem 

                                                 
31 § 420 OZ 1964. 
32 § 2910 OZ 2012. 
33 Bűrgerliches Gesetzbuch fűr das Deutsche Reich. 
34 Nejprve se zjišťuje, zda je naplněna skutková podstata, kterou tvoří jednání, porušení absolutního práva 

a příčinná souvislost mezi jednáním a porušením absolutního práva; až poté se zkoumá, zda byly naplněny 

další předpoklady, a to protiprávnost, zavinění, újma a příčinná souvislost mezi porušením absolutního práva 

a újmou (srov. HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1537 – 1560.) 
35 HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. 
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chráněná relativní práva a právní statky jiného.36 Základními předpoklady pro vznik 

povinnosti k náhradě újmy dle § 2910 OZ 2012 je tak protiprávní jednání škůdce, které je 

příčinou vzniku škody37 a zavinění. 

 

Absolutní práva nejsou v OZ 2012 přímo definována, avšak dle § 976 a násl. OZ 2012 patří 

do absolutních majetkových práv věcná práva a právo dědické. Jejich hlavním rysem pak je, 

že působí proti všem, tedy erga omnes.38 Pro výklad pojmu absolutních práv se právní teorie 

často inspiruje u německého BGB, který jako absolutní práva vyjmenovává život, tělesnou 

integritu, zdraví, svobodu nebo vlastnictví jiného a „jiná práva“, kterými je myšleno zejména 

právo k pozemku třetího, služebnosti a další věcná práva včetně vlastnictví patentu.39 

Relevantní pro problematiku bytového práva a tuto práci pak bude především vlastnictví 

bytů a práva spoluvlastníků. Jiná práva uvedená ve druhé skutkové podstatě § 2910 OZ 2012 

pak budou veškerá „ostatní“ práva, nesplňující definici absolutních práv, tedy práva 

relativní, působící inter partes.40 Z relativních práv jsou pro tuto práci relevantní především 

práva a z nich vyplývající povinnost k náhradě újmy při koupi a prodeji bytu či povinnosti 

k náhradě újmy v poměru mezi pronajímatelem a nájemcem.  

 

 

Zákonná povinnost k náhradě újmy vzniká porušením konkrétní právní normy, ve které je 

zakotveno právo poškozeného. Pro případy, kdy není dané jednání způsobující újmu 

upraveno speciální normou, která by z něj dovozovala povinnost k náhradě újmy, existuje 

v občanském právu již od účinnosti OZ 1950 institut prevence škod.41 Tento institut 

v občanském právu zakotvuje obecnou povinnost k náhradě újmy při společensky škodlivém 

jednání.  

 

 

 

 

                                                 
36 HRÁDEK, Jiří. § 2910 [Porušení zákona]. In: ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
37 Viz § 2894 OZ 2012 a kapitola 1.1. 
38 § 976 OZ 2012. 
39 HRÁDEK, Jiří. § 2910 [Porušení zákona]. In: ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
40 Tamtéž. 
41 V OZ 1950 se prvně objevuje obecná prevenční povinnost jako samostatná norma, a to v § 353 (jako 

prevence formou soudního rozhodnutí v případě vážného ohrožení). 
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1.3.1. Prevence škod 

 

Ustanovení, týkající se prevence škod, mají za cíl postihnout škodlivá jednání v rámci 

občanského práva, na která se nevztahují speciální normy. V případě porušení „prevenčních“ 

norem pak vzniká škůdci zákonná povinnost k náhradě újmy. Základní normou, na které byl 

institut prevence škod vybudován, je takzvaná generální klauzule či obecná prevenční 

norma, tedy ustanovení, které v rámci prevence škod postihuje nejobecnější okruh jednání. 

 

Za účinnosti OZ 1964 se generální klauzule aplikovala na velké množství případů, ze kterých 

byla na základě této normy dovozována zákonná odpovědnost za škodu.42 OZ 1964 

vyvozoval obecnou povinnost k náhradě škody z § 415, který stanovil, že: „Každý je povinen 

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 

prostředí.“43 Při porušení této obecné povinnosti pak vznikala škůdci odpovědnost za 

způsobenou škodu ze zákona. 

 

Ustanovení § 415 OZ 1964 tak pojímalo okruhy, pro které zákonodárce nestanovil úpravu 

speciální. Z § 415 OZ 1964 se postupně dovozovala například předsmluvní odpovědnost,44 

ustanovení o obecné prevenční povinnosti zakotvilo odpovědnost za škodu způsobenou při 

sportu45, ve zdravotnictví46, i v rodinném právu.47 

  

Část judikatury, která se váže k § 415 OZ 1964, tvoří i rozhodnutí více či méně zasahující 

do bytového práva, především rozhodnutí týkající se odpovědnosti majitele nemovitostí. 

Mezi tato rozhodnutí patří například Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 30. 6. 1986, 1 Cz 

25/86, kterým bylo vysloveno, že: „Vlastník, správce nebo uživatel takového pozemku, který 

nemá povahu chodníku, není povinen zajistit (ani s ohledem na ustanovení § 415 o. z.) 

úpravu a přizpůsobení pozemku pro bezpečnou chůzi bez ohledu na to, že je k chůzi fakticky 

využíván.“48 Tímto rozsudkem byl částečně omezen dosavadní široký výklad odpovědnosti 

                                                 
42 Dle OZ 1964 byl používán pojem „škoda“ nikoli újma, viz kapitola 1.1. 
43 § 415 OZ 1964 po novele 509/1991.  
44 SALAČ, Jaroslav. Culpa in contrahendo v českém právu? [Právní rozhledy 9/2002, s. 413]. 
45 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29. 12. 1981, 1 Cz 37/81, či  Rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 17. 12. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1960/2002. 
46 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2002 sp. zn. 25 Cdo 1400/2000 či Usnesení ze dne 16. 5. 2002, 

sp. zn. 25 Cdo 1427/2001. 
47 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 22. 12. 1987, 1 Cz 63/87 či Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

30. 9. 2003 25 Cdo 2289/2002. 
48 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 30. 6. 1986, 1 Cz 25/86. 
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vlastníka nemovitosti za škodu, která byla v důsledku jeho nedostatečného preventivního 

jednání způsobena.49 

 

Zavedením obecné úpravy, která by zakotvovala zákonnou odpovědnost za škodu, se 

zabývali i tvůrci OZ 2012. Při tvorbě OZ 2012 bylo rozsáhle diskutováno, zda je pojetí 

obecné prevenční povinnosti v takovém rozsahu, jak jej upravoval § 415 OZ 1964, nezbytné. 

Důvodová zpráva OZ 2012 se vymezuje proti předchozímu širokému pojetí obecné 

prevenční povinnosti OZ 1964 a snaží se o zavedení speciálnějšího institutu, s důrazem na 

konání (ve smyslu aktivního přístupu) škůdce. V současném kodexu nakonec vznikla čtyři 

ustanovení zahrnující prevenci škod, přičemž po rozsáhlých debatách zůstalo zachováno 

i ustanovení upravující obecnou prevenční povinnost, a to v § 2900 OZ 2012.50 

 

Zavedením speciálních prevenčních povinností v ustanovení § 2901 až 2903 OZ 2012 

a zavedením speciální úpravy zákonné povinnosti v odvětvích, které za účinnosti OZ 1964 

upravoval § 415,51 se tak působnost obecné prevenční klauzule značně zúžila. 

 

Prevence škod má v OZ 2012 funkci především obecné úpravy povinnosti k náhradě újmy 

aplikující se na případy, ve kterých nejsou dané povinnosti stanoveny speciální normou. 

Otázkou, zda a v jakém rozsahu budou mít ustanovení zakotvující prevenci škod vliv na 

bytové právo, se zabývají další kapitoly. 

 

1.3.2. Okolnosti vylučující protiprávnost 

 

Ve vztahu k rámcovému vymezení zákonné povinnosti k náhradě újmy je jistě vhodné uvést 

institut, který povinnost k náhradě újmy z důvodu porušení zákonné povinnosti omezuje. 

 

Jak je uvedeno na začátku této kapitoly, pro vznik zákonné povinnosti k náhradě újmy je 

mimo zavinění a vzniku škody nezbytné i protiprávní jednání škůdce. OZ 2012 po vzoru 

                                                 
49 Například Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2002, sp. zn. 25 Cdo 2471/2000 nebo  Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2264/2000. 
50 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 2900 až 2903 „Předně se navrhuje rozlišit prevenční povinnost 

v souvislosti s nebezpečím vzniku újmy konáním, tedy aktivním postupem jednající osoby, která má obecně 

nastoupit jako bezvýjimečná, a proti tomu případy zvláštní, kdy nebezpečí újmy (na životě, zdraví a na osobních 

právech vůbec, popřípadě na majetku) má svůj základ ve zvlášť upravených situacích.“ 
51 V OZ 2012 nově například odpovědnost za porušení povinností v rámci rodinného práva upravena § 888 OZ 

2012, poskytování lékařské/zdravotní péče částečně upraveno v § 2636 OZ 2012 a částečně přeneseno do 

samostatných zákonů. 
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předchozí úpravy i úpravy jiných právních odvětví zavádí v rámci úpravy prevence škod 

i okolnosti vylučující protiprávnost, tedy ustanovení vylučující povinnost k náhradě 

způsobené újmy. Mezi tato ustanovení patří nutná obrana v § 2905 OZ 201252a krajní nouze 

v § 2906 OZ 201253. K institutům modifikujícím zákonnou povinnost k náhradě újmy lze 

řadit i výkon subjektivního práva a povinnost jej strpět, dovolené riziko a svépomoc dle § 14 

OZ 2012.54 S ohledem na úpravu okolností vylučujících protiprávnost v jiných právních 

odvětvích55 a zásady římského práva,56 ze kterého občanské právo vychází, lze mezi 

okolnosti vylučující protiprávnost řadit i případy svolení poškozeného. 

 

Zásadní procesní zvláštností okolností vylučujících protiprávnost je, že jejich existenci 

prokazuje škůdce, tedy zpravidla žalovaný. Z logiky jejich fungování a s ohledem na zásady 

občanského práva procesního57 však nelze jiný postup očekávat, ač se v praxi často objevují 

případy, kdy se žalovaný snaží důkazní břemeno - i ohledně okolností svědčících v jeho 

prospěch - přenést na žalobce.58 

 

Všechny výše uvedené okolnosti, mající vliv na existenci zákonné odpovědnosti, se mohou 

objevit v rámci povinnosti k náhradě újmy v oblasti bytového práva. Tyto případy však často 

přesahují do trestněprávní či správní roviny, a vzhledem k tomu, že jsou v jiných právních 

                                                 
52 § 2905 OZ 2012: „Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok 

a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí 

vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem 

k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku.“ 
53 § 2906 OZ 2012: „Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě 

újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek 

zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi 

podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.“ 
54 § 14 OZ 2012: „(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo 

ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě.(2)Hrozí-li neoprávněný zásah do práva 

bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho 

postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, 

které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán 

veřejné moci.“ 
55 § 28 a násl. zákona 40/2009 Sb., trestního zákoníku; § 24 a násl. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich. 
56 Zásada volenti non fit iniuria neboli „chtějícímu se neděje bezpráví“. Souhlas poškozeného s jednáním 

vylučuje možnost domáhat se později náhrady (srov. SKŘEJPEK, Michal. Volenti non fit iniuria. In: 

HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. Beckovy 

odborné slovníky.). 
57 Břemeno tvrzení – „Nedozví-li se soud o právně relevantní skutečnosti, půjdou následky tohoto stavu k tíži 

toho účastníka, jenž ji tvrdit měl“ (srov. STAVINOHOVÁ, Jaruška. Břemeno tvrzení. In: HENDRYCH, 

Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. Beckovy odborné 

slovníky.). 
58  Žalovaný často vědom či nevědom si tohoto rozdílu argumentuje zásadou, že důkazní břemeno leží na 

žalobci i ve vztahu k žalovaným tvrzeným skutečnostem. 
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odvětvích tyto instituty upraveny samostatně, je judikatura, pojící se k okolnostem 

vylučujícím protiprávnost čistě v rámci občanskoprávních poměrů, mizivá. Budoucí vývoj 

judikatury k okolnostem vylučujícím protiprávnost lze zřejmě očekávat s celkovým 

rozvojem povinnosti k náhradě újmy. Zajímavý vývoj bude například právě ve výše uvedené 

povinnosti škůdce prokázat existenci okolností vylučujících protiprávnost, když v řízení 

v rámci jiných právních odvětví z jejich veřejnoprávní povahy břemeno tvrzení na straně 

škůdce není. 

 

1.3.3. Náhoda 

 

Novým institutem, zasahujícím do zákonné povinnosti k náhradě újmy, který zavádí OZ 

2012 v § 2904 po vzoru vládního návrhu občanského zákoníku z r. 1937, je náhoda. Toto 

ustanovení se vztahuje na případy, kdy škůdce újmu nezavinil, avšak: „dal ze své viny 

k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé 

újmě zabránit.“59 Náhoda dle § 2904 OZ 2012 má tedy opačnou funkci než okolnosti 

vylučující protiprávnost, jelikož rozšiřuje působnost zákonné povinnosti k náhradě újmy i na 

případy nezaviněného vzniku škody. Prolamuje tak zásadu casum sentit dominus, tedy že se 

náhodná újma poškozenému nenahrazuje,60 a rozšiřuje povinnost k náhradě újmy s ohledem 

na člověka jako rozumně uvažujícího jedince, schopného nést odpovědnost za své jednání. 

  

                                                 
59 § 2904 OZ 2012. 
60 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 2904. 
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1.4. Porušení smluvní povinnosti 

 

Vznik povinnosti k náhradě újmy porušením smluvní povinnosti zavádí OZ 2012 v § 291361. 

Oproti zákonné povinnosti k náhradě újmy upravuje ustanovení § 2913 OZ 2012 případy 

vzniku povinnosti k náhradě újmy porušením povinnosti, ke které se strany vlastní vůlí 

zavázaly. Deliktní jednání tak spočívá v porušení dobrovolné povinnosti, kterou na sebe 

subjekty právního poměru vědomě převzaly. 62 

 

Hlavním rozdílem - oproti zákonné povinnosti k náhradě újmy - je pak to, že pro vznik 

povinnosti k náhradě újmy porušením smluvní povinnosti není třeba zavinění. OZ 2012 tak 

navazuje na úpravu obsaženou v § 373 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále 

jen „obchodní zákoník“), ze které § 2913 OZ 2012 vychází. Odmítnutí zavinění, jako 

podmínky pro vznik povinnosti k náhradě újmy při porušení smluvní povinnosti, zřejmě 

navazuje na úpravu obsaženou v Principech evropského smluvního práva (dále jen 

„PECL“)63 a ve Vídeňské úmluvě o mezinárodní kupní smlouvě (dále jen „CISG“)64. Právní 

řády většiny evropských zemí, jejichž zákoníky byly inspirací pro OZ 2012,65 naopak 

zavinění vyžadují.66  

 

I přes to, že smluvní povinnost k náhradě újmy zavinění nevyžaduje, hraje míra a existence 

případného zavinění významnou roli například při určení vyloučení či omezení povinnosti 

hradit újmu,67 pro případné snížení náhrady újmy soudem,68 nebo pro určení promlčecí 

lhůty.69  

  

                                                 
61 § 2913 OZ 2012: „(1)Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně 

nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.(2)Povinnosti k náhradě se škůdce 

zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 

překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.“ 
62 HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1565 – 1576. 
63 Především článek 9:501 a násl. 
64 ve znění Sdělení č. 160/1991 Sb., o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 
65 především rakouský a německý právní řád, viz kapitola 1.3. 
66 HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1565 – 1576. 
67 § 2898 OZ 2012. 
68 § 2953 OZ 2012. 
69 § 636 odst. 2 OZ 2012. 
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Pro vznik povinnosti k náhradě újmy ze smlouvy tak postačí porušení smluvní povinnosti, 

vznik újmy a příčinná souvislost mezi nimi. Pro vznik povinnosti pak není důležité, zda byla 

smlouva porušena podstatným způsobem, ani zda byla smluvní povinnost porušena 

nesplněním, vadným splněním, anebo prodlením s plněním. U vadného plnění je však třeba 

sledovat, zda oba postupy domáhající se kompenzace nesměřují ke stejnému cíli, tedy pokud 

lze daného nároku dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, nelze se ho domáhat 

z jiného právního důvodu.70 Při prodlení je pak možné požadovat náhradu újmy pouze v té 

míře, ve které není kryta úroky z prodlení,71 neujednají-li si strany jinak.72 

 

Smluvní povinnost k náhradě újmy sice postihuje zúčastněné subjekty striktněji než 

povinnost k náhradě újmy ze zákona, a nelze se z ní vyvinit jako ze zákonné povinnosti, OZ 

2012 však upravuje případy, ve kterých se lze od smluvní odpovědnosti osvobodit 

(liberovat), a to ve druhém odstavci § 2913 OZ 2012. Důvodem liberace je pak mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na škůdcově vůli, která mu 

plnění smluvní povinnosti dočasně nebo trvale zabránila (další liberační důvody jsou 

obsaženy u jednotlivých smluvních typů). Mezi tyto, jak přímo z ustanovení § 2913 OZ 2012 

vyplývá, nepatří překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů (například z nemoci, 

osobních majetkových poměrů, rodinných poměrů) nebo překážka vzniklá až v době, kdy 

byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, dále ani překážka, kterou byl škůdce 

podle smlouvy povinen překonat. Jedná se však o dispozitivní ustanovení a smluvní strany 

si tak mohou ujednat míru liberace odlišně, tedy v návaznosti na poslední větu § 2913 OZ 

2012 stanovit, že strany jsou povinny případné překážky překonat, případně že se k nim 

nepřihlíží a liberační důvody tím v podstatě vyloučit.73 

 

Limitem pro autonomii smluvních ujednání je pak v OZ 2012 především ustanovení § 2898 

OZ 2012.74 Toto ustanovení má v bytovém právu vliv zejména na případy, ve kterých se 

vyskytne slabší strana, tedy ve kterých vstupuje do smluvního závazku profesionál, 

podnikatel na straně jedné a fyzická osoba, laik na straně druhé (za splnění určitých 

                                                 
70 § 1925 OZ 2012. 
71 § 1971 OZ 2012. 
72 HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1565 – 1576. 
73 Viz dále. 
74§ 2898 OZ 2012: „Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy 

způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží 

se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto 

případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát.“ 
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podmínek se může jednat i o vznik poměru podnikatel/spotřebitel)75. Typickým případem 

smluvního závazku, do kterého bude zasahovat z důvodu ochrany slabší strany ustanovení 

§ 2898 OZ 2012, je nájem bytu. 

 

1.4.1. Přesah smluvní povinnosti k náhradě újmy do právní sféry třetích 

osob 

 

Dalším specifickým prvkem, který odlišuje zákonnou a smluvní povinnost k náhradě újmy, 

je schopnost smluvní povinnosti dopadat na osoby stojící mimo smluvní závazek, a to ve 

chvíli, kdy sjednaná povinnost přesahuje zájem smluvních stran.76 Vedle škůdce 

a poškozeného tak může do smluvní povinnosti zasahovat i osoba, která by při porušení 

zákonné povinnosti nebyla aktivně legitimována. Povinnost nahradit škodu osobě, jejímuž 

zájmu mělo splnění ujednané povinnosti sloužit, je zakomponovaná přímo do prvního 

odstavce § 2913 OZ 2012, upravujícího porušení smluvní povinnosti. Jako příklad osoby, 

jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit, uvádí důvodová zpráva OZ 

2012 členy nájemcovy domácnosti, rodinné příslušníky a osobu, která objednala opravu 

určitého zařízení v bytě.77 Toto výslovné zakotvení přesahu smluvní odpovědnosti má 

paradoxně dle důvodové zprávy omezit dosavadní výklad chráněného zájmu třetí osoby 

v rámci smluvní odpovědnosti tak, jak jej doposud vykládal Nejvyšší soud.78 Současná 

úprava smluvní povinnosti k náhradě újmy sice omezuje dopad na třetí osoby tím, že stanoví 

podmínky, za kterých bude tento přesah aplikován, avšak vzhledem k tomu, že ustanovení, 

ze kterého smluvní odpovědnost v OZ 2012 vychází, bylo zakotveno v obchodním zákoníku, 

a týkalo se tedy pouze poměrů mezi podnikateli,79 je dle mého názoru zavedení přesahu 

smluvní odpovědnosti rozšířením její aplikace oproti výkladu před účinností OZ 2012. 

 

Pro úplnost je třeba uvést, že přesah smluvní povinnosti k náhradě újmy do právní sféry 

třetích osob spočívá v tom, že mají nárok požadovat náhradu újmy v případě porušení 

smlouvy, nikoli, že na ně dopadají povinnosti touto smlouvou stanovené. Přesah práv do 

                                                 
75 Viz dále. 
76 HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1565 – 1576. 
77 DZ OZ 2012. 
78 DZ OZ 2012 uvádí Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2008  sp. zn. 25 Cdo 1417/2006 a Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2010 sp. zn. 23 Cdo 3495/2008, kterými bylo stanoveno: „že porušení smluvní 

povinnosti mělo dopad do právní sféry třetí osoby.“ 
79 § 1 obchodního zákoníku. 
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sféry třetích osob má tedy ochrannou funkci. Aby mohly třetí strany požadovat náhradu 

újmy, která jim byla porušením smlouvy způsobena, musí být tato souvislost s ochranou třetí 

osoby zjevná: „To znamená, že musí být zjevná pro škůdce a již při uzavírání smlouvy. 

Taková okolnost musí být řádně prokázána a odůvodněna s důrazem na skutečnosti, z nichž 

musel škůdce při náležité péči předpokládat zájem druhé strany na ochraně třetího nebo 

blízký vztah a zájem třetího k plnění smluvené povinnosti.“80 

 

K naplnění výše uvedeného je tedy zapotřebí blízkosti třetího subjektu ke splnění povinnosti 

a blízkosti třetího subjektu k osobě věřitele, přičemž tyto vztahy musí být povinné smluvní 

straně zjevné, a musí existovat potřeba ochrany zájmu třetí osoby, tedy předpoklad, že tato 

osoba není chráněna jiným způsobem. Samostatným předpokladem pro přesah smlouvy do 

sféry třetích osob pak samozřejmě může být samotné ujednání tohoto přesahu ve smlouvě.81 

 

Pro určení rozsahu, ve kterém je třetí osoba oprávněna požadovat náhradu škody, se vychází 

ze zásady, že třetí osobě náleží stejně práv jako samotnému poškozenému. S ohledem na 

tuto zásadu také nelze třetí osobě přiznat více práv, než má sám poškozený. Pokud si tedy 

strany ujednají omezení práva k náhradě škody, bude se toto ujednání zřejmě vztahovat i na 

třetí osoby.82  

 

Vzhledem k tomu, že je ustanovení § 2913 OZ 2012 dispozitivní, lze mezi stranami sjednat 

vyloučení přesahu smluvní odpovědnosti na třetí strany. Je zajímavé, že ač je OZ 2012 

účinný již téměř šest let, praxe tuto možnost zatím dostatečně nereflektuje. Dle mého názoru 

je tato skutečnost způsobená především tím, že si strany neuvědomí dispozitivnost 

ustanovení § 2913 OZ 2012, ani možné důsledky přesahu povinnosti k náhradě újmy vzniklé 

ze smlouvy do sféry třetích osob. Jedná se o nový institut v občanském zákoníku, a tak 

i judikatura a obecné povědomí o fungování smluvní povinnosti k náhradě újmy nejsou příliš 

rozsáhlé. Předpokládám, že vzhledem k tomu, jakým zásahem do sféry majetkových práv 

jednotlivce může náhrada újmy být, je jen otázkou času, kdy bude ujednání, vylučující právo 

na náhradu újmy třetích stran, standardním u většiny smluv uzavíraných v rámci občanského 

práva, tedy i práva bytového. 

                                                 
80 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 2909 až 2914. 
81 HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1565 – 1576. 
82 Tamtéž. 
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V bytovém právu se přesah smluvní povinnosti k náhradě újmy projeví především v oblasti 

nájmu, a to jak v případech, kdy bude nájemce zasahovat do práv sjednaných 

pronajímatelem/vlastníkem nemovitosti s jinými subjekty, tak v případech zásahů členů 

nájemcovy domácnosti do povinností vyplývajících pronajímateli z nájemní smlouvy.83 

Mimo poměry vzniklé z nájemní smlouvy se může přesah smluvní povinnosti na třetí 

subjekty objevovat v rámci bytového práva zřejmě i při koupi a prodeji nemovitostí, 

likvidaci družstev a společenství vlastníků či v insolvenčním řízení osob, které mají 

vlastnické právo k určité nemovitosti v případech, které nejsou upraveny speciální normou 

(třetí osobou v těchto případech budou zpravidla věřitelé subjektů vstupujících do smluvních 

závazků). 

 

Jelikož nelze po stranách uzavírajících smlouvu rozumně požadovat, aby do smlouvy 

zahrnuly všechny varianty jednání, kterými je možné smlouvu porušit, a zároveň lze 

předpokládat, že budou odkazovat na zákonná ustanovení, je pak dle odborných názorů 

třeba: „za smluvní povinnosti považovat i ty, které sice nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, 

ale jsou dodány zákonem nebo soudem“84 Toto pojetí však zřejmě neznamená, že budou 

ustanovení zákona zahrnutá do smlouvy posuzována jako smluvní, jelikož by se na ně začal 

vztahovat režim smluvní povinnosti k náhradě újmy, tedy především možnost porušit 

zákonnou povinnost k náhradě újmy bez zavinění, což by odporovalo podstatě tohoto 

institutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Viz kapitola V. 
84 HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1565 – 1576. 
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1.4.2. Předsmluvní odpovědnost 

 

Jak již bylo nastíněno výše, předsmluvní odpovědnost byla za účinnosti OZ 1964 

judikaturou85 i odbornou veřejností86 dovozována z řady zákonných ustanovení, především 

pak z obecné prevenční povinnosti zakotvené v § 415 OZ 1964 a z ustanovení § 424 OZ 

1964, které stanovilo odpovědnost škůdce za jednání proti dobrým mravům. Nutnost postihu 

jednání v rozporu s očekáváním druhé strany se promítla i do nové úpravy. V OZ 2012 tak 

je již předsmluvní odpovědnost zakotvena v samostatných ustanoveních a vyvozuje 

povinnost k náhradě újmy vzniklé jednáním o smlouvě bez úmyslu tuto smlouvu uzavřít,87 

odstoupením od smlouvy „na poslední chvíli“,88 nesplněním informační povinnosti89 

a zneužitím nebo vyzrazením důvěrných informací.90 

 

Ač název tohoto institutu může zavádějícím způsobem naznačovat, že by z něho měla 

vyplývat smluvní povinnost k náhradě újmy, jelikož se ale jedná o poměr mezi subjekty 

vzniklý právě za účelem uzavření smlouvy, vzniká z porušení předsmluvní odpovědnosti 

povinnost k náhradě újmy ze zákona. Předsmluvní odpovědnost totiž dopadá právě na ty 

případy, které smlouvou (zatím) upraveny nejsou. V OZ 2012 je však pro většinu smluv 

dostatečná i ústní forma, a tak je značná část předsmluvní odpovědnosti dle OZ 1964 nyní 

pokryta přímo smluvní odpovědností (tedy za předpokladu, že je uzavření smlouvy ústní 

formou dostatečně prokázáno). 

 

 

  

                                                 
85 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 29 Odo 1166/2004, či Rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 2. 9. 2008 sp. zn. 25 Cdo 127/2007: „Při respektování zásady smluvní volnosti a rovného 

postavení účastníků lze chování jednoho z potencionálních (budoucích) smluvních partnerů považovat za 

protiprávní ve smyslu ustanovení § 415 obč. zák. za předpokladu, že jednání o uzavření smlouvy dospělo do 

stadia, kdy jedna ze stran byla v důsledku chování druhé strany v dobré víře, že smlouva bude uzavřena, 

a druhá strana ukončila jednání o uzavření“ 
86 Srov. SALAČ, Jaroslav. Culpa in contrahendo v českém právu? [Právní rozhledy 9/2002, s. 413]. 
87 § 1728 odst. 1 OZ 2012. 
88 § 1729 odst. 1 OZ 2012. 
89 § 1728 odst. 2 OZ 2012. 
90 § 1730 odst. 2 OZ 2012. 
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1.5. Vztah zákonné a smluvní povinnosti k náhradě újmy 

 

Rozdělení smluvní a zákonné povinnosti k náhradě újmy má své kořeny již v římském právu. 

Římské právo striktně rozlišovalo porušení smlouvy od ostatních institutů. Závazek 

k náhradě škody způsobené porušením smlouvy však neposuzovalo jako novou obligaci, ale 

jako změnu poměrů (oprávnění a povinností) v původním závazku. Na počátku 19. století 

vycházely občanské zákoníky z přirozenoprávní nauky, dělení kontraktní a deliktní 

povinnosti k náhradě škody považovaly za umělou kazuistiku, jelikož podstatu 

protiprávnosti spatřovaly v porušení přirozeného práva.91  

 

Úprava odpovědnosti po vzoru přirozenoprávní nauky však byla kritizována92 a nauka 

i praxe se od přirozenoprávního pojetí povinnosti k náhradě škody postupně odklonily. Na 

konci 19. století španělský a německý občanský zákoník již opět zakotvily oddělení 

kontraktní a deliktní povinnosti k náhradě škody, a toto pojetí následně převzaly všechny 

novější kodifikace civilního práva v Evropě.93 Na území České republiky v 50. letech 20. 

století byla však koncepce striktního oddělení kontraktní a deliktní povinnosti k náhradě 

škody odmítnuta s tím, že: „z hlediska teoretického není žádných přijatelných důvodů pro 

štěpení pojmu deliktu na delikt porušující smluvní poměry a na delikt porušující jiné poměry, 

a dokazuje i to, že taková úprava je legislativně i mnohem jednodušší"94. I přes to, že zákoník 

mezinárodního obchodu z roku 196395 a následně i obchodní zákoník po vzoru evropských 

úprav rozlišovaly odpovědnost závazkovou a mimozávazkovou, zavedly pro oba případy 

stejný právní režim, a tak v praxi fakticky fungování zákonné a smluvní odpovědnosti 

nerozlišily.96 

 

Obecně lze říci, že hlavním kritériem pro rozlišení zákonné a smluvní povinnosti k náhradě 

újmy je zejména podmíněnost vzniku zaviněním, které smluvní povinnost k náhradě újmy 

                                                 
91 HRÁDEK, Jiří. § 2913 [Porušení zákona]. In: ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
92 Úprava protiprávnosti more iuris naturali (ve francouzském Code Civil v čl. 1382 a v § 1295 rakouského 

ABGB) 
93 Nizozemí, Québecu (čl. 1457 a 1458) nebo v Rusku (čl. 393 a násl., čl. 1064 a násl.) a dalších zemích, jakož 

i nadnárodní unifikační projekty včetně návrhu evropského občanského zákoníku (Draft Common Frame of 

Reference; čl. III.-3.101 a násl.; VI.-1.101. a násl.). 
94 LUBY, Štefan. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. Svazek I. 1. vydání. Bratislava: VSAV, 1958, 

s. 111. 
95 Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního 

obchodu). 
96 HRÁDEK, Jiří. § 2913 [Porušení zákona]. In: ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
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nevyžaduje. V OZ 2012 je zavinění u zákonné povinnosti k náhradě újmy vymezeno přímo 

jako podmínka vzniku povinnosti nahradit újmu, na rozdíl od předchozí úpravy, kde bylo 

zavinění až exkulpačním důvodem.97 

 

Poruší-li škůdce svým jednání zákonnou i smluvní povinnost, je na poškozeném, aby si 

vybral, na základě kterého institutu bude požadovat náhradu újmy. Obecně však platí, že 

poškozený může požadovat náhradu újmy pouze jednou. Ve chvíli, kdy je mu způsobená 

újma nahrazena, ať již ze zákonné či smluvní povinnosti k náhradě újmy, jeho nárok zaniká, 

a dalším plněním škůdce by se poškozený bezdůvodně obohatil.98 Výjimkou je smluvní 

pokuta, kterou lze ujednat nad rámec povinnosti k náhradě újmy a kterou lze při porušení 

povinnosti ze smlouvy po škůdci požadovat i ve chvíli, kdy povinnost k náhradě újmy ze 

smlouvy splnil. Tuto možnost je však nutné ve smlouvě výslovně uvést, pokud tak strany 

neučiní, aplikuje se dispozitivní ustanovení § 2050 OZ 2012,99 které souběh těchto nároků 

vylučuje. 

 

S ohledem na nutnost existence zavinění pro vznik povinnosti k náhradě újmy ze zákona, je 

pro poškozeného zcela jistě výhodnější požadovat povinnost k náhradě újmy vzniklé 

porušením smluvní povinnosti. Při porušení smluvní povinnosti musí škůdce prokazovat, že 

mu povinnost k náhradě újmy nevznikla,100 zatímco při vzniku újmy porušením zákona musí 

poškozený prokázat, že újma vznikla zaviněním škůdce. 

  

                                                 
97 § 420 odst. 1 a 3 OZ 1964. 
98 Viz § 2991 OZ 2012. 
99 § 2050 OZ 2012: „Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.“ 
100 Viz liberace v kapitole 1.4. 



 

30 

 

 

1.6. Bytové právo 

 

Bydlení, jako jedna ze základních potřeb člověka, je chráněno již na ústavní a mezinárodní 

úrovni.101 Bytové právo upravuje širokou problematiku od bytové politiky přes koupi, až po 

podnájem bytů. Zasahuje do odvětví práva obchodního, správního i finančního. 

V občanském právu je jedním z odvětví, ve kterém je narušen princip autonomie vůle jako 

vedoucího principu soukromého práva, a to z důvodu ochrany slabší strany, která je pro 

některé oblasti bytového práva typická.102 

 

Bytové právo je tak pod ústavní a mezinárodní úrovní rámcově upraveno na zákonné úrovni 

a v občanském právu z velké části dotvářeno smlouvami. V praxi tedy často dochází 

k případům, kdy jsou smluvní ujednání nedostatečně určitá, nebo odporují zákonu. Jak již 

bylo uvedeno výše, ze zákona i ze smlouvy vznikají účastníkům právních poměrů 

povinnosti, při jejichž porušení nastupuje odpovědnost za škodu, tedy povinnost k náhradě 

způsobené újmy. Vzhledem k tomu, že jsou poměry mezi subjekty bytového práva upraveny 

jak zákonem tak smlouvou, zákonodárce ne vždy předvídá všechny možnosti, které může 

k danému ustanovení praxe přinést, a smlouva naopak často svou flexibilností překračuje 

meze, které jí vymezil zákon. Tak vzniká v bytovém právu řada sporných případů, na které 

se tato práce dále zaměřuje. 

 

Za základní oblast bytového práva v rámci práva občanského pak považuji především 

vlastnictví bytu a jeho různé modifikace, jako je spoluvlastnictví a vlastnictví bytů v rámci 

bytových družstev. Významnou část bytového práva tvoří také s vlastnictvím bytu 

související problematika nájmu a podnájmu. 

 

Bytové právo lze dle mého názoru vnímat jako soubor norem upravujících právní poměry, 

které vznikají v souvislosti s uspokojování bytové potřeby. Byt byl definován v zákoně 

č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“)103 jako: „místnost nebo 

soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení,“104 

                                                 
101 Např. LZPS čl. 1, čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 14, Pakt o občanských a politických právech, Úmluva o ochraně 

LP a ZS,  Evropská sociální charta.  
102 Především poměr pronajímatele a nájemce, viz kapitola 5. 
103 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 

vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). 
104 § 2 písm. b) zákona o vlastnictví bytů. 
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a v současné úpravě vyplývá jeho definice z § 1159 OZ 2012, který definuje byt jako 

prostorově oddělenou část domu. Definice bytu v současné úpravě tak nevychází z účelu, ke 

kterému má byt sloužit, ale pouze určuje jeho hlavní vlastnost, tedy, že se jedná o prostorově 

oddělitelnou část, což bylo dle důvodové zprávy učiněno záměrně.105 V současné úpravě OZ 

2012 je však po vzoru zákona o vlastnictví bytů používán místo pojmu byt neutrální pojem 

bytová jednotka s odůvodněním, že by pojem byt nevyjadřoval celek jednotky tak, jak jej 

upravuje OZ 2012.106 V zákoně o vlastnictví bytů je však bytová jednotka pojímána odlišně, 

čímž vzniká řada teoretických i praktických problémů, jak je rozvedeno níže. 

 

 

1.6.1. Bytová jednotka 

 

V zákoně č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům (dále jen „zákon o osobním 

vlastnictví k bytům“) pojem jednotka neexistoval. Tento zákon pojednával pouze 

o vlastnictví k bytu v obytném domě. Nebylo tedy možné vlastnit samostatně prostor 

nesloužící k bydlení (například garáž, ateliér). Tyto místnosti mohl vlastnit jedině vlastník 

bytu v témže domě. Spoluvlastnický podíl na společných částech domu a vlastnictví 

nebytových prostor bylo nerozlučně spojeno s vlastnictvím bytu.107 

 

Pojem jednotka se do bytového práva dostal až s účinností zákona o vlastnictví bytů. Zákon 

o vlastnictví bytů umožnil vlastnit jak byt, tak samostatný nebytový prostor. Stanovil, že je: 

„jednotkou  byt nebo  nebytový  prostor  nebo  rozestavěný byt nebo rozestavěný  nebytový  

prostor  jako  vymezená  část  domu podle tohoto zákona,“108 Z tohoto zákona sice dále 

vyplývalo, že s převodem či přechodem jednotky se převádí/přechází i spoluvlastnický podíl 

na společných částech domu, případně i pozemku, jednotka však byla chápána v užším 

pojetí, než jak ji vnímá současná úprava OZ 2012, tedy pouze jako byt či nebytový prostor.109 

Toto pojetí vyvolávalo legislativní problémy, kdy muselo být výslovně stanoveno na 

několika místech zákona, že vlastnictví bytu či nebytového prostoru je celkem tvořeným 

jednotkou, a s ním nerozlučně spjatým spoluvlastnickým podílem ke společným částem 

                                                 
105 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 1159. 
106 ČÁP, Zdeněk. § 1159 [Vymezení jednotky]. In: ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
107 § 15 odst. 3 zákona o osobním vlastnictví k bytům: „Spoluvlastnictví společných částí domu, popřípadě 

pozemku a vlastnictví místností nesloužících k bydlení je nerozlučně spojeno s vlastnictvím k bytu.“ 
108 § 2 písm. h) zákona o vlastnictví bytů. 
109 ČÁP, Zdeněk. § 1159 [Vymezení jednotky]. In: ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
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domu, případně i pozemku.110 Tím vznikaly problémy i v praxi, když bylo třeba při převodu 

jednotky vždy uvádět, že se jedná o převod jednotky včetně podílu na společných částech. 

Smlouvy o převodu jednotky tak musely obsahovat ujednání, že se s jednotkou převádí 

i podíl na společných částech. Často vznikaly i chyby v podáních na katastr nemovitostí, 

když účastníci opomněli v návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí výslovně uvést 

mimo bytové jednotky i podíl na společných částech domu (případně i pozemku). 

 

OZ 2012 zavádí odlišné vymezení bytové jednotky v ustanovení § 1159 odst. 1: „Jednotka 

zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité 

věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.“111 Oproti předchozí 

úpravě zákona o vlastnictví bytů tedy vnímá jednotku jako celek tvořený bytem (či 

nebytovým prostorem112) a podílem na společné části domu. Toto legislativní řešení vychází 

z návrhu nového zákona o vlastnictví bytů113 a z odlišného pojetí věci v OZ 2012, kdy je 

bytová jednotka chápána jako věc v právním smyslu, na rozdíl od přechozí úpravy, kdy byla 

vytvořena právní fikce bytu jako věci v právním smyslu, který byl zároveň akcesoricky 

spojen se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu.114 

 

Jednotka vzniká dle OZ 2012 stejně jako za účinnosti zákona o vlastnictví bytů, tedy 

výstavbou na základě smlouvy o výstavbě, zápisem do veřejného seznamu na základě 

prohlášení vlastníka nebo osoby k tomu oprávněné či z jiného věcného práva oprávněnou 

osobou, která rozdělí své věcné právo k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, 

případně dohodu spoluvlastníků či dohodu manželů při rozdělení společného jmění.115 

 

Ke dni účinnosti OZ 2012 existovala řada rozmanitých právních poměrů k pozemkům, na 

nichž jsou postaveny domy rozdělené na jednotky. Vzhledem k tomu, že do těchto poměrů 

často zasahují práva jiných osob než vlastníků jednotek vymezených dle zákona o vlastnictví 

bytů, jednání o převedení těchto vlastnických práv jsou zdlouhavá a v některých případech 

na nich jiné oprávněné osoby ani nemají zájem, zůstává v současnosti vymezení bytové 

                                                 
110 Například § 1 odst. 1, § 8 odst. 1, § 20 odst. 1 a § 21 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. 
111 § 1159 odst. 1 OZ 2012. 
112 § 1158 odst. 2 OZ 2012. 
113 Návrh zákona předložený legislativní radě vlády ministerstvem pro místní rozvoj byl po rozsáhlých 

diskuzích vzat navrhovatelem zpět (srovnej OEHM, Jaroslav. Několik kritických poznámek k návrhu nového 

zákona o vlastnictví bytů. Právní zpravodaj. 2008, č. 3.) 
114 ČÁP, Zdeněk. § 1159 [Vymezení jednotky]. In: ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
115 Tamtéž. 
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jednotky dle zákona o vlastnictví bytů pro jednotky vzniklé před účinností OZ 2012 

a vymezení dle OZ 2012 pro jednotky vzniklé po účinnosti OZ 2012 (tedy k 1. 1. 2014 

a později). Je-li v domě alespoň jedna jednotka vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, 

budou i další jednotky vymezeny podle tohoto zákona.116  

 

Pokud by vlastníci domu, ve kterém jsou jednotky vymezeny dle zákona o vlastnictví bytů, 

chtěli tyto jednotky vymezit dle OZ 2012, museli by zrušit dosavadní prohlášení vlastníka 

a přijmout nové prohlášení vlastníka, přičemž s tímto postupem by museli souhlasit všichni 

vlastníci jednotek.117 

 

1.6.2. Vlastnictví v bytovém právu 

 

Právní režim vlastnictví bytů je bezpochyby specifický, jak vyplývá již z definice bytové 

jednotky dle § 1159 OZ 2012.118 Bytová jednotka dle současné úpravy zahrnuje jak byt, tak 

podíl na společných částech, které jsou „oddělitelnou částí domu“ a vlastní je tedy každý 

vlastník samostatně. Je-li v bytovém domě alespoň pět jednotek ve vlastnictví alespoň třech 

různých osob, stanoví OZ 2012 požadavek na sdružení těchto vlastníků do společenství 

vlastníků.119 Specifické postavení pak mají majitelé podílu bytových družstev, kteří sice 

fakticky vykonávají své bytové potřeby jako skuteční vlastníci bytových jednotek ve 

společenství vlastníků, avšak právní režim těchto právních poměrů je naprosto odlišný.120 

 

Vlastníkovi bytové jednotky tak z titulu jeho vlastnictví plynou povinnosti dle obecné 

úpravy vlastnictví věci, upravené v § 1011–1114 OZ 2012, a dále povinnosti, vyplývající 

z úpravy bytového spoluvlastnictví dle § 1158–1222 OZ 2012. Vlastník bytové jednotky tak 

má například právo ji svobodně spravovat, užívat a stavebně upravovat, avšak pouze do té 

míry, do jaké nezasahuje do společných částí a neohrožuje výkon práv ostatních vlastníků 

                                                 
116 § 3063 OZ 2012: „Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 

některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.“ 
117 ČÁP, Zdeněk. § 1159 [Vymezení jednotky]. In: ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
118 § 1159 OZ 2012: „Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných 

částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.“ 
119 § 1198 OZ 2012;  pojmu, obsahu a fungování společenství vlastníků v rámci povinnosti k náhradě újmy 

včetně očekávané novelizace se blíže věnuje kapitola 4. 
120 Viz dále. 
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v domě.121 Právě z těchto zásahů do práv ostatních spoluvlastníků vznikají v rámci bytového 

práva časté spory o povinnost k náhradě újmy ze zákona. 

 

  

                                                 
121 § 1175 OZ 2012: „Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně 

upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv 

ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.“ 
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2. Povinnost k náhradě újmy při koupi bytové jednotky 

 

 

Koupi bytové jednotky provází řada úskalí. Samotná koupě, uskutečněná na základě kupní 

smlouvy, je často doprovázená rezervační smlouvou, zprostředkovatelskou smlouvou či 

smlouvou o smlouvě budoucí. Nelze opomenout ani zákonnou úpravu OZ 2012, která 

v kontrastu s  důrazem na princip autonomie vůle a smluvní volnosti vnáší do celého procesu 

řadu dalších otázek. 

 

S ohledem na rozsah ujednání, která lze v jednotlivých smlouvách uvést, a zákonnou úpravu, 

která ve vztahu ke koupi tradičně existuje, lze jistě předpokládat především kolizi některých 

ujednání se zákonem. Řešení této kolize je pak významné nejen s ohledem na upřednostnění 

aplikace jednoho či druhého, ale také vzhledem k určení režimu povinnosti k náhradě újmy, 

který bude v daném případě z předmětného poměru vyplývat. 

 

  

2.1. Převod vlastnického práva kupní smlouvou  

 

Obecným předpokladem pro uzavření smlouvy je dle § 1724 OZ 2012 projev vůle stran se 

smlouvou řídit a dostatečné určení obsahu této smlouvy. Autonomii vůle omezuje v rámci 

občanského práva požadavek OZ 2012 na soulad smlouvy s právním řádem, tedy že její 

ujednání nesmí být v rozporu s výslovným zákazem stanoveným zákonem. Dále smluvní 

volnost omezuje požadavek na její soulad s dobrými mravy a veřejným pořádkem.122 Pro 

úspěšné uzavření kupní smlouvy je dále nezbytné splnění náležitostí, požadovaných 

zákonem po konkrétním typu smlouvy. Smlouva se posuzuje podle svého obsahu a za 

předpokladu, že by tyto specifické náležitosti neobsahovala, musela by být posouzena jako 

smlouva jiného typu či smlouva inominátní a vztahoval by se na ní odlišný právní režim, než 

by mohlo být žádoucí.123  

 

Kupní smlouvou se dle § 2079 OZ 2012: „prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, 

která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, 

                                                 
122 § 1 odst. 2 OZ 2012 zahrnuje i zákaz odlišných ujednání v případě práva týkajícího se postavení osob, 

včetně práva na ochranu osobnosti, avšak tato ujednání se  v rámci bytového práva převážně nevyskytují. 
123 Problematice dostatečného vymezení obsahu smluv pro určení jejich typu se blíže věnuje podkapitola 2.4.2. 
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že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.“124 Na koupi bytové jednotky se budou 

vztahovat jak obecná ustanovení o koupi uvedená v  OZ 2012, tak především ustanovení 

§ 2128 - § 2131 OZ 2012 týkající se koupě nemovité věci.  

 

Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy k bytové jednotce pak budou především obecné 

náležitosti právního jednání (identifikace smluvních stran, datum uzavření smlouvy, podpisy 

smluvních stran, které musí být na téže listině125) identifikace dělené nemovitosti, v níž je 

jednotka vymezena. Identifikace jednotky údaji podle katastru nemovitostí, vymezení 

spoluvlastnického podílu na společných částech dělené nemovitosti, který je součástí bytové 

jednotky, identifikace pozemku, na kterém se nachází dům, ve kterém je bytová jednotka 

vyznačena údaji dle katastru nemovitostí a určení právního poměru vlastníka bytové 

jednotky k tomuto pozemku. Dále údaj o tom, zda dochází k převodu vlastnického nebo 

spoluvlastnického práva k bytové jednotce a údaj o úplatnosti převodu, přičemž cena musí 

být určena alespoň způsobem jejího určení.126 

 

Zásadní odlišnost koupě bytové jednotky od koupě velké části jiných věcí je ta, že je třeba 

každý převod či jiné omezení vlastnického práva k jednotce evidovat ve veřejném seznamu. 

V případě bytové jednotky jako nemovité věci v katastru nemovitostí.  

 

Zřejmě za účelem evidence musí mít smlouva o převodu nemovitosti již tradičně127 

písemnou formu. Tuto povinnost zakotvuje OZ 2012 v § 560 a v § 2128. Mohlo by se tak 

zdát, že je úprava formy kupní smlouvy na dvou místech zákona nadbytečná, avšak 

ustanovení § 2128 OZ 2012 uvádí v druhé větě prvního odstavce, že: „Pro ujednání 

o výhradě vlastnického práva, o právu zpětné koupě, o zákazu zcizení nebo zatížení, 

o výhradě předkupního práva nebo lepšího kupce, jakož i pro ujednání o koupi na zkoušku 

však postačí i jiná forma, nemá-li být takovým ujednáním k nemovité věci zřízeno věcné 

právo.“128 čímž § 560 OZ 2012 doplňuje. Chtějí-li tedy smluvní strany uzavřít vedlejší 

ujednání pouze obligační povahy, mohou je ujednat v jiné než písemné formě, aniž by tato 

                                                 
124 Odst. 1 § 2079 OZ 2012. 
125 § 561 odst. 2 OZ 2012. 
126 DVOŘÁK, Tomáš. Převod vlastnického práva k jednotce podle nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy. 2015, č. 2, s. 44-52. 
127 odst. 1 § 46 OZ 1964: „Písemnou formu musí mít smlouvy o převodech nemovitostí, jakož i jiné smlouvy, 

pro něž to vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků.“ včetně judikatury, např. Rozsudek ze dne 5. 2. 2008, sp. 

zn. 22 Cdo 1513/2007. 
128 § 2128 OZ 2012. 
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ujednání měla vliv na jejich platnost z pohledu § 582 odst. 1 OZ 2012.129 Tato ujednání tedy 

budou platná, avšak nelze jimi zřídit věcné právo k nemovitosti. Nedodržení písemné formy 

dle § 560 OZ 2012 pro převod vlastnického práva by pak zřejmě vedlo k absolutní 

neplatnosti tohoto jednání pro jeho rozpor se zákonem, a také z důvodu, že by takové jednání 

narušovalo veřejný pořádek, kterým je zájem na řádné evidenci nabývacích titulů v katastru 

nemovitostí.130 Ustanovení § 2128 OZ 2012 má tak zřejmě především chránit obligační 

ujednání, čímž však nelze dojít k závěru, že by v OZ 2012 bylo nadbytečné. 

 

2.1.1. Okamžik nabytí vlastnického práva na základě kupní smlouvy  

 

Jelikož je bytová jednotka nemovitou věcí evidovanou v katastru nemovitostí, je pro převod 

vlastnického práva nutné, aby byl tento v katastru nemovitostí zaznamenán. Pro převod 

vlastnického práva k bytové jednotce je nutný titulus, právní důvod jejího převodu (zpravidla 

kupní smlouva) a dále modus, tedy vlastní způsob nabytí bytové jednotky, kterým je 

u nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí právě zápis do tohoto seznamu, 

takzvaná intabulace.131 

 

Ohledně okamžiku nabytí vlastnického práva k bytové jednotce je pak nezbytné vymezit, 

zda tento okamžik nastává již podpisem kupní smlouvy (konsenzuální princip), nebo až 

zápisem nového vlastníka v katastru nemovitostí (intabulační princip). Výhodou 

intabulačního principu, který fungoval již za účinnosti předchozího OZ 1964,132 je jednota 

okamžiku nabytí vlastnického práva včetně jeho účinnosti vůči třetím osobám a publicita 

vlastnického práva k nemovitým věcem. Nevýhodou je pak omezená pravomoc 

katastrálního úřadu, jako správního orgánu, zkoumat platnost kupní smlouvy a její případné 

další nedostatky. Další nevýhodou může být poměrně dlouhá doba mezi uzavřením smlouvy 

a podáním návrhu na zápis změn do katastru nemovitostí a z toho vyplývající narušení 

                                                 
129 § 582 OZ 2012 odst. 1: „Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené 

zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně více právních 

jednání, nepůsobí nedostatek formy vyžadované pro některé z nich sám o sobě neplatnost ostatních.“ 
130 TICHÝ, Luboš. § 2128 [Forma smlouvy a vedlejších ujednání]. In: ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
131 THÖNDEL, Alexandr. § 1099 [Převod vlastnického práva k individuálně určené věci]. In: ŠVESTKA, Jiří. 

a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
132 Dle § 133 OZ 1964. 
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principu materiální publicity.133 Při tvorbě OZ 2012 byly vedeny odbornou veřejností 

diskuze, zda zachovat intabulační princip především s ohledem na ochranu dobré víry 

v katastr nemovitostí.134 Jelikož z těchto diskuzí nevyplynulo jednoznačné řešení, zůstal 

v OZ 2012 zachován takzvaný dvoufázový převod, kdy jsou strany obligačně zavázány již 

při podpisu kupní smlouvy, avšak věcná práva se mění až podáním návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí.135    

 

Z hlediska povinnosti k náhradě újmy má intabulační princip vliv právě vytvořením 

„prodlevy“ mezi uzavřením kupní smlouvy a zápisem vlastnického práva k bytové jednotce 

do katastru nemovitostí. Doba mezi uzavřením kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad 

zápisu vlastnického práva na katastr nemovitostí není zákonem nijak omezena,136 což by 

měly vzít smluvní strany v potaz při uzavírání smlouvy a ujednat si, která z nich má 

povinnost podat návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a v jaké lhůtě, případně 

i postup ve chvíli, kdy bude návrh katastrálním úřadem zamítnut. Bez tohoto ujednání se 

může poškozená strana dovolávat nanejvýš povinnosti k náhradě újmy vzniklé porušením 

dobrých mravů či obchodních zvyklostí (jedná-li se o smlouvu uzavíranou mezi podnikateli).  

 

2.1.2. Odstoupení od smlouvy 

 

Další problematikou ve vztahu ke vzniku vlastnického práva zakládající povinnost k náhradě 

újmy je odstoupení od smlouvy po zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí. 

 

Strany mají právo odstoupit od smlouvy za podmínek ujednaných ve smlouvě nebo 

stanovených zákonem. Hlavním kritériem pro odstoupení od smlouvy ze zákona je pak hrubé 

porušení smluvní povinnosti druhou stranou. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva 

                                                 
133 VRZALOVÁ, Lenka. § 984 [Zásada materiální publicity]. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. 

Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 34. 
134 ELIÁŠ, Karel. Převod vlastnického práva k nemovitosti – řešení v kontinentálním právu a možnosti pro 

českou úpravu. Právní rozhledy. 2004, č. 18, s. 659.; SPÁČIL, Jiří. Problémy vlastnické jistoty v České 

republice. Právní rozhledy. 2005, č. 1 s. 8.; BAUDYŠ, Petr. K návrhu zřizovat vlastnické právo k nemovitosti 

účinností smlouvy. Právní rozhledy. 2004, č. 24, s. 907 – 910. 
135 Kupující nabývá vlastnické právo k bytové jednotce zápisem do katastru nemovitostí dle § 1105 OZ 2012, 

účinky nabytí vlastnického práva však nastávají zpětně k okamžiku, kdy byl návrh na zápis vlastnického práva 

dle § 10 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) příslušnému katastrálnímu úřadu 

doručen. Od tohoto okamžiku nastávají i věcněprávní účinky vůči třetím osobám. 
136 Jak konstatoval i Ústavní soud České republiky v nálezu Ústavního soudu ze dne 7. 10. 1996, sp. zn. IV. 

ÚS 201/96. 
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ruší ex tunc, tedy od počátku.137 Při převodu bytové jednotky (nemovitosti) však může toto 

jednání způsobit komplikace z důvodu dvoufázového (obligačního a věcněprávního) 

převodu vlastnictví. Nejvyšší soud se ve svých rozhodnutích přikláněl k závěru, že má 

odstoupení od smlouvy (a tedy i zánik právního titulu) obligační ale i věcněprávní účinky, 

a zápis této skutečnosti do katastru nemovitostí by měl být pouze deklaratorní, a jako takový 

proveden záznamem.138 V současné době se však odborná veřejnost přiklání k názoru, že 

odstoupení od smlouvy má pouze obligační účinky, a teprve až změnou zápisu do katastru 

nemovitostí dojde k obnově vlastnického práva původního vlastníka. 139 Jak rovněž vyplývá 

i z dikce § 2004 odst. 1 OZ 2012, která stanoví, že odstoupením od smlouvy je od počátku 

rušen právě závazek.  

 

Výše uvedená problematika nabývání věcného práva má značný význam především ve 

vztahu k třetím osobám. Na případy, kdy strany odstoupí od smlouvy až ve chvíli, kdy již je 

zápis změny vlastnického práva proveden v katastru nemovitostí a vlastnické právo je dále 

převedeno na třetí osobu ještě před tím, než je odstoupení od smlouvy zaznamenáno 

v katastru nemovitostí, myslí ustanovení § 2005 OZ 2012, které stanoví, že odstoupením od 

smlouvy nejsou dotčena práva třetích osob. Ochranu práv třetích osob lze dovodit 

i z judikatury vznikající před účinností OZ 2012, například z nálezu ústavního soudu Pl. ÚS 

78/06, kde Ústavní soud vyslovil, že odstoupením od smlouvy: „..Vlastnické právo dalších 

nabyvatelů, pokud své vlastnické právo nabyli v dobré víře, než došlo k odstoupení od 

smlouvy, požívá ochrany …a nezaniká.“140 Toto by měl brát v potaz především prodávající. 

Pokud například souhlasí s převodem vlastnického práva, aniž by zajistil složení kupní ceny 

do úschovy, riskuje, že kupující bytovou jednotku dále převede, a prodávající tak přijde 

o možnost při odstoupení od smlouvy bytovou jednotku zpět nabýt. Prodávající sice může 

požadovat náhradu způsobené újmy, v tomto případě především kupní cenu, avšak kupující 

v tuto chvíli již nemusí mít k dispozici dostatečné finanční prostředky, a prodávající se tak 

dostatečného protiplnění za prodanou nemovitost nemusí dočkat nikdy.  

 

Domnívám se tedy, že je velice riskantní uskutečnit převod vlastnického práva k bytové 

jednotce (nemovitosti) bez dostatečné záruky, že bude poskytnuto adekvátní protiplnění. 

                                                 
137 Odst. 1 § 2004 OZ 2012: „Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.“ 
138 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 3. 1998, sp. zn. 1 Odon 26/97. 
139 MIKEŠ, Jiří, ŠVESTKA, Jiří. Odstoupení od smlouvy ve vztahu ke kupní smlouvě o převodu nemovitosti. 

Právní rozhledy. 2000, č. 7, s. 283. 
140 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06. 
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V návaznosti na problematiku spojenou s odstoupením od smlouvy bývá do kupních smluv 

komponována řada ujednání, kterým se blíže věnuje podkapitola 2.2. 

 

2.1.3. Cena nemovitosti 

 

Ohledně kupní ceny bytové jednotky sice obecně platí možnost ujednat ji s ohledem na 

zásadu smluvní volnosti libovolně,141 avšak i zde zakotvuje právní řád určitá omezení. Kupní 

cenu je nutné sjednat v penězích, jinak by se jednalo o směnu dle § 2184 a násl. OZ 2012. 

Další omezení kupní ceny souvisí především se zásadou ochrany slabší strany, dobrých 

mravů a ochrany veřejného pořádku.  

 

Strany si mohou ujednat, která z nich ponese náklady spojené s uskutečněním koupě, pokud 

tak neučiní, platí náklady strana, k jejímuž splnění povinnosti slouží daný náklad. Správní 

poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí by tak měly hradit smluvní strany 

rovným dílem, neplyne-li z jejich dohody něco jiného. 

  

OZ 2012 myslí na případy, kdy je cena neúměrně nižší či vyšší než skutečná hodnota 

protiplnění v ustanovení § 1793 OZ 2012, kterým zavádí, zřejmě po vzoru ABGB, zpět do 

českého právního řádu institut pozdějšího římského práva laesio enormis, tedy institut 

neúměrného zkrácení.142 Tento institut představoval částečný zásah do smluvní svobody 

stran trhové smlouvy, a to ve chvíli, kdy výše kupní ceny nedosahovala ani poloviny hodnoty 

prodávaného pozemku. Byla-li kupní cena nižší, mohl se prodávající dovolávat neplatnosti 

trhové smlouvy. Kupující mohl zrušení koupě odvrátit tím, že doplatil cenu na plnou hodnotu 

prodávané věci. Ač za účinnosti OZ 1964 institut laesio enormis neexistoval, bylo možné 

dovolat se neplatnosti smlouvy pro rozpor s dobrými mravy právě z důvodu hrubé 

disproporce v plnění smluvních stran.143 OZ 2012 stanoví, že: „Zaváží-li se strany 

k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla 

druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do 

původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé 

v době a místě uzavření smlouvy. To neplatí, pokud se nepoměr vzájemných plnění zakládá 

                                                 
141 OZ 2012 uvádí ve vztahu ke kupní ceně v ustanovení § 2080 pouze že: „Kupní cena je ujednána dostatečně 

určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení.“ 
142 GROŠPIC, Pavel. Návrat laesio enormis do českého práva. Právní rozhledy. 2013, č. 5, s. 181-184. 
143 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1653/2009. 
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na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla ani vědět nemusela.“144 Navrácením do 

původního stavu pak není náhrada způsobené újmy, ale vydání bezdůvodného obohacení, 

jelikož titul, na základě kterého bylo zkráceným plněno, zanikl.  

 

Dalším případem disproporčního plnění, který postihuje OZ 2012, je lichva. Lichva byla až 

do účinnosti OZ 2012 upravena výslovně pouze trestními předpisy,145 avšak v soukromém 

právu byla z lichevního jednání dovozována neplatnost smlouvy judikaturou, a to jako: 

„smlouvy, které smluvní strana uzavře zneužívaje něčí nezkušenosti, tísně nebo rozumové 

slabosti nebo něčího rozrušení, přičemž dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, 

jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru.“146  

 

Velice důležité je ve vztahu k institutu neúměrného zkrácení i lichvě ustanovení § 1797 OZ 

2012, které omezuje aplikaci těchto ustanovení na osoby, které uzavřely smlouvu v rámci 

svého podnikání. S ohledem na domněnky dané ustanovením § 420 a násl. OZ 2012 jsou 

v praxi za osoby uzavírající smlouvy v přímé souvislosti se svým podnikáním považovány 

i fyzické osoby, věnující se naprosto nerelevantní podnikatelské činnosti ve chvíli, kdy na 

smlouvě uvedou své IČO147, a za předpokladu, že se jim nepovede tuto domněnku vyvrátit. 

 

V praxi dochází i k případům, kdy bývá kupní cena uvedená ve smlouvě ponížena oproti 

skutečné ceně záměrně součinností smluvních stran s tím, že rozdíl v ceně uvedené ve 

smlouvě a skutečné ceně, za kterou se nemovitost převádí, si strany dorovnají penězi či 

jiným protiplněním mimo dohled orgánů veřejné moci. Vzhledem k tomu, že do koupě 

nemovitosti zasahují ve značné míře i předpisy veřejného práva, bývá jednání smluvních 

stran, kterým jsou uvedeny nepravdivé informace v kupní smlouvě, snahou obejít právě tyto 

předpisy. 

 

S případy, kdy byla kupní cena ve smlouvě uvedena záměrně nižší za účelem snížení daně 

z nabytí nemovitosti, se vypořádaly předpisy veřejného práva tím způsobem, že cenu 

nemovitosti je třeba při podání přiznání na finanční úřad doložit znaleckým posudkem.148 

                                                 
144 § 1793 OZ 2012. 
145 § 218 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 
146 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 4. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1993/2001. 
147 IČO slouží k identifikaci subjektu odlišného od fyzické nepodnikající osoby, jak vyplývá ze zákona 

č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
148 § 36 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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Kupující149 pak hradí daň z vyšší ceny, a to ať je vyšší cenou částka stanovená smlouvou či 

znaleckým posudkem. Dalšími případy záměrného převodu majetku pod cenou součinností 

obou smluvních stran se mohou zabývat i předpisy trestního práva, dosahuje-li jednání stran 

požadované společenské škodlivosti,150 především je-li vedeno úmyslně a poškozuje-li 

objekty chráněné trestním zákoníkem. 

 

Požadavek na soulad skutečné kupní ceny a kupní ceny uvedené ve smlouvě je dovozován 

i občanskoprávní judikaturou, která s uvedením jiné kupní ceny, než za kterou byla 

nemovitost skutečně prodána, spojuje absolutní neplatnost takového jednání.151 

 

S ohledem na výše uvedené lze tedy konstatovat, že v případě sporu o určení kupní ceny 

budou aplikována jiná zákonná ustanovení a postupy, jak se domoci práva poškozené strany, 

než ta týkající se povinnosti k náhradě újmy. O povinnosti k náhradě újmy lze uvažovat 

zřejmě až například v situaci, kdy bude ve smlouvě uvedena jiná než skutečná cena, se 

záměrem poškodit třetí stranu či ji odradit od výkonu předkupního práva.152 

  

                                                 
149 Kupující hradí daň od novely čl. I odst. 1. zákonem č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření 

Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Dříve hradil daň z nabytí nemovitosti prodávající. 
150 Zásada subsidiarity trestní represe uvedena v § 12 odst. 2 zákona 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 
151 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo 4242/2011: „Kupní 

smlouva o převodu nemovitosti je podle § 37 odst. 1 ObčZ absolutně neplatná, jestliže v ní uvedená kupní cena 

neodpovídá kupní ceně skutečně sjednané mezi účastníky.“ 
152 Blíže k předkupnímu právu kapitola 3.3. 
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2.2. Tradiční ujednání kupní smlouvy ve vztahu k povinnosti 

k náhradě újmy 

 

Vzhledem k tomu, že je možné ujednat si v kupní smlouvě - až na výše uvedená omezení - 

na základě smluvní volnosti téměř cokoli, zaměřuji se v této podkapitole na tradiční 

ujednání, která zakládají, mění nebo modifikují povinnost k náhradě újmy, a dále na to, zda 

a jakým způsobem mohou být zákonem omezena.  

 

2.2.1. Zaplacení kupní ceny 

 

Převod bytové jednotky je prováděn dvoufázově. Z tohoto důvodu je s ohledem na výše 

uvedené problémy, vznikající v souvislosti s okamžikem nabytí vlastnického práva, 

tradičním ujednáním v kupní smlouvě způsob zajištění kupní ceny do okamžiku nabytí 

vlastnického práva kupujícím. Toto ujednání chrání obě smluvní strany. Zajišťuje 

kupujícímu, že na něho bude převeden předmět převodu, a prodávajícímu zároveň zajišťuje, 

že se nevzdá vlastnického práva, aniž by získal adekvátní protiplnění. Zajištění kupní ceny 

bývá zpravidla prováděno smlouvou o úschově, která se podepisuje společně s kupní 

smlouvou a která je samostatným dokumentem. K úschovní smlouvě přistupuje třetí strana 

– schovatel, kterým je zpravidla notář, banka či advokát, jako nestranný subjekt.  

 

K povinnosti nahradit újmu ze smlouvy pak vzhledem k tomuto ujednání dochází především 

ve chvíli, kdy nejsou dodrženy smlouvou stanovené termíny pro uložení/vyplacení kupní 

ceny. Vzhledem k tomu, že je však vyčíslení způsobené újmy prodlením druhé strany 

komplikované, bývá tato povinnost zpravidla nahrazena smluvní pokutou. 

 

V případě, že kupující neuhradí kupní cenu či prodávající neposkytne součinnost při převodu 

vlastnického práva, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit a případně požadovat 

náhradu újmy, která jí byla porušením povinnosti druhé strany způsobena. Je však třeba mít 

na paměti, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a případná povinnost 

k náhradě újmy z jejího porušení bude tedy zřejmě existovat v zákonném, nikoli smluvním 

režimu, což je pro případné domáhání se této náhrady soudní cestou značně komplikovanější 

situace. Aby nevznikaly pochybnosti ohledně režimu povinnosti k náhradě újmy, smluvní 

strany zpravidla tradičně komponují do smlouvy ujednání, že se odstoupením od smlouvy 
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veškerá práva a povinnosti stran, vzniklá touto smlouvou, od počátku ruší. Domnívám se 

však, že toto ujednání nemusí být ve všech situacích pro obě strany výhodné, a je tedy na 

zvážení, zda je ve chvíli určitých pochybností ohledně postupu druhé strany neujednat 

opačně, tedy například tak, že je odstoupením od smlouvy, z důvodu jejího hrubého porušení 

druhou stranou, poškozená strana oprávněna požadovat splnění všech smluvních ujednání, 

která byla druhá strana povinna splnit. Z titulu tohoto ujednání by pak dle mého názoru bylo 

možné požadovat náhradu způsobené újmy. Toto ujednání by tak mohlo být relevantní 

například ve vztahu k důvěrným informacím, předsmluvním krokům či jiným jednáním, 

která lze zachovat či jejichž splnění se lze domáhat i po zániku smlouvy. 

 

Při stanovení kupní ceny je dále třeba mít na paměti i daň z nabytí nemovitosti, která se hradí 

nad rámec kupní ceny. Tuto povinnost má, od novely zákonného opatření Senátu 

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, kupující. Ujednají-li si strany v kupní 

smlouvě, že daň z nabytí nemovitosti hradí prodávající, bude finanční úřad bez ohledu na 

ujednání stran požadovat daň po kupujícím.153 Kupující se až následně může domáhat 

náhrady újmy, která mu byla způsobena nesplněním povinnosti prodávajícího, ke které se 

smluvně zavázal.  

 

2.2.2. Prohlášení prodávajícího 

 

Prohlášení prodávajícího jsou v kupní smlouvě uvedena především pro ujištění kupujícího 

o tom, že bude předmět koupě způsobilý k převodu a že bude kupujícímu převeden tak, jak 

bylo mezi stranami ujednáno.  

 

Tato ujednání tedy zpravidla obsahují prohlášení, že je prodávající oprávněn disponovat 

s převáděnou nemovitostí, že nemovitost není zatížena zástavním právem, věcným 

břemenem či předkupním právem. Prodávající obvykle dále prohlašuje, že není v úpadku, 

ani mu úpadek nehrozí, ani nemá vůči třetím osobám závazky nepřiměřené vzhledem ke 

svému majetku. Dále prohlašuje, že převáděná nemovitost není předmětem jakéhokoliv 

soudního či rozhodčího řízení, exekučního řízení či řízení o soudním výkonu rozhodnutí. 

 

                                                 
153 §1 odst. 1 OZ 2012 in fine „Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.“ 
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V případě, že by se prohlášení prodávajícího ukázala být nepravdivá, má kupující právo na 

náhradu újmy, která mu byla nepravdivým prohlášením způsobena. V případě, že bude 

uvedením nepravdivého prohlášení smlouva hrubě porušena, má kupující právo od smlouvy 

odstoupit a požadovat náhradu způsobené újmy. Kupující může rovněž požadovat smluvní 

pokutu, bude-li ve smlouvě ujednána. V tomto případě je jistě vhodné doplnit do kupní 

smlouvy, že úhradou smluvní pokuty nezaniká možnost stran domáhat se povinnosti 

k náhradě způsobené újmy, jelikož by smluvní pokuta mohla být významně nižší, než 

případná škoda, která kupujícímu fakticky vznikne. 

 

2.2.3. Prohlášení kupujícího  

 

Tradičním ujednáním kupní smlouvy bývá prohlášení kupujícího, ve kterém je zpravidla 

uvedeno, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily předmětnou smlouvu 

uzavřít, že je schopen uhradit kupní cenu, tedy není v úpadku, ani mu úpadek nehrozí, ani 

nemá vůči třetím osobám závazky nepřiměřené vzhledem ke svému majetku. Po kupujícím 

je obvykle také požadováno prohlášení, že se seznámil s faktickým stavem nemovitosti, 

rovněž bývá požadováno prohlášení, že se kupující vzdává práva z vadného plnění.  

 

Tato prohlášení zajišťují prodávajícímu právo na náhradu újmy v případě, že kupující 

nebude schopen uhradit kupní cenu, a zároveň mu poskytují důkaz, že kupujícího dostatečně 

seznámil se stavem nemovitosti pro omezení (či vyloučení) toho, aby následně úspěšně 

nárokoval odstoupení od smlouvy či jiná práva z vadného plnění.154 

  

Ohledně prohlášení kupujícího je třeba mít na paměti ustanovení § 2898 OZ 2012, které 

stanoví, že: „..nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší 

strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně 

vzdát.“155 Je-li kupující slabší stranou, tedy v případě, že je kupní smlouva uzavírána mezi 

podnikatelem a fyzickou osobou a kupující je fyzickou osobou, není možné omezit jeho 

právo na náhradu újmy ani výslovným prohlášením ve smlouvě. Stejně tak nebude možné 

za situace, kdy je kupujícím spotřebitel, omezit jeho práva z vadného plnění.156 

                                                 
154 Více k vadnému plnění viz 2.4.1. 
155 § 2898 OZ 2012. 
156 § 1814 písm. a) OZ 2012. 
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2.2.4. Smluvní pokuta 

 

Dalším institutem často komponovaným do kupní smlouvy je smluvní pokuta. Primární 

důvod pro její zakotvení v kupní smlouvě je zřejmě ten, že se jedná o paušalizovanou 

náhradu škody,157 nahrazuje tedy složité a mnohdy značně abstraktní vyčíslování náhrady 

způsobené újmy. Důvod a rozsah určení její výše není nutné prokazovat.158 Smluvní pokuta 

sice dle OZ 2012 subsumuje náhradu škody,159 avšak toto ustanovení je dispozitivní, a tak 

lze ve smlouvě uvést, že uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu způsobené 

škody. Poškozený se pak může domáhat smluvní pokuty i náhrady škody, aniž by jeho 

postup byl v rozporu se zákonem či dobrými mravy.160 

 

Při stanovení výše smluvní pokuty je třeba mít na paměti ustanovení § 2051 OZ 2012, které 

stanoví moderační právo soudu v případě nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Soud tedy 

může nepřiměřenou smluvní pokutu snížit: „s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované 

povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou 

se vztahuje smluvní pokuta.“161 

 

Zajímavostí také je, že smluvní pokuta, ač často vyčíslena v procentech dlužné částky za 

denní prodlení, je na rozdíl od úroků z prodlení samostatným nárokem, nezaniká tedy se 

splněním závazku. Jak bylo dovozeno i judikaturou162 v případě, kdy vznikne smluvní 

pokuta ze závazku před tím, než je závazek promlčen, nemá ani jeho následné promlčení 

vliv na existenci smluvní pokuty (ta se promlčí samostatně). 

  

                                                 
157 PATĚK, Daniel. Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta. Právní rozhledy. 2017, č. 21, s. 725-733. 
158 § 2048 OZ 2012: „Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši 

nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda 

mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než 

peněžitém.“ 
159 § 2050 OZ 2012: „Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.“ 
160 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 1369/2000. 
161 § 2051 OZ 2012. 
162 Např. Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2637/2008. 
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2.3. Právní rizika zprostředkovatelských smluv 

 

Prodej bytových jednotek bývá v současné době často prováděn za pomoci realitních 

kanceláří, ať již z důvodu, že se prodávající (případně i kupující) nechtějí prodejem 

nemovitosti zabývat, anebo z důvodu, že nemají v této oblasti žádné zkušenosti a raději vše 

svěří zprostředkovateli, který zpravidla - mimo zajištění kupující strany - zajistí i další služby 

s prodejem bytové jednotky spojené (smlouvy, podání návrhu na katastr nemovitostí, 

předávací protokol).  

 

Realitní kancelář uzavírá s klientem zprostředkovatelskou smlouvu, zpravidla zajišťuje 

uzavření rezervační a kupní smlouvy, případně i smlouvy o smlouvě budoucí. Největším 

rizikem pro klienty realitní kanceláře pak paradoxně může být zprostředkovatelská smlouva, 

jelikož je často vytvořena výrazně ve prospěch zprostředkovatele, tedy realitní kanceláře. 

V ideálním případě se zprostředkovatelskou smlouvou realitní kancelář zavazuje obstarat 

klientům uzavření kupní smlouvy a klienti se zavazují za tyto služby uhradit předem 

stanovený poplatek (zpravidla 2-5% kupní ceny). 

 

Realitní kanceláře se však dosud často ve svých smlouvách zavazují pouze k poskytnutí 

příležitosti uzavřít kupní smlouvu, případně jen smlouvu o smlouvě budoucí. Častými 

bývaly i zprostředkovatelské smlouvy, ze kterých vzniká realitní kanceláři nárok na úhradu 

poplatku za zprostředkování již ve chvíli uzavření rezervační smlouvy, v krajních případech 

i dříve. Vznikem nároku na provizi pouze obstaráním příležitosti se zabývaly soudy již 

u smluv uzavřených za účinnosti OZ 1964, a to v případě zprostředkovatelských smluv, ve 

kterých byl klient zároveň v postavení spotřebitele. K těmto bylo judikováno, že: „smluvní 

vyloučení ustanovení § 774 obč. zák. a jeho nahrazení dohodou, podle níž má 

zprostředkovatel právo na odměnu již jen na základě obstarání příležitosti k uzavření 

smlouvy, je neplatné, neboť je pro spotřebitele zjevně nevýhodnější.“163 V OZ 2012 se však 

ve vztahu ke zprostředkovatelským smlouvám přímo mluví o „obstarání příležitosti“164 jako 

cíli zprostředkovatelské smlouvy. Obstarání příležitosti je ovšem samo o sobě relativně 

abstraktní pojem, a i přes vznikající judikaturu týkající se této problematiky, která zpravidla 

vykládá zákonná ustanovení ve prospěch klientů a omezuje smluvní volnost s ohledem na 

ochranu slabší strany, docházelo v praxi k mnoha jednáním v rozporu s dobrými 

                                                 
163 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2018, sp. zn. 33 Cdo 1348/2018. 
164 § 2445 odst. 2 OZ 2012. 
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mravy. Celá situace tak vyžadovala alespoň rámcovou regulaci samotné činnosti 

zprostředkovatelů a zvýšení požadavků na kvalifikovanost těchto osob. 

 

V souvislosti s výše uvedenou problematikou nabyl dne 1. ledna 2020 účinnosti zákon 

č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon 

o realitním zprostředkování“), který rovněž naplňuje požadavky směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/849165 a usnesení č. 194, s požadavkem na MMR ohledně 

přípravy tzv. „realitního zákona“166. 

 

Tento zákon stanoví základní požadavky na činnost realitních zprostředkovatelů, především 

mění zprostředkování na vázanou živnost a zavádí povinné pojištění zprostředkovatelů. 

Postup při zprostředkování a požadavky na samotný obsah zprostředkovatelské smlouvy 

však tento zákon stanoví pouze okrajově, a tak zřejmě zákonodárce především regulací 

osoby zprostředkovatele předpokládá, že i jeho následné jednání bude odborné a poctivé.  

 

Ve vztahu ke zprostředkovatelské smlouvě pak samotné znění zákona mluví o provizi 

zprostředkovatele i při obstarání příležitosti k uzavření smlouvy,167 čímž navazuje na znění 

§ 2445 OZ 2012. Zákon o realitním zprostředkování dále rovněž omezuje splatnost provize 

za zprostředkování pouze tím způsobem, že nesmí být uhrazena před uzavřením realitní 

smlouvy či před obstaráním příležitosti k jejímu uzavření, nikoli až ve chvíli, kdy 

zprostředkovatel fakticky vykázal určitou činnost směřující k uzavření realitní smlouvy.  

 

Uhrazení provize, při následné nečinnosti či pochybení zprostředkovatele s obstaráváním 

příležitosti uzavřít realitní smlouvu, zakládá povinnost k náhradě újmy. Pokud se však 

zprostředkovatel zaváže pouze k obstarání příležitosti smlouvu uzavřít, bude velice obtížné 

prokázat, že jím obstaraná příležitost nedosahovala dojednaných kvalit, či že bylo 

zprostředkovateli od začátku známo, že tato příležitost nebude proměněna v uzavření realitní 

smlouvy.  Dle mého názoru by, s ohledem na prevenci potenciální újmy způsobené 

                                                 
165 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému 

k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 

a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES. 
166 REDAKCE. Poslanecká sněmovna začala projednávat návrh zákona o realitním zprostředkování. Právní 

rozhledy. 2019, č. 8, s. I-II. 
167 § 19 odst. 2 in fine zákona o realitním zprostředkování: „Splatnost provize může být v těchto případech 

vázána nejdříve na obstarání příležitosti zájemci k uzavření realitní smlouvy.“ 
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zprostředkovatelem, nebyl příliš striktní ani požadavek na platné uzavření kupní smlouvy 

pro vznik splatnosti celé provize. 

 

I přes spíše rámcové znění zákona o zprostředkování mám za to, že jeho účinnost je v českém 

právním řádu nezbytná, a domnívám se, že alespoň částečně omezí nekalé praktiky na poli 

zprostředkovatelských smluv už jen právě z toho důvodu, že zpřísňuje požadavky na osobu 

zprostředkovatele a zavádí povinné pojištění za jím způsobenou újmu. 
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2.4. Povinnost k náhradě újmy při projektech bytové výstavby  

 

V současné době stále stoupá trend koupě bytové jednotky v novostavbě nebo typizované 

individuální jednotky postavené v rámci většího projektu.168 Tuto bytovou jednotku 

zpravidla kupující kupují dříve než je stavba dokončena, v některých případech i dříve než 

je stavba vůbec zahájena. Jak vyplývá z povahy kupované věci jako nedokončené či dokonce 

zatím neexistující bytové jednotky, vzniká v praxi řada sporů. Nejčastější z nich jsou spory 

při vadném provedení stavby a opožděném předání bytové jednotky developerem. Vyskytují 

se i případy, kdy nejsou bytové jednotky předány vůbec, developer bez udání důvodu 

odstoupí od smlouvy, případně se snaží dodatečně navýšit kupní cenu.  

 

Na úvod této problematiky je vhodné nastínit, že developerem je zpravidla společnost 

vytvořená ad hoc na daný projekt, jejími jednateli bývají často osoby s cizím státním 

občanstvím a pobytem mimo Českou republiku a společníky společnosti s ručením 

omezeným sídlící taktéž v zahraničí (obvykle v zemích s příznivou daňovou politikou). Ač 

tato práce neposkytuje dostatek prostoru pro další rozbor struktury a existence těchto 

společností, je dobré uvědomit si, že se zpravidla nejedná o renomovaného obchodníka, 

který se snaží dostát své pověsti (na rozdíl od velké části zprostředkovatelských kanceláří). 

Případné nároky na náhradu způsobené újmy je tedy třeba uplatnit co nejrychleji především 

vzhledem k tomu, že ad hoc vytvořená společnost bude zlikvidována, jak nejdříve to bude 

možné, čímž dobytnost pohledávek z případné povinnosti k náhradě újmy v podstatě zaniká. 

 

2.4.1. Vady a opožděné předání bytové jednotky 

 

Velice častým případem způsobení újmy při developerských projektech bývá předání bytové 

jednotky opožděně, často v nedokončené fázi či s poškozeným interiérem. Jsou-li kupující 

v postavení spotřebitele (což je, vzhledem k tomu, že je developerem vždy podnikatel, velice 

časté) nemohou se vzdát práva z vadného plnění i pokud by tak bylo ve smlouvě výslovně 

ujednáno.169 

 

                                                 
168 PELIKÁN, Robert. Převod vlastnictví k nemovitostem/bytovým jednotkám před vznikem předmětu koupě, 

resp. před nabytím vlastnictví prodávajícím. Právní rozhledy. 2009, č. 21, s. 760-764. 
169 § 1814 písm. a) OZ 2012. 
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Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady 

dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, 

na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.170 Je-li vadné plnění 

nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny.171 

 

Ustanovení § 1925 OZ 2012 stanoví, že: „Právo z vadného plnění nevylučuje právo na 

náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze 

domáhat z jiného právního důvodu.“172 Není tedy možné požadovat odstranění vady skrze 

náhradu škody (majetkové újmy), není možné ani po odstranění vady samostatně a následně 

požadovat úhradu nákladů za odstranění vady skrze náhradu škody, stejně tak nelze 

požadovat peněžní náhradu místo slevy z kupní ceny. Je však možné požadovat náhradu 

škody vadou vyvolané, vzniklé jako následek vady. Při prokázání příčinné souvislosti mezi 

vadou a vznikem škody je pak možné požadovat náhradu škody jako škody vzniklé 

porušením smluvní povinnosti, není tedy třeba prokazovat zavinění.173 

 

K uplatnění práv z vadného plnění OZ 2012 stanovil lhůty, ve kterých je kupující povinen 

oznámit vadu prodávajícímu. Dle § 2111 OZ 2012 navíc s případy, kdy kupující neoznámí 

vadu věci včas, spojuje prekluzi nároku na odstoupení od smlouvy. K jiným nárokům 

z vadného plnění stanoví § 2112 OZ 2012 povinnost kupujícímu oznámit: „vadu bez 

zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit,“174 

a s porušením této povinnosti spojuje promlčení nároku kupujícího. Kupující je tedy povinen 

bytovou jednotku řádně prohlédnout, případné vady ihned ohlásit prodávajícímu 

a zaznamenat do předávacího protokolu. 

 

Neučiní-li kupující včasnou prohlídku bytové jednotky a neoznámí-li vady včas, promlčí se 

jeho nárok vzniklý z vadného plnění, a to s ohledem na skutečnost, že není možné nárokovat 

povinnost k náhradě újmy, lze-li se nároku domoci jinak. Kupujícímu promlčením práva na 

                                                 
170 § 2106 OZ 2012. 
171 § 2107 OZ 2012. 
172 § 1925 OZ 2012. 
173 ŠILHÁN, Josef. § 1925 [Náhrada škody při vadném plnění]. In: - HULMÁK, Milan. a kol. Občanský 

zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 

s. 917. 
174 § 2112 OZ 2012. 
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vadné plnění nevznikne možnost požadovat náhradu újmy, a lze se tedy domnívat, že 

případné uplatnění tohoto nároku u soudu nebude úspěšné. 

 

2.4.2. Odstoupení od smlouvy 

  

V současné době, především vzhledem ke stále rostoucím cenám nemovitostí,175 přibývají 

případy, kdy developerské společnosti odstoupí od rezervační (či jinak nazvané) smlouvy, 

která byla uzavřena v době, kdy byly ceny bytových jednotek nižší, a následně nabízejí tu 

samou bytovou jednotku dalším kupujícím za výrazně vyšší cenu.  

 

V praxi tak dochází k případům, kdy kupující zaplatí rezervační poplatek ve výši několika 

set tisíc korun a následně čekají několik měsíců i let na uzavření kupní smlouvy. Pokud 

developer dokončí stavbu ve chvíli, kdy je dle průzkumu trhu v daném okamžiku cena 

předmětné bytové jednotky vyšší než jak byla ujednána dle rezervační smlouvy, odstoupí od 

smlouvy, vrátí rezervační poplatek a bytovou jednotku nabízí dále za již výrazně navýšenou 

cenu. Kupující pak mohou požadovat náhradu způsobené újmy ze zákona. Vyčíslení škody 

v tomto případě však může být značně komplikované a s ohledem na nezbytné prokázání 

zavinění škůdce i těžko prokazatelné. 

 

Jako nejvhodnější řešení se tak nabízí trvat na uskutečnění prodeje oné konkrétní bytové 

jednotky za dříve stanovenou cenu. S tímto postupem mohou kupující uspět v případě, když 

se jim podaří prokázat, že smlouva, kterou s developerem uzavřeli, nebyla smlouva 

rezervační, nýbrž smlouva o smlouvě budoucí kupní. 

 

Rezervační smlouva je inominátní smlouvou ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 OZ 2012, 

nemá tedy konkrétně určenou formu. Jejím obsahem je v těchto případech závazek 

developera, že nebude předmět koupě po určitou dobu nabízet jinému zájemci, a závazek 

zájemce složit rezervační poplatek, který v případě odmítnutí dalšího smluvního jednání 

zájemce propadá developerovi. Kupujícím tak vzniká v případě sporu naděje na úspěch 

zřejmě jen ve chvíli, kdy ona inominátní smlouva naplňuje (alespoň částečně) znaky 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Smlouva o smlouvě budoucí je již pojmenovanou 

                                                 
175 Tvrzení vychází ze sledování inzerátů na webových stránkách www.sreality.cz a reality.idnes.cz v letech 

2014-2019. 
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smlouvou, samostatně upravenou v ustanovení § 1785 a násl. OZ 2012. Tato smlouva pak 

zavazuje povinnou stranu uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu 

v souladu se smlouvou budoucí vyzve oprávněná strana. Za předpokladu, že developerská 

společnost hodlá od této smlouvy účelově odstoupit, mohou se kupující bránit podáním 

žaloby na nahrazení projevu vůle, tedy na uzavření kupní smlouvy. 

 

Ve smlouvách, které developeři uzavírají se svými zákazníky a které nazývají smlouvy 

„rezervační“, bývá totiž často uveden závazek uzavřít kupní smlouvu do určitého data. Tyto 

smlouvy zpravidla obsahují i výši kupní ceny, za kterou bude bytová jednotka převedena. 

S ohledem na ustanovení § 1812 OZ 2012, které stanoví příznivější výklad pro spotřebitele, 

a s ohledem na ustanovení § 555 OZ 2012, dle kterého se smlouva posuzuje podle svého 

obsahu, je dle mého názoru reálné, aby budoucí kupující byl úspěšný s uplatněním nároku 

na uzavření kupní smlouvy u soudu. V současné době jsou však tyto případy převážně 

u prvostupňových soudů a na jejich reflexi do judikatury tak bude zřejmě třeba ještě několik 

let počkat. 

  



 

54 

 

 

3. Povinnost k náhradě újmy mezi spoluvlastníky 

 

 

 

Bytové spoluvlastnictví je specifickým typem spoluvlastnictví. Jeho specifičnost spočívá 

v pluralitě předmětů, ke kterým se vlastnické právo vztahuje za současné plurality vlastníků 

těchto předmětů. Ohledně vývoje institutu bytového spoluvlastnictví je jistě vhodné uvést, 

že jednotlivé právní předpisy, upravující bytové spoluvlastnictví, často vycházejí z jiných 

principů a vytváří tak několik koncepcí pojetí bytového spoluvlastnictví. Teorie popisuje 

několik koncepcí, kterými lze bytové spoluvlastnictví vnímat, a to monistickou koncepci, 

dualistickou koncepci a dualisticko - monistickou koncepci.176 

 

3.1. Koncepce a vývoj bytového spoluvlastnictví 

 

3.1.1. Koncepce bytového spoluvlastnictví 

 

Monistická koncepce uznává pouze vlastnictví k předmětu, nikoli již vlastnické právo ke 

společným částem. Dle monistické koncepce je předmětem vlastnického práva pouze byt či 

dům, existenci společných částí domu jako předmětu spoluvlastnického práva tak tato teorie 

vůbec neuznává. Dle jiných teorií této koncepce pak může být předmětem vlastnického 

práva byt či dům, vedle kterého existují společné části, avšak spoluvlastnické právo ke 

společným částem dle této teorie nepřistupuje k vlastnictví bytu.177 Na této koncepci byl 

vytvořen zákon o osobním vlastnictví k bytům. Dům ani jeho společné části nebyly dle 

tohoto zákona předmětem osobního vlastnictví bytu.  

 

Dualistická koncepce považuje za hlavní předmět vlastnictví dům a za vedlejší předmět 

vlastnictví byt. Do dualistické koncepce patří vedle teorie, která vychází z předpokladu 

celistvosti vlastnictví a spoluvlastnictví, i teorie, která vychází z akcesority vlastnictví bytu 

nebo nebytového prostoru ve vztahu ke spoluvlastnictví domu.178 Z dualistické koncepce 

vycházel zákon o vlastnictví bytů, avšak není dosud zcela vyjasněno, do jaké z teorií 

dualistického pojetí by měl být zařazen. V teorii se však objevovaly i názory, že je vlastnictví 

                                                 
176 DVOŘÁK, Tomáš. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 12. 
177 Tamtéž. 
178 Tamtéž. 
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bytu či nebytového prostoru určující a vlastnictví společných částí je k tomuto pouze 

akcesorické.179 

 

Dualisticko – monistická koncepce považuje byt i dům (společné části) za dva samostatné, 

avšak neoddělitelné předměty právních poměrů. Vlastnické právo k těmto předmětům pak 

zahrnuje současně spoluvlastnické právo k domu a vlastnické právo k jednotce, jež nelze 

rozdělit.180 Lze tvrdit, že OZ 2012 má nejblíže k této koncepci. 

 

Pro úplnost je vhodné uvést, že se v koncepci pojetí bytového spoluvlastnictví objevuje 

i takzvaná antivlastnická koncepce, která - obecně řečeno - nepovažuje byt za věc v právním 

smyslu, případně připouští existenci vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru jakožto 

majetkového práva sui generis.181 

 

S ohledem na zakotvení koncepcí v právních předpisech a jejich přímý vliv na vlastnické 

právo, je porozumění jejich pojetí relevantní i pro současné posouzení povinnosti k náhradě 

újmy, a to například při převodu vlastnického práva, pro které je nezbytné vymezit, dle jaké 

koncepce (OZ 2012 či zákona o vlastnictví bytů) vzniklo a jak s ním, s ohledem na toto 

pojetí, dále nakládat. 

 

3.1.2. Vývoj bytového spoluvlastnictví 

 

Bytové spoluvlastnictví je na území České republiky, oproti vlastnictví bytů formou 

družstev, relativně novým institutem, se kterým se nepočítalo (zřejmě v důsledku tehdejšího 

politického klimatu) ani v návrhu OZ 1964. Bytové spoluvlastnictví tak bylo upraveno až 

samostatným zákonem o osobním vlastnictví k bytům.182 Tento zákon stanovil, že společné 

části domu jsou v osobním podílovém spoluvlastnictví vlastníků bytů. Ve vztahu k pozemku 

svědčilo vlastníkům bytů právo společného dočasného užívání pozemku nebo právo 

společného osobního užívání pozemku patřícího k domu.183 

                                                 
179 DVOŘÁK, Tomáš. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 13. 
180 DVOŘÁK, Tomáš. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 12. 
181 Tamtéž. 
182 § 1 zákona č. 52/1966 Sb.: „Ve snaze rozšířit možnosti uspokojování bytových potřeb občanů, kteří si je 

chtějí řešit z vlastních prostředků, uzákoňuje se právo osobního vlastnictví k bytu v obytném domě.“ 
183 KABELKOVÁ, Eva, SHÖDELBAUEROVÁ, Pavla. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 360 s. 
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Zákon o osobním vlastnictví k bytům byl následně nahrazen zákonem o vlastnictví bytů. 

Tento zákon byl platný až do účinnosti OZ 2012 a zakotvoval opačné pojetí společných 

prostor než zákon o osobním vlastnictví k bytům, tedy, že zásadní je spoluvlastnictví domu, 

a teprve k němu se pojí vlastnictví jednotky, jak vyplývá ze samotného názvu zákona 

i obecných ustanovení, kdy je vždy spoluvlastnictví budovy předřazeno vlastnictví bytu, což 

bylo dovozeno i judikaturou.184 Tato koncepce se pak svým pojetím nejvíce přibližuje pojetí 

bytových družstev, ve kterém je zásadní vlastnictví podílu na bytovém družstvu, které vlastní 

bytový dům, a skrze tento podíl je členovi družstva umožněno užívání bytu.185 

 

V OZ 2012 je bytovému spoluvlastnictví věnován jeden oddíl186 v rámci dílu 

o spoluvlastnictví a bytové spoluvlastnictví je tak koncipováno jako samostatný, specifický 

typ spoluvlastnictví. Na bytové spoluvlastnictví se tak subsidiárně použije obecná úprava 

spoluvlastnictví v ustanovení § 1115 a násl. OZ 2012. Z této úpravy je významné především 

ustanovení § 1116 OZ 2012, dle kterého se spoluvlastníci považují za jedinou osobu 

a nakládají s věcí jako jediná osoba.  

 

Předmětem vlastnického práva je vždy bytová jednotka a s ní i podíl na společných částech, 

často i podíl na pozemku. Jednotliví spoluvlastníci tak mohou být do jisté míry navzájem 

nezávislí (především co se týče nakládání s vlastní bytovou jednotkou)187, při společné 

správě věci a ve vztahu ke třetím osobám však musí jednat společně.  

 

Pro povinnost k náhradě újmy je pak významné především ustanovení § 1127 OZ 2012, 

které stanoví, že: „Z právního jednání týkajícího se společné věci jsou všichni spoluvlastníci 

oprávněni a povinni společně a nerozdílně.”188 Toto ustanovení by pak zřejmě mělo 

motivovat vlastníky bytů v domě, kde bude méně než pět jednotek či méně než tři 

vlastníci,189 k založení společenství vlastníků především z toho důvodu, aby omezili 

povinnost k náhradě újmy.190 Rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci 

                                                 
184 Např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 3. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 51/2000. 
185 Blíže viz kapitola 4. 
186 5. oddíl 4. dílu v II. hlavě třetí části OZ 2012. 
187 Nezávislost spoluvlastníků při nakládání s bytovou jednotkou není absolutní – např. k zásahu do 

obvodových zdí je třeba souhlasu všech spoluvlastníků, jelikož jsou považovány za součást společných prostor 

(§ 1160 OZ 2012). 
188 § 1127 OZ 2012. 
189 a kterým již nevzniklo společenství vlastníků z jiného důvodu určeného zákonem. 
190 K omezené povinnosti k náhradě újmy členů SVJ viz kapitola 4. 
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však spoluvlastníci přijímají dvoutřetinovou většinou hlasů. Přehlasovaný spoluvlastník se 

ale může obrátit na soud191 a při závažných rozhodnutích je nezbytný souhlas všech 

spoluvlastníků.192 

 

  

                                                 
191 § 1129 OZ 2012. 
192 § 1132 OZ 2012. 
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3.2. Komparace vývoje bytového spoluvlastnictví po roce 1989 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, bytové právo prošlo od socialistického uspořádání značným 

vývojem. Samotné bytové spoluvlastnictví zaznamenalo významný ideologický dopad 

předchozí socialistické úpravy a bylo výrazně přepracováno se změnou režimu.  

 

Domnívám se, že pojetí bytového spoluvlastnictví lze komparovat s úpravou jiných států 

velice obtížně. Je totiž vždy nezbytné zvážit, jak pojetí spoluvlastnictví, tak pojetí samotného 

bydlení, odlišné vnímání existence a fungování právnických osob, ale i politický kontext 

v těch právních systémech, které chceme porovnávat.193 

 

Z tohoto důvodu ve své práci neporovnávám českou úpravu s uspořádáním jiného státu, 

jelikož by nezbyl prostor pro pojetí zákonné a smluvní povinnosti k náhradě újmy, avšak pro 

zajímavost, možnost inspirace de lege ferenda, ale také možnost vidět bytové 

spoluvlastnictví z jiného úhlu, případně vidět chyby, kterých je vhodné se do budoucna 

vyvarovat, jsem nahlédla do úpravy bytového spoluvlastnictví v současné Ruské federaci. 

 

Rusko jsem zvolila z několika důvodů. Předně se jedná o oblast českými teoretiky 

nedostatečně probádanou a zároveň o oblast českému právnímu řádu - s ohledem na výrazný 

vliv tehdejšího Světského svazu - značně blízkou.  

 

Z ruského právního řádu na úpravu bytového spoluvlastnictví v současnosti dopadá 

speciálně zákon o bydlení, tedy Жилищный кодекс Российской Федерации (dále jen 

„ruský bytový zákon”)194 z roku 2004 a subsidiárně se aplikuje ruský občanský zákoník, 

neboli Гражданский кодекс Российской Федерации (dále jen „ruský OZ”)195 například 

na úpravu nabytí vlastnického práva. 

 

Podobný vzorec úpravy bytového spoluvlastnictví je zřejmý při komparaci současného 

ruského zákona o vlastnictví bytů s úpravou v českém právu před rokem 2012 respektive 

2014, tedy před účinností OZ 2012. Český zákon o vlastnictví bytů však vykazuje zcela 

                                                 
193 FENNELL, Lee Anne a Benjamin J. KEYS. Evidence and innovation in housing law and policy. New York: 

Cambridge University Press, 2017. 
194 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ. 
195 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. 
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odlišnou strukturu, odrážející tradiční legislativní vzorce našeho území. Ruský bytový zákon 

je komplexnější, obsahuje již v úvodní části hlavu věnovanou předmětu bydlení včetně 

bytových fondů, následuje hlava upravující přeměnu bytového prostoru na nebytový, 

poslední hlava této části je věnována přestavbě a rekonstrukci bytových prostor. Druhá část 

ruského bytového zákona je věnována vlastnickým právům a jiným právům ve vztahu 

k obytným prostorům, následuje část věnovaná nájmu. Dále ruský bytový zákon upravuje 

specializovaný bytový fond,196 bytová družstva, správu a poplatky související s byty 

a obytnými domy. 

 

Jak je z výše uvedeného evidentní, ruský bytový zákon upravuje takové normy, které se 

v našem právním řádu tradičně řadí jak do občanského zákoníku,197 tak i do stavebního 

zákona198 či správního řádu.199  

 

Ruský bytový zákon je tedy komplexnější, a ač na první pohled připomíná zákon 

o vlastnictví bytů do nedávna platný na území České republiky, jedná se o zcela odlišně 

koncipovaný zákon, který pojímá bytové právo od úpravy spoluvlastnictví, přes bytová 

družstva, rekonstrukce, nájemní smlouvy a sociální bydlení až po pravomoci státních orgánů 

do těchto poměrů zasahovat. I přes jeho komplexnost bude nutné použít ruský OZ 

subsidiárně například při povinnosti k náhradě újmy, a tak lze zřejmě spatřovat paralelu mezi 

současnou českou a ruskou právní úpravou bytového práva alespoň v oblasti odpovědnosti 

za škodu, tedy povinnosti k náhradě újmy.  

 

V českém právním řádu je zřejmě nemyslitelné propojit soukromoprávní a veřejnoprávní 

odvětví do jednoho předpisu. Na první pohled je jistě praktické dohledat všechny relevantní 

informace v jednom kodexu. S ohledem na naprosto rozdílný režim následné aplikace 

procesních norem a dokonce i principů ovládajících jednotlivá odvětví se však domnívám, 

že je vhodné ponechat část bytového práva vztahující se k soukromoprávním normám 

v jiném kodexu, než ve kterém se nachází část upravující normy veřejnoprávní. OZ 2012 se 

ostatně proti komplexnímu pojetí určitých právních odvětví vymezuje již v důvodové 

                                                 
196 „Специализированный жилищный фонд“ je institutem označujícím určité bytové prostory, nikoli 

„fondem“ v tradičním smyslu českého právního řádu. 
197 Např. v čl. 60 upravuje nájemní smlouvu. 
198 Z velké části celá Čtvrtá hlava pojednávající o rekonstrukcích a přeměnách bytových prostor. 
199 Např. definuje pravomoci místní samosprávy v oblasti bydlení v čl. 14. 
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zprávě, když takováto pojetí považuje za znak totalitního režimu.200 Dále však důvodová 

zpráva uvádí, že se od tohoto pojetí již odklonilo i Rusko. Z tohoto zjištění lze však 

konstatovat, že zákonodárce při tvorbě OZ 2012 pro oblast bytového práva zřejmě v ruské 

úpravě nečerpal, a tak je tato úprava relevantní spíše pouze z hlediska jejího vlivu na 

předchozí zákony, vznikající na území České republiky pod vlivem režimu, který se 

i v oblasti legislativy inspiroval tehdejším Sovětským svazem.  

 

Odhlédneme-li od formálně ideologického dělení, je jistě velice zajímavé zkoumat 

fungování ruského bytového zákona v praxi a ověřit domněnku tvůrců OZ 2012, zda 

formálně totalitní pojetí uspořádání zákonů má samo o sobě negativní vliv na praxi. 

Domnívám se, že ač v této práci není dostatek prostoru se těmto otázkám dále věnovat, může 

být jejich zkoumání přínosem, tím, že poskytne zcela jiný náhled na vnímání bytového práva 

jako ucelené oblasti skrze téměř všechna právní odvětví. Případně poukáže na skutečnost, 

že formální pojetí zákona může mít významný vliv na jeho vnímání v praxi, nebo naopak, 

že pouhá forma a pojetí zákona je pouze odrazem politického klimatu při tvorbě zákona, 

avšak samotné zakotvení norem upravujících bytové právo v libovolném kodexu nemá na 

jejich následnou aplikaci vliv. 

 

  

                                                 
200 DZ OZ 2012, I. Obecná část, 1. Vývoj soukromého práva. Zhodnocení platné právní úpravy, B. Zhodnocení 

platné právní úpravy: „soubor dílčích „samostatných“ kodexů opřených o koncepci komplexních úprav, 

typickou pro totalitní právní myšlení.“ 
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3.3. Předkupní právo  

 

Ve vztahu k bytovému spoluvlastnictví i ve vztahu k povinnosti k náhradě újmy hraje 

významnou roli institut předkupního práva, který existoval za účinnosti OZ 1964,201 

následně byl zrušen účinností OZ 2012. Předkupnímu právu se však právní úprava vyhnula 

pouze na dobu čtyř let, když dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti další část zákona č. 460/2016 

Sb., kterým se mění OZ 2012 (dále jen „novela 460/2016”). Tato novela zavádí do OZ 2012 

předkupní právo202 spoluvlastníka při převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci, 

a to i na bezúplatné převody nemovitosti. Je zajímavé, že novela 460/2016 mění relevantní 

ustanovení OZ 2012 tak, že zavádí předkupní právo pouze na nemovitosti, nikoli na věci 

obecně. 

 

Novela 460/2016 tak zavádí povinné předkupní právo ve vztahu ke všem nemovitostem 

s výjimkou případů, kdy se spoluvlastník svého předkupního práva vzdá s účinky pro své 

právní nástupce (tato skutečnost pak bude zapsána v katastru nemovitostí poznámkou), dále 

stanoví, že se předkupní právo nebude aplikovat na osoby blízké. 

 

3.3.1. Uplatnění předkupního práva 

 

Předkupní právo tak s účinností novely 460/2016 vstoupilo do všech spoluvlastnických 

poměrů. Nově je tedy prodávající či převodce povinen nabídnout spoluvlastnický podíl na 

nemovitosti, který zamýšlí převést, ostatním spoluvlastníkům. Nevyjádří-li se ostatní 

spoluvlastníci, nebo odmítnou-li spoluvlastnický podíl za nabízenou cenu koupit, ztrácí své 

předkupní právo. 

 

Z odborné literatury, pojící se k předchozí úpravě předkupního práva v § 140 OZ 1964, lze 

dovodit postup, jakým předkupní právo uplatnit, tento však není zcela jednoznačný. Dle 

některých odborných názorů je žádoucí, aby prodávající nejprve uzavřel smlouvu 

s kupujícím,203 jedná-li se o jinou osobu než spoluvlastníka, následně vyzval spoluvlastníky 

                                                 
201 § 140 OZ 1964. 
202 Ustanovení § 1124 OZ 2012: „(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci 

předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního 

práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“ 
203 Dle předchozí úpravy dovozováno z § 606 OZ 1964 (srov. SVOBODA, Lukáš. Předkupní právo. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2005, s. 67 a násl.). 
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ke koupi za cenu uvedenou v kupní smlouvě. Ohledně otázky, zda musí být znám konkrétní 

kupující před nabídkou předkupního práva, se však názory liší, z judikatury lze dovodit, že 

tato povinnost není.204 Judikatura i odborná literatura se pak ovšem shodují na povinné 

písemné formě při uplatnění předkupního práva205 ve vztahu k nemovitosti, což lze jistě 

považovat za podstatnou podmínku i dle současné úpravy, i když není výslovně zákonem 

stanovena. 

 

Nevyjádří-li se ostatní spoluvlastníci a podíl ve lhůtě 2 měsíců neodkoupí, 206 či vyjádří-li 

se, že nemají o koupi spoluvlastnického podílu zájem, je až poté prodávající oprávněn 

převést spoluvlastnický podíl na kupujícího. 

 

Jak je z výše uvedeného popisu řádného postupu patrné, jedná se o relativně komplikovaný 

proces, a to i za předpokladu, že je nemovitost vlastněna jen několika spoluvlastníky. 

Opravdu složitá situace nastává ve chvíli, kdy je prodávající spoluvlastníkem podílů 

například rozlehlých garáží, což je na sídlištích častější situace, než současná úprava 

předkupního práva zřejmě předvídala. Objevují se i případy, kdy sice prodávající prodává 

jednotku, jejíž součástí je podíl na společných částech, dále však v okruhu prodávané 

nemovitosti vlastní například podíl na příjezdové cestě či předzahrádce, který potřebuje 

převést společně s bytovou jednotkou, jelikož má sám jako takový zanedbatelnou hodnotu 

a má samozřejmě zpravidla mnohem větší přínos pro majitele bytové jednotky. Na rozdíl od 

podílu na společných částech budovy se na spoluvlastnické podíly, které přímo nesouvisejí 

s jednotkou, aplikuje předkupní právo. 

 

Nemovitosti se tak v praxi mohou dělit i na několik stovek podílů a uskutečnění výše 

uvedeného procesu vůči každému z jejich spoluvlastníků je tak nejen časově, ale i finančně 

náročné. Nehledě na skutečnost, že je pro prodávajícího vhodnější nabízet předkupní právo 

spoluvlastníkům až ve chvíli, kdy má zajištěného kupce a spoluvlastnický podíl chce prodat 

(především prodává-li spoluvlastnické podíly společně s bytovou jednotkou). Kupující je 

však málokdy ochoten čekat na vyjádření všech spoluvlastníků v nejistotě, zda opravdu 

předmět koupě nabude do svého vlastnictví. 

                                                 
204 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2764/99. 
205 KRÁLÍK, Michal. § 140 [Převod spoluvlastnického podílu]. In: HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. 
206 Blíže viz Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1996/2005 a navazující Rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3493/2015. 
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Vzhledem ke složitosti aplikace předkupního práva při větších počtech spoluvlastnických 

podílů se v praxi vyvinuly tři cesty, jakými je možné předkupní právo -  a s ním i celý výše 

popsaný proces - obejít. 

 

První možností je vzdání se předkupního práva ostatními spoluvlastníky, které je zapsáno 

v katastru nemovitostí. Vzdají-li se spoluvlastníci touto cestou předkupního práva, 

neaplikuje se na ně ustanovení § 1124 OZ 2012 a nemohou se později dovolávat, že měli 

zájem koupit podíl na společné věci přednostně. Zápis se provádí poznámkou do katastru 

nemovitostí a dopadá i na další kupující při převodu spoluvlastnického podílu. Touto cestou 

se vydává řada developerských společností, kdy již do kupních smluv přidávají ujednání, že 

se kupující vzdává předkupního práva dle § 1124 OZ 2012. Oproti tomu u nemovitostí, které 

již existují řadu let, jejich spoluvlastníci zpravidla nemají důvod uvádět do katastru 

nemovitostí, že se vzdávají předkupního práva. 

 

Další způsob, kterým lze zákonným postupem obejít předkupní právo, je prodej mezi 

osobami blízkými. Tento institut má zcela jistě svůj smysl, avšak s ohledem na definici 

osoby blízké v ustanovení § 22 OZ 2012, které stanoví, že je osoba blízká nejen manžel, 

partner a osoby jinak příbuzné, ale i: „jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se 

pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 

důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby 

sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“207 Otázkou je, zda by neměl být výklad 

osoby blízké, zvláště ve vztahu k § 1124 OZ 2012, zúžen. V praxi si totiž těžko můžeme 

představit, že prodávající, který se chce vyhnout celému procesu předkupního práva, 

a kupující, který chce spoluvlastnický podíl rychle nabýt, nebudou souhlasit, že by újmu 

druhého pociťovali jako újmu vlastní, když toto prohlášení teoreticky stačí k obejití celého 

institutu. Často se tak v kupních smlouvách pouze účelově prohlašuje, že jsou si kupující 

a prodávající osobami blízkými, což je zcela jistě jednání v rozporu s dobrými mravy. 

Málokterý spoluvlastník, na jehož úkor bylo toto prohlášeno, však bude mít možnost reálně 

prokázat, že si kupující a prodávající osobami blízkými nejsou. Teoreticky taková možnost 

nastane ve chvíli, kdy bude jeden ze subjektů právnická osoba a druhý v ní nebude mít 

žádnou účast ani vliv. 

                                                 
207 § 22 OZ 2012. 
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V praxi nejčastější postup je však v rozporu se zákonem i dobrými mravy, a to naprosté 

ignorování § 1124 OZ 2012. Katastrální úřady zatím zpravidla neprověřují, zda prodávající 

nabídl spoluvlastnický podíl všem ostatním spoluvlastníkům, případně se spokojí 

s prohlášením, že tak bylo učiněno, a navrhované změny zapisují. 

 

3.3.2. Důsledky porušení předkupního práva a povinnost k náhradě újmy 

 

Vzhledem k dosud krátké účinnosti novely 460/2016 zatím spíše teoretickou otázkou 

zůstává, jaké možnosti mají ostatní spoluvlastníci, zjistí-li, že byli jednáním jiného 

spoluvlastníka zkráceni na svých právech. OZ 2012 přímo nestanoví důsledky, které plynou 

z porušení § 1124 OZ 2012. Lze se tudíž domnívat, že se uplatní podobný výklad, jako za 

předchozí úpravy předkupního práva, kdy se mohli ostatní spoluvlastníci žalobou domáhat 

nahrazení projevu vůle prodávajícího, tedy učinění nabídky ke koupi spoluvlastnického 

podílu.208 Spoluvlastníci zřejmě také mohou soudní cestou napadnout platnost takového 

převodu nemovitosti, při kterém nebylo uplatněno předkupní právo, a domáhat se jeho 

zrušení.209 Za předpokladu, že budou ve sporu úspěšní, pak soud převod nemovitosti zruší 

jako relativně neplatné jednání. 

 

Aby mohli být spoluvlastníci při případném domáhání se svého práva úspěšní, musí je 

s ohledem na zásadu vigilantibus iura210 uplatnit včas, tedy do té doby, než bude jejich nárok 

promlčen. Ohledně promlčení možnosti domáhat se ochrany předkupního práva soudní 

cestou existuje rozsáhlá literatura. Všichni se shodují na obecné promlčecí lhůtě tří let, avšak 

existují spory ohledně začátku běhu této lhůty. Dle judikatury začíná tato běžet již ode dne 

úkonu, kterým bylo předkupní právo porušeno.211 V literatuře pak obecně převládá názor, že 

je vhodnější, aby začala promlčecí lhůta běžet až dnem podání návrhu na zápis změn 

příslušnému katastrálnímu úřadu,212 s ohledem na skutečnost, že třetí strany (tedy ostatní 

spoluvlastníci) se o porušení svých práv mohou objektivně dozvědět právě až z tohoto 

veřejného seznamu. 

                                                 
208 KRÁLÍK, Michal. § 140 [Převod spoluvlastnického podílu]. In: HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. 
209 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2474/2000. 
210 Vigilantibus iura scripta sunt neboli zákony náleží bdělým. 
211 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2003, sp. zn. 32 Odo 568/2002. 
212 ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich. Nad předkupním právem. Právní rozhledy. 1994, č. 5, s. 160 – 167. 
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Z porušení předkupního práva dle § 1124 OZ 2012 bude jistě dovozována povinnost 

k náhradě újmy ze zákona. Otázkou však zůstává jaká újma - respektive konkrétní škoda - 

bude spoluvlastníkům způsobena, zruší-li soud převod spoluvlastnického podílu na jiného 

majitele, či nahradí-li projev vůle původního spoluvlastníka tak, že jej donutí 

spoluvlastnický podíl nabídnout ostatním. Spoluvlastníkům by měla být zcela jistě 

nahrazena škoda, spočívající v účelně vynaložených nákladech na to, aby se domohli svého 

práva (zpravidla náhrady nákladů právního zastoupení). Spoluvlastníci by však dle mého 

názoru neměli být úspěšní s vyčíslováním škody, která jim vznikla v důsledku prodlení 

prodávajícího s uplatněním předkupního práva, vzhledem k tomu, že zde žádná faktická 

škoda prodlením nevznikla. 

 

S ohledem na problematické fungování předkupního práva, zejména ve vztahu k podílům na 

společných částech převáděných společně s bytovými jednotkami, je v současné době 

projednáván návrh novely OZ 2012, která ruší předkupní právo na spoluvlastnický podíl na 

nemovité věci, které jsou příslušenstvím nemovité věci rozdělené na jednotky.213 Pokud tato 

novela projde legislativním procesem a nabude účinnosti, jistě tím ulehčí existenci 

předkupního práva v bytovém spoluvlastnictví. 

 

  

                                                 
213 Dne 18. března senát projedná vládní návrh zákona č. 411, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/. 
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3.4. Práva spoluvlastníků ideálních podílů na nemovitosti a 

povinnost k náhradě újmy 

 

Méně častou, avšak ne zcela zanedbatelnou formou spoluvlastnictví v rámci bytového práva 

je spoluvlastnictví domu několika vlastníky, kteří mají bytový dům rozdělený na ideální 

podíly. Takovéto spoluvlastnictví vzniká zpravidla u starších domů, které byly dříve 

majetkem jedné osoby a následně se v rámci dědických řízení rozdrobily na několik 

ideálních podílů, aniž by byly v domě vymezeny bytové jednotky či jiné části. Zda je toto 

spoluvlastnictví předmětem bytového spoluvlastnictví, není z vymezení § 1158 OZ 2012 

zcela zřejmé. Dle mého názoru jej lze dovodit z druhé věty § 1158 OZ 2012, tedy že: „Bytové 

spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma 

byty.“214 Nikoli tedy nutně v domě rozděleném na jednotky, ale v domě obsahujícím byty. 

 

Jelikož v takovém bytovém domě, stejně jako u většiny domů družstevních215 nedošlo 

k rozdělení na jednotky, nebude v tomto domě vznikat společenství vlastníků. V praxi se 

však může stát, že spoluvlastníků takového domu je více a společná správa domu pak bývá 

často problematická. 

 

3.4.1. Správa společného domu 

 

Na správu společného domu tedy zřejmě dopadají speciální ustanovení OZ 2012, upravující 

správu domu bez vzniku společenství vlastníků. Jedná se jistě o jednu z problematických 

oblastí právních jednání ve chvíli, kdy je dům s byty vlastněn v rámci  ideálního 

spoluvlastnictví. Zákon stanoví, že: „Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou 

odpovědnou za správu domu správce”216, dále je stanoveno, že se na správu domu použijí 

přiměřeně ustanovení o shromáždění vlastníků, a také, že rozhodování těchto vlastníků 

svolává správce. Za správce se dle OZ 2012 považuje vlastník, který má větší než 

nadpoloviční podíl na společných částech, a není-li, pak vlastníci volí správce většinou 

hlasů.217 Domnívám se, že s ohledem na výše uvedenou dikci § 1158 OZ 2012 může být 

                                                 
214 § 1158 odst. 1 OZ 2012. 
215 Poslední dobou bývají i družstevní domy rozdělovány na jednotky prohlášením vlastníka v souvislosti 

s odštěpováním členů a jejich přechodem do společenství vlastníků. 
216 § 1190 OZ 2012. 
217 § 1191 a násl. OZ 2012. 
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správcem bytového domu osoba, která má největší ideální podíl na bytovém domě, jelikož 

celý dům je ve své podstatě společnou částí. 

 

Správce domu je tedy s ohledem na výše uvedené odpovědný za správu domu stejně, jako 

předseda společenství vlastníků. Nabízí se otázka, zda je odpovědný jako předseda 

společenství vlastníků i v tom smyslu, že musí jednat s péčí řádného hospodáře. Tato je totiž 

dovozena z § 159 OZ 2012 a dopadá na členy volených orgánů.218 Za předpokladu, že se 

však správce domu dostane do své funkce na základě toho, že vlastní nadpoloviční podíl na 

nemovitosti, není jistě možné toto kvalifikovat jako volbu. Na druhou stranu se nejeví žádný 

jiný spravedlivý důvod, na základě kterého by správce nemovitosti neměl být ze své funkce 

ostatním spoluvlastníkům odpovědný, a případně tedy povinen nahradit újmu, kterou svým 

zaviněným jednáním způsobil. Zda je možné se této újmy domáhat jako porušení institutu 

péče řádného hospodáře, či jako porušení obecné prevenční normy § 2900 OZ 2012, nebylo 

dosud vyjasněno. Dle mého názoru má v případě, kdy nebyl správce domu zvolen, větší 

šanci na úspěch postup požadující náhradu škody dle obecné prevenční normy. 

 

 

3.4.2. Faktické rozdělení užívání domu a nájem bytů 

 

Na první pohled zřejmým problémem, navazujícím na správu společného domu, bude i jeho 

užívání, a to především s ohledem na skutečnost, že více vlastníků nebude zřejmě chtít celý 

dům užívat společně a nerozdílně. Dohodnou-li se spoluvlastníci s ohledem na poměr jejich 

ideálních podílů na užívání společného domu, je vhodné tuto dohodu učinit písemně. Za 

předpokladu, že pak některý ze spoluvlastníků nebude dodržovat ujednané povinnosti, 

například obsadí-li sklep či parkovací stání, které bylo dohodou vlastníků svěřeno někomu 

jinému, je možné po něm následně požadovat náhradu újmy, kterou tímto jednáním způsobil. 

Na takovouto dohodu však musí přistoupit většina spoluvlastníků.219 

 

V praxi častější komplikace než užívání domu samotnými spoluvlastníky působí situace, kdy 

se některý ze spoluvlastníků rozhodne v domě nebydlet, ale sobě přidělený (ať již výslovně 

uzavřenou či konkludentní dohodou „získaný”) byt pronajmout. Z judikatury vyplývá, že 

                                                 
218 Viz kapitola 4.3. 
219 Jak vyplývá např. z Rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2104/99. 
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není možné, aby jednotlivý spoluvlastník sám uzavřel platnou nájemní smlouvu.220 Uzavře-

li tedy jeden ze spoluvlastníků nájemní smlouvu na část domu, aniž by s tímto souhlasili 

ostatní spoluvlastníci, či aniž by je o tom dokonce informoval, mají ostatní spoluvlastníci 

právo se proti takovému postupu bránit. 

  

Nejúčinnější cestou obrany pak zřejmě nebude žaloba na náhradu újmy, jelikož by bylo 

značně obtížné vyčíslit škodu, která vzniká tím, že nájemce užívá byt namísto pronajímatele. 

Lepší cestou se tak zdá být žaloba na vydání bezdůvodného obohacení. Jedná-li se totiž 

o společnou věc všech vlastníků a tito si žádným způsobem nedojednali možnost její části 

pronajímat jednotlivými spoluvlastníky, vzniká pronájmem části společné věci bezdůvodné 

obohacení na úkor všech ostatních. O jiný případ by se jednalo za předpokladu, že by si 

spoluvlastníci pronájem přidělených částí dohodou přímo zakázali, a to buďto pod sankcí 

smluvní pokuty, případně pod jinou - předem vyčíslenou - náhradou škody. Nevyčíslí-li 

spoluvlastníci sankci za pronájem nemovitosti předem, domnívám se, že s žalobou na 

náhradu škody v konkrétní výši bude obtížné uspět. 

  

                                                 
220 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. 26 Cdo 26/2009 a Rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 1. 2. 2005, sp. zn. 26 Cdo 436/2004. 
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4. Povinnost k náhradě újmy v rámci společenství 

vlastníků a bytových družstev 

 

 

Společenství vlastníků a bytové družstvo jsou dva instituty bytového práva, které jsou sice 

značně odlišné z hlediska koncepce práv a povinností jejich členů, vzniku, i speciální 

úpravy, avšak ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou újmu v nich lze spatřovat shodné 

rysy. Naopak jejich odlišnosti v této oblasti je jistě zajímavé porovnat ve vzájemném 

kontextu a vymezit jejich specifika na konkrétních případech.  

 

4.1. Koncepce bytového družstva a společenství vlastníků 

 

Bytová družstva a společenství vlastníků jsou odlišné jak svou právní koncepcí, tak 

i historickým vývojem. V této kapitole je družstvo předřazeno před společenství vlastníků 

z toho důvodu, že je v rámci vývoje právního řádu na území České republiky zakotveno 

hlouběji než společenství vlastníků. 

 

4.1.1. Bytové družstvo 

 

Bytová družstva jsou zvláštním typem družstev, jejichž existence se na našem území časově 

váže na vznik první republiky (družstva obecně vznikají již v 19. století). Principem všech 

družstev je pak především dobrovolnost, vzájemná podpora a součinnost.221 

 

Bytová družstva zažila velký rozmach za socialismu, avšak postupně ztrácela svůj původní 

význam, tedy především dobrovolnost vzniku členství. V roce 1953 byl vydán zákon 

o lidových bytových družstvech,222 na jehož základě bylo původních cca tisíc bytových 

družstev sdruženo tak, že výsledkem bylo jen několik desítek bytových družstev na území 

                                                 
221 NOVOTNÝ, Marek. § 727 [Účel založení a předmět činnosti]. In: NOVOTNÝ, Marek. Bytové 

spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice komentované zákony.  
222 Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích, účinný v § 58 týkající se 

daňových osvobození od 1.1.1954, v ostatním od 1.1.1955. 
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České republiky.223 Výsledky tohoto sdružení přetrvávají na některých územích dodnes, 

například Stavební bytové družstvo Praha 8224 stále vykonává svou funkci. 

 

Bytová družstva podléhala ode dne účinnosti OZ 1964 tomuto zákonu, dále byla částečně 

upravena hospodářským zákoníkem č. 109/1964 Sb., zákony o bytovém, spotřebním 

a výrobním družstevnictví225 a podzákonnými předpisy.226 Po přijetí obchodního zákoníku 

z roku 1991 podléhala bytová družstva jeho obecné úpravě, částečně byla bytová družstva 

upravena zákonem o vlastnictví bytů a dalšími předpisy. 

 

Oproti vývoji společenství vlastníků je tak vývoj bytových družstev značně odlišný, 

převážně zakotvený v jiných předpisech a tradičně řazený do obchodního práva. V současné 

době jsou bytová družstva upravena v VI. hlavě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (dále jen „ZOK“), který v některých ustanoveních přímo odkazuje na aplikaci 

OZ 2012 (nájem družstevníků, neplatnost členské chůze). Problematika neupravená v ZOK 

se pak subsidiárně řeší úpravou v OZ 2012.227 

 

Na rozdíl od úpravy společenství vlastníků zákony přímo nestanoví, že bytové družstvo 

odpovídá za správu domu. Povinnost k náhradě újmy, vzniklé v souvislosti se zanedbáním 

správy bytu či domu, lze však zřejmě dovodit z povinnosti bytového družstva zajišťovat 

bytové potřeby svých členů, případně z nájemního poměru mezi družstvem a jeho členy. 

 

Zásadní odlišností bytového družstva a společenství vlastníků je především právní poměr 

členů těchto právních osob k předmětné nemovitosti. Zatímco spoluvlastníci primárně 

vlastní bytové jednotky, na základě jejichž vlastnictví jsou slučováni do společenství 

vlastníků, členové družstva vlastní pouze podíl v tomto družstvu, vlastníkem předmětné 

nemovitosti je pak samo družstvo a jednotliví členové si byty od družstva pronajímají. 

 

                                                 
223 NOVOTNÝ, Marek. § 727 [Účel založení a předmět činnosti]. In: NOVOTNÝ, Marek. Bytové 

spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice komentované zákony.  
224 Stavební bytové družstvo Praha 8, IČO: 000 34 550, se sídlem Horňátecká 1772/19, Kobylisy, 182 00 Praha 

8, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou DrXCVIII 254, 

zapsané dne 27. 4. 1963. 
225 Zákon č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, 

spotřebním a výrobním družstevnictví. 
226 Např. vyhláškou ministerstva financí ČR č. 137/1968 Sb. a 136/1985 Sb., o finanční a úvěrové pomoci 

družstevní bytové výstavbě. 
227 Až na výjimky, např. výpověď z nájmu viz § 734 odst. 2 ZOK. 
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4.1.2. Společenství vlastníků 

 

Společenství vlastníků je oproti bytovým družstvům novějším institutem. Ze své podstaty 

nemohlo existovat v éře socialismu a bylo definováno až zákonem o vlastnictví bytů, který 

mu po novele č. 130/2000 Sb.228 jež nabyla účinnosti dne 1. 7. 2000, přiznával částečnou 

právní subjektivitu. Zákon o vlastnictví bytů tak definoval společenství vlastníků jednotek 

jako právnickou osobu: „která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve všech 

věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu... Společenství 

může nabývat věci, práva nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě 

první.”229 Společenství vlastníků jednotek tak bylo účelově vzniklou právnickou osobou při 

naplnění některé ze tří zákonem předvídaných skutečností.230  

 

Současnou právní úpravou je společenství vlastníku jednotek pojato mírně odlišně. Dle 

důvodové zprávy tato koncepce vychází z předchozí úpravy a z výsledků diskuzí při přípravě 

návrhu nového zákona o vlastnictví bytů.231 Změnil se tak především proces vzniku 

společenství vlastníků. Pro vznik společenství vlastníků je od účinnosti OZ 2012 nezbytné 

zakladatelské právní jednání, a to projev vůle vlastníků, respektive budoucích vlastníků 

jednotek.232 Členství ve společenství vlastníků se pak bezpodmínečně váže na vlastnictví 

jednotky, vzniká a zaniká tak společně se vznikem a zánikem vlastnického práva k této 

jednotce. Ze zákona je pak povinný vznik společenství vlastníků v domě, kde je alespoň pět 

jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků.233 OZ 2012 také 

zkracuje název společenství vlastníků jednotek na společenství vlastníků a dále již pracuje 

pouze s tímto pojmem, jak se snaží respektovat v rámci pojmosloví i tato práce. 

 

                                                 
228 Zákon č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické 

vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony 

(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
229 § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. 
230 § 9 odst. 3 a 4 zákona o vlastnictví bytů. 
231 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 1194. 
232 NOVOTNÝ, Marek, HOLEJŠOVSKÝ, Josef. § 1194 [Definice společenství vlastníků]. In: NOVOTNÝ, 

Marek. Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 148. 

S náležitým projevem vůle však nelze v tomto kontextu zcela souhlasit (srov. JANDEROVÁ, Kateřina. 

Stanovy společenství vlastníků jako smlouva sui generis. In: SEDLÁČEK, M., STŘELEČEK, T. a kol. Právní 

jednání a procesní úkony. Vzájemné vztahy a nové aspekty. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 232 s.). 
233 § 1198 OZ 2012. 
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Dle § 1190 OZ 2012234 je společenství vlastníků osobou odpovědnou za správu domu 

a pozemku. OZ 2012 tak opět pracuje s pojmem odpovědnost, ač by tedy dle nové 

terminologie mělo být společenství vlastníku osobou „povinnou k náhradě újmy vzniklé 

pochybením při správě domu a pozemku.“  Z tohoto pojetí lze tedy zřejmě dovodit, že 

v oblasti společenství vlastníků je na místě nadále mluvit i o odpovědnosti za újmu, nikoli 

striktně pouze o povinnosti k náhradě újmy. Po materiální stránce však odlišná dikce 

ustanovení nemá vliv na případnou povinnost společenství vlastníků nahradit újmu. Tato 

povinnost k náhradě újmy vyplývá ze zákona a k jejímu porušení bude nutné prokázat 

zavinění společenství vlastníků (respektive jeho statutárního orgánu) alespoň ve formě 

nevědomé nedbalosti.  

 

Dalším záměrem současné úpravy bylo upravit společenství vlastníků komplexně na 

zákonné úrovni, jelikož se dosavadní řešení významných otázek na úrovni podzákonných 

předpisů: „jevilo a jeví jako problematické“235. OZ 2012 tak upravuje vznik a zánik 

společenství vlastníků, členství v tomto společenství a jeho orgány, včetně jejich pravomocí 

a rozhodování. V rámci očekávané novely OZ 2012 zákonodárce chystá rozsáhlou změnu 

dosavadní právní úpravy bytového spoluvlastnictví, která by měla především vznik 

a fungování společenství vlastníků zjednodušit.236 OZ 2012 dále upravuje náležitosti stanov 

společenství vlastníků (dle předchozí úpravy se forma a obsah stanov řídily nařízením  

č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, tedy 

podzákonnou normou).  

  

                                                 
234 § 1190 OZ 2012: „Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li 

společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.“ 
235 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 1194. 
236 Dne 18. března senát projedná vládní návrh zákona č. 411, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/. 
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4.2. Stanovy společenství vlastníků a bytových družstev 

 

Na první pohled zdánlivě jednoduché právní jednání ve formě notářského zápisu, které pro 

většinu spoluvlastníků a družstevníků zpravidla znamená pouze odsouhlasení předloženého 

znění, má však výrazný dopad na celé fungování a uspořádání vnitřních poměrů společenství 

vlastníků a družstva. 

 

Stanovy společenství vlastníků musí dle § 1200 OZ 2012 obsahovat alespoň:  

 

a) „název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který 

společenství vlastníků vzniklo, 

b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na 

jiném vhodném místě, 

c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování, 

d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního 

období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení, 

e) určení prvních členů statutárního orgánu, 

f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, 

g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu 

cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky 

jednotek.“237 

 

OZ 2012 dále stanoví, že schválením stanov vzniká společenství vlastníků.  

 

Náležitosti stanov bytového družstva upravuje ZOK v § 553, které oproti úpravě stanov 

společenství vlastníků požaduje z podstaty tohoto institutu navíc určení předmětu podnikání 

družstva, určení způsobu vzniku členství v družstvu, způsob svolávání členské schůze 

včetně pravidel pro její rozhodování a určení výše členského vkladu včetně lhůty jeho 

splacení. Naopak stanovy družstva dle ZOK, na rozdíl od stanov společenství vlastníků, 

nemusí obsahovat sídlo. Ustanovení § 731 ZOK pak ve vztahu k bytovým družstvům 

doplňuje zejména povinnost upravit ve stanovách podmínky a podrobnější úpravu nájmu 

družstevního bytu jeho členům. 

                                                 
237 § 1200 OZ 2012, očekávaná novela navrhuje zrušení písm. g).  
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Z výše uvedeného lze vypozorovat značné odlišnosti mezi stanovami společenství vlastníků 

a stanovami družstva, které jsou v dalších ustanoveních OZ 2012 a ZOK dále rozvedeny, 

avšak pro tuto práci je především podstatné, že stanovy obou právnických osob musí 

obsahovat úpravu práv a povinností jejich členů. Ze stanov společenství vlastníků i bytových 

družstev tak vznikají jejich členům povinnosti, které jsou tito členové povinni plnit 

a z jejichž porušení je dovozována povinnost k náhradě újmy. 

 

OZ 2012, ZOK ani jejich důvodová zpráva však již dále nestanoví, jakou povahu mají 

stanovy ve vztahu k povinnosti k náhradě újmy. Jinými slovy teorií nevyřčená avšak pro 

praxi klíčová zůstává otázka, zda jsou stanovy smlouvou, a tedy povinnost k náhradě újmy 

při jejich porušení je objektivní a řídí se § 2913 OZ 2012 či zda se na porušení stanov bude 

vztahovat zákonná povinnost k náhradě újmy, například dle obecné prevenční povinnosti 

upravené v § 2900 OZ 2012. 

 

V důvodové zprávě k OZ 2012 je uvedeno, že: „Stanovy mohou být poté, co byly přijaty, 

také měněny jako jakýkoli jiný projev vůle, a to i před vznikem společenství vlastníků“238 

z čehož lze dovozovat, že zákonodárce pojímá stanovy společenství vlastníků spíše jako 

smlouvu. Zákon navíc stanoví pouze rámec povinných náležitostí stanov, avšak jejich přesné 

znění si vytvářejí jednotlivá společenství vlastníků dle své vůle.  

 

Dalším argumentem pro určení, že jsou stanovy smlouvou je i analogické použití judikatury 

pojící se k předchozí úpravě, konkrétně Rozsudku Nejvyššího soudu z roku 2003, který 

v rámci odůvodnění uvádí, že: „stanovy obchodní společnosti či družstva jsou smlouvou sui 

generis“239, stejně jako odborná literatura pojící se k předchozí úpravě bytových družstev 

dle obchodního zákoníku.240 Za předchozí úpravy bytového práva, tedy před účinností OZ 

2012 však neexistovala smluvní odpovědnost tak, jak jí pojímá současný OZ 2012. Teorie 

tedy ani nemohla řešit otázku vzniku povinnosti k náhradě újmy ze stanov, a zda jsou 

stanovy smlouvou v tomto „odpovědnostním“ kontextu. 

                                                 
238 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 1201. 
239 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 146/2003, ze dne 21. 8. 2003 (blíže 

JANDEROVÁ, Kateřina. Stanovy společenství vlastníků jako smlouva sui generis. In: SEDLÁČEK, M., 

STŘELEČEK, T. a kol. Právní jednání a procesní úkony. Vzájemné vztahy a nové aspekty. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2019, 232 s.) 
240 DVOŘÁK, Tomáš. 2.3. [Právní povaha stanov]. In: DVOŘÁK, Tomáš. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2006. 
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Bude-li totiž závazně určeno, že jsou stanovy smlouvou, bude povinnost k náhradě újmy 

z jejich porušení dle § 2913 OZ 2012 objektivní. Poškozený tak nebude muset prokazovat 

zavinění společenství vlastníků či družstva a naopak škůdce bude povinen prokázat liberační 

důvody, případně nahradit vzniklou škodu. Další významný dopad v případě určení, že jsou 

stanovy smlouvou, bude mít tato skutečnost na vztah k třetím osobám, zpravidla nájemcům, 

či členům domácnosti vlastníků bytových jednotek. V konkrétním případě tak například 

zaváže-li se společenství vlastníků ve stanovách udržovat vnější plášť budovy, při deštích 

však zateče do bytové jednotky, která je obývána nájemci, budou i nájemníci aktivně 

legitimováni, tedy budou oprávněni žalovat společenství vlastníků. Společenství vlastníků 

pak bude za poškození bytové jednotky způsobené nedostatky pláště budovy odpovídat 

objektivně, ač například vynaložilo veškeré úsilí k jeho opravě a postupovalo v souladu 

s péčí řádného hospodáře. Stejná situace by mohla nastat u podnájemců bytového družstva. 

 

Na druhé straně lze jistě nalézt i argumenty ve prospěch zákonné povinnosti k náhradě újmy. 

Stanovy mohou existovat jako smlouva sui generis, která se chová dle smluvních ujednání 

při konkrétních situacích, avšak povinnost k náhradě újmy z této smlouvy uzavřené v rámci 

bytových právnických osob bude zákonná. Argumentaci, že lze stanovy vnímat jako podklad 

zákonné odpovědnosti, lze jistě předložit s ohledem na skutečnost, že jsou náležitosti stanov 

určené zákonem a nelze tedy v jejich případě hovořit o smluvní volnosti, která je základním 

principem soukromoprávních smluv. Dále lze režim zákonné odpovědnosti ze stanov 

společenství vlastníků dovozovat z judikatury, pojící se k (zákonné) obecné prevenční 

povinnosti dle § 2900 OZ 2012.  

 

Dle této judikatury se totiž v režimu zákonné povinnosti k náhradě újmy posuzuje například 

porušení sportovních pravidel, zakotvených ve formě vnitřních předpisů sportovních 

spolků.241 V kontextu se sportovními organizacemi je nelogické posuzovat povinnost 

k náhradě újmy, vzniklou porušením stanov, jako smluvní, když stanovy mají zákonem 

stanovené povinné náležitosti. Vstup do závazků plynoucích ze stanov nastává automaticky 

s nabytím družstevního podílu či bytové jednotky, a tedy i povinnosti uvedené ve stanovách 

vznikají členům těchto právnických osob ze zákona.  

 

                                                 
241 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 493/2015. 
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Naproti tomu vstup do sportovního spolku či organizace je zcela dobrovolný, nevzniká ze 

zákona tím, že se jedinec začne věnovat určitému sportu, a stanovy či vnitřní předpisy 

sportovních organizací podléhají z hlediska vázanosti zákonem při jejich tvorbě značně 

volnějšímu režimu, než stanovy společenství vlastníků a družstev. 

 

Dle mého názoru nebylo dosud definováno a z předchozí praxe nelze dovodit, zda jsou 

stanovy společenství vlastníků či bytového družstva smlouvou nebo specifickým aktem ve 

vztahu k povinnosti nahradit újmu, jelikož je smluvní povinnost k náhradě újmy tak, jak jí 

pojímá OZ 2012, novým institutem. Z hlediska povinnosti k náhradě újmy mám tedy za to, 

že dokud nebude stanoven jednotný a dostatečně jasný výklad, měl by soud při posuzování 

jednotlivých případů přihlédnout ke konkrétním okolnostem soukromého života, jak stanoví 

OZ 2012 například právě u obecné prevenční povinnosti,242 tak, aby byla aplikace režimu 

těchto povinností pokud možno co nejvíce spravedlivá v kontextu konkrétních případů.  

 

Jednotný výklad by pak mohl zaujmout stanovisko, že stanovy družstva a společenství 

vlastníků sice jsou projevem vůle a v jistém smyslu smlouvou, avšak povinnost k náhradě 

újmy vyplývající z jejich porušení by měla být dovozována stejně jako povinnost k náhradě 

újmy vyplývající z porušení vnitřních předpisů sportovních organizací a jiných spolků, tedy 

jako zákonná. Především z toho důvodu, aby poškozený měl povinnost prokazovat zavinění 

škůdce.  

 

Jako další řešení by se mohlo nabízet i rozlišení povinnosti k náhradě újmy při porušení 

stanov právnickou osobou, tedy společenstvím vlastníků či bytovým družstvem oproti 

porušení stanov těchto právnických osob jejich členy, s přihlédnutím k tomu, zda se jedná 

o fyzické osoby uspokojující v rámci těchto právnických osob svou bytovou potřebu. 

Členům těchto právnických osob, které svým členstvím uspokojují bytovou potřebu, by tak 

bylo nezbytné prokazovat v souladu s režimem zákonné povinnosti zavinění při porušení 

povinnosti ze stanov, oproti tomu společenství vlastníků či družstvo by při porušení 

povinnosti ze stanov odpovídalo v režimu smluvní povinnosti k náhradě újmy, tedy 

objektivně. 

 

                                                 
242 § 2900 OZ 2012. 
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Za újmu, způsobenou společenstvím vlastníků či družstvem při porušení stanov, odpovídá 

statutární orgán těchto právnických osob. V této souvislosti je vhodné zvážit, zda je možné 

klást na statutární orgán společenství vlastníků či družstva další požadavky, když i dosavadní 

úprava povinností, které se k výkonu této funkce pojí, je z určitých úhlů pohledů širší než by 

se mohlo jevit spravedlivé. 
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4.3. Povinnost k náhradě újmy členů statutárních orgánů 

 

Dle OZ 2012 je statutárním orgánem společenství vlastníků výbor, neurčí-li stanovy, že je 

statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.243 Ač lze dovodit, že se jedná 

o kogentní ustanovení,244 v praxi existují společenství vlastníků, která mají své statutární 

orgány nazvány jinak, například předseda společenství vlastníků je v obchodním rejstříku 

označen jako pověřený vlastník, tedy ponechává si označení dle předchozí úpravy zákonem 

o vlastnictví bytů.245 Formální označení statutárního orgánu však nemá vliv na povinnosti 

vyplývající z jeho postavení. Statutárním orgánem družstva je představenstvo,246 má-li 

družstvo méně než 50 členů, mohou stanovy určit, že se představenstvo nezřizuje 

a statutárním orgánem je předseda.  

 

Statutární orgán společenství vlastníků volí shromáždění, statutární orgán družstva volí 

členská schůze, tedy vždy nejvyšší orgán těchto právnických osob. 

 

Ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou újmu se na statutární orgány obou institucí 

vztahuje ustanovení § 159 OZ 2012, které stanoví že: „(1)Kdo přijme funkci člena voleného 

orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi 

a pečlivostí... (3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí 

způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí 

věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel 

plnění na právnické osobě nemůže domoci.“247 Toto ustanovení tak v občanském právu 

zakotvuje institut tzv. péče řádného hospodáře, tedy požadavek na určitou objektivní úroveň 

schopností při výkonu volené funkce. Ač tato norma cílí primárně na jednatele obchodních 

korporací, vztahuje se bez výjimky jak na členy výboru, případně předsedu společenství 

vlastníků, tak na členy představenstva či předsedu bytového družstva. U statutárního orgánu 

družstva je pak takto povinnost zakotvena navíc v § 51 a násl. ZOK.248 

 

                                                 
243 § 1205 OZ 2012. 
244 S ohledem na test kogentnosti uvedený v §1 odst. 2 OZ 2012 ve spojení s § 978 OZ. 
245 Touto otázkou se zabýval i soud při rozhodování o návrhu na určení opatrovníka společenství vlastníků, 

jehož statutárním orgánem je pověřený vlastník, navrhovatel žádal určení opatrovníka s tím, že společenství 

vlastníků nemá řádně vymezený a tedy neexistující statutární orgán. Tento návrh byl zamítnut, což bylo dále 

potvrzeno i Vrchním soudem v Praze Usnesením ze dne  18. 9. 2018 sp. zn. 14 Cmo 98/2017. 
246 § 705 ZOK. 
247 § 159 OZ 2012. 
248 Především v § 51 odst. 1 ZOK. 
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Statutární orgány bytových právnických osob však povětšinou nemají ani vzdálenou 

představu o rozsahu odpovědnosti, která se váže k jejich funkci. Člen voleného orgánu má 

povinnost vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, pečlivě a s potřebnými 

znalostmi.249 Od statutárního orgánu společenství vlastníků či družstva tak lze objektivně 

požadovat, aby své funkci věnoval dostatek času, aby řádně procházel dokumenty, které za 

společenství vlastníků či družstvo podepisuje, ale především, aby svým jednáním dostatečně 

předcházel vzniku újmy těmto právnickým osobám.  

 

Zároveň nestačí subjektivní přesvědčení statutárního orgánu, že jednal pečlivě, jelikož je 

standard péče řádného hospodáře pojímán jako objektivní měřítko míry opatrnosti. 

Důvodová zpráva tak v návaznosti na judikaturu250 dokonce uvádí, že: „porušením péče 

řádného hospodáře je mj. i situace, kdy určitá osoba přijme funkci člena orgánu nebo v ní 

setrvává, byť musí vědět, že na ni znalostmi nebo z jiných důvodů nestačí.“251 Člen voleného 

orgánu by tak zřejmě měl mít právní, případně i ekonomické vzdělání. Za předpokladu, že 

těmito schopnostmi nedisponuje, je v souladu s požadavkem na výkon funkce s péčí řádného 

hospodáře povinen z funkce statutárního orgánu bezprostředně odstoupit, případně opatřit 

dostatečně způsobilé poradenství jiných subjektů, za jejichž výběr je však opět odpovědný. 

 

Zda je požadavek § 159 OZ 2012 spravedlivý a v praxi uskutečnitelný i ve vztahu ke 

statutárním orgánům společenství vlastníků a bytových družstev, zůstává otázkou. 

Spravedlivý zřejmě ano, když například předseda bytového družstva jedná za obchodní 

korporaci, jejímž majetkem je bytový dům a případným nepozorným jednáním by mohl 

členy svého bytového družstva připravit o „střechu nad hlavou“. Do jisté míry i předseda 

společenství vlastníků může zadlužit společenství takovým způsobem, že ohrozí finanční 

situaci vlastníků bytových jednotek, popřípadě může způsobit újmu zanedbáním správy 

domu. Avšak vzhledem k tomu, že společenství vlastníků fakticky dům nevlastní, ve 

výjimečných případech vlastní pouze společné části budovy, je dle mého názoru složitější 

způsobit rozsáhlou újmu jako statutární orgán společenství vlastníků, než jako statutární 

orgán bytového družstva. 

                                                 
249 LASÁK, Jan. § 159 [Požadavky na výkon funkce člena voleného orgánu právnické osoby]. In: LAVICKÝ, 

Petr. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014. 
250 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008: „V případě, že jednatel nemá 

potřebné odborné znalosti, má povinnost zajistit posouzení daného případu osobou, která potřebné znalosti 

má, přičemž součástí péče řádného hospodáře je schopnost rozpoznat, které činnosti již není schopen 

vykonávat či které potřebné znalosti a dovednosti nemá.“ 
251 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 151 až 160. 
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Velký význam v oblasti povinnosti k náhradě újmy porušením povinnosti statutárních 

orgánů má především správa domu. Zanedbáním správy domu či zvolením špatné 

společnosti, uskutečňující například opravy bytového domu, může vzniknout újma nejen na 

majetku, ale i na zdraví, v krajním případě na životě. V těchto oblastech je jistě vhodné mít 

dostatečně způsobilý orgán jednající za právnickou osobu, které bude ze své funkce také 

v dostatečném rozsahu odpovědný. 

 

Na druhou stranu společenství vlastníků či bytová družstva nemají tak široký výběr ze 

svých možných zástupců jako obchodní korporace založené za účelem zisku. Jak vyplývá 

i z jejich podstaty, odměna za členství ve statutárním orgánu je u statutárních orgánů 

bytových právnických osob zpravidla řádově jiná, než odměna za výkon jednatele obchodní 

korporace. Zájem o zastoupení bytového družstva či společenství vlastníků tak bývá často 

nulový. Dle dřívější úpravy bylo judikováno,252 že členem statutárního orgánu společenství 

vlastníků musí být člen tohoto společenství. Zřejmě s ohledem na skutečnost, že do 

společenství vlastníků a bytových družstev vstupují osoby, které zpravidla primárně chtějí 

uspokojit svou bytovou potřebu, nikoli být členem právnické osoby, natož jejím statutárním 

orgánem, současná právní úprava od této praxe upouští. 

 

Ve vztahu k výše uvedenému tak zřejmě lze požadovat odbornost výkonu funkce členů 

statutárních orgánů bytových družstev a společenství vlastníků. Domnívám se však, že v této 

oblasti je právní povědomí velice malé a zřejmě by tak bylo spravedlivé, aby soud při 

posuzování konkrétních případů přihlížel k okolnostem a zvyklostem na danou situaci 

dopadajícím, dokud se právní vědomí o požadavku na náležitou odbornost výkonu těchto 

(často za symbolickou mzdu vykonávaných) volených funkcí nerozšíří do povědomí široké 

veřejnosti. 

  

                                                 
252 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 12. 2010, sp. zn. 7 Cmo 67/2010. 
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4.4. Povinnost k náhradě újmy vlastníků jednotek a družstevních 

podílů 

 

Vzhledem k tomu, že soukromé právo upravuje poměry subjektů v rovnocenném postavení, 

lze jistě očekávat, že budou vznikat práva a povinnosti v rámci bytového práva i členům 

bytových družstev a společenství vlastníků. Tato jsou pak také zakotvena z části v zákonech, 

především OZ 2012, a dále ve stanovách, případně dalších vnitřních předpisech těchto 

právnických osob.253 

 

4.4.1. Povinnost k náhradě újmy vlastníků jednotek a členů bytových 

družstev při rekonstrukci 

 

Mezi nejčastější jednání členů bytových právnických osob, vedoucí ke sporům se všemi 

zúčastněnými subjekty, patří rekonstrukce bytů prováděné ze samostatné iniciativy 

jednotlivých členů. I přes to, že je každý člen vázán při stavebních změnách své bytové 

jednotky či přiděleného nájemního bytu nejen předpisy veřejného práva,254 ale i omezeními 

vyplývajícími z právní ochrany vlastnického práva ostatních, není dodržování těchto práv 

v praxi vymáháno tak důsledně, aby nedocházelo k jejich porušování, a tak i k zásahu do 

cizích práv a především ke vzniku újmy. 

 

Člen společenství vlastníků není oprávněn zasáhnout prováděnými stavebními úpravami do 

společných částí budovy, přičemž osoba odpovědná255 za správu domu je dle OZ 2012 

oprávněna ověřit, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné 

části.256 Zasáhne-li tedy člen do společných částí domu, nahradí újmu tímto způsobenou 

(například zásahem do společných částí). Naopak neučiní-li osoba odpovědná za správu 

domu kontrolu a nezjistí-li, jakým způsobem a zda bylo do společných částí zasaženo, bude 

následně ona odpovídat společenství vlastníků za porušení péče řádného hospodáře, nebude-

li škoda nahrazena osobou provádějící neoprávněné zásahy. Tato odpovědnost bude tak 

zřejmě v obou případech zákonná a nic se na ní nezmění ani s případnou účinností 

                                                 
253 Například v domovním řádu. 
254 Především zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
255 V této oblasti se zákonodárce opět navrací k pojmu odpovědnost. 
256 § 1182 OZ 2012. 
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současného návrhu novely bytového spoluvlastnictví,257 která vlastníkovi jednotky ukládá 

povinnost předem oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku stavební úpravu 

uvnitř svého bytu. 258 

 

V rámci společenství vlastníků je nezbytné žádat souhlas shromáždění se změnami, které 

přesahují určitý rozsah, což je zpravidla uvedeno ve stanovách. Poruší-li člen společenství 

vlastníků tuto povinnost, je možné požadovat náhradu újmy, kterou svým jednáním způsobil, 

případně podat zápůrčí žalobu, zasahuje-li svým jednáním do společných částí budovy. 

Stavební zásahy do společných částí mohou být značně problematické nejen z hlediska toho, 

že si jeden člen přisvojí společný prostor, ale také z toho hlediska, že za správu domu 

odpovídá společenství vlastníků, respektive jeho statutární orgán. Případné chyby 

v rekonstrukci, provedené na společných částech budovy, tak mohou v konečném důsledku 

postihnout povinností k náhradě újmy společenství vlastníků, které na průběh rekonstrukce 

dostatečným způsobem nedohlíželo. Bude-li povinnost péče o společné části budovy 

společenství vlastníků uvedena ve stanovách, stává se velice významnou otázka posouzení 

smluvní povahy stanov, když bude třeba zjistit, zda je na místě prokazovat zavinění. 

 

Družstevník naproti tomu byt, který obývá, nevlastní, má jej pouze v nájmu od družstva. 

Tímto je tedy značně omezena jeho zákonná možnost byt upravovat. V praxi však bývají 

rozsáhlé rekonstrukce družstevních bytů prováděny bez větších problémů, řada pečlivějších 

družstev vyžaduje souhlas statutárního orgánu či schůze, jiná tuto část právní regulace 

úspěšně ignorují.  

 

V rámci bytového družstva však zpravidla nebývají bytové jednotky vymezeny,259 a i za 

předpokladu, že jsou, budou ve vlastnictví družstva, nikoli jeho člena a nájemce. To však 

z pohledu povinnosti k náhradě újmy znamená, že bytové družstvo - respektive jeho 

statutární orgán - odpovídá za řádné provedení těchto prací. Za předpokladu, že bude 

rekonstrukce provedena s nedostatkem odborné péče a následně vznikne v tomto důsledku 

rozsáhlá škoda na budově například vytopením, nese odpovědnost vůči ostatním nájemcům 

bytové družstvo, pokud se prokáže, že o probíhající rekonstrukci vědělo, nebo alespoň vědět 

                                                 
257 Dne 18. března senát projedná vládní návrh zákona č. 411, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/. 
258 C. H. BECK. Problémy bytového spoluvlastnictví. Právní zpravodaj. PZ 116/2019. 
259 Ve smyslu jejich existence jako nemovité věci zapsáním do katastru nemovitostí. 



 

83 

 

 

mohlo. Tuto škodu je samozřejmě následně možné požadovat po družstevníkovi,260 případně 

po dalších osobách, které rekonstrukci s nedostatečnou péčí provedly, avšak dobytnost 

takovýchto pohledávek nebývá vysoká.  

 

Pokud stavebními úpravami dojde nejen ke změně nemovitosti, ale i k případné škodě, která 

byla těmito úpravami způsobena, dopadá na předmětný poměr rovněž ustanovení § 2926 OZ 

2012261. Toto ustanovení je sice zákonné, avšak dle převažujícího výkladu262 zakládá 

objektivní odpovědnost bez možnosti liberace, čímž je ještě striktnější než povinnosti 

stanovené smlouvou. 

 

Problematika rekonstrukce v rámci bytových domů je tedy značně obsáhlá, nejen s ohledem 

na množství ustanovení, která na ni mohou dopadat (včetně veřejnoprávních předpisů), ale 

i z důvodu plurality subjektů, které se na ní podílí. Povinnost k náhradě újmy tak může být 

v konečném důsledku stanovena jak právnické osobě, jež dům vlastní či spravuje, tak osobě, 

která rekonstrukci objednala, či osobě, která ji provedla, případně právnické osobě, která 

zaměstnala osobu, která se na rekonstrukci podílela. Jedná se tedy zřejmě o další oblast, 

kterou bohužel není možné podrobně rozebrat v rámci předepsaného rozsahu této práce, 

avšak o oblast zcela jistě zajímavou z hlediska povinnosti k náhradě újmy a v praxi stále 

velice frekventovanou. 

 

4.4.2. Platby na správu domu 

 

Za základní povinnost členů společenství vlastníků lze jistě považovat povinnost hradit 

příspěvek na správu domu. Správu domu neboli správní činnost definuje pro společenství 

vlastníků jak OZ 2012,263 tak podrobně  i nařízení vlády č. 366/2013 Sb.264 Vlastníci 

jednotek si tuto povinnost mohou ujednat odlišně ve stanovách. Platby na správní činnost 

nemají samy o sobě významný dopad na posouzení režimu zákonné či smluvní povinnosti, 

avšak jejich neplnění může vést až k vyloučení člena ze společenství vlastníků či bytového 

                                                 
260 § 2917 OZ 2012, případně přímo dovodit z § 2926 OZ 2012. 
261 § 2926 OZ 2012: „Kdo, byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda na 

nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou.“ 
262  BEZOUŠKA, Petr. § 2926 [Škoda na nemovité věci]. In: HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. 

Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 1609. 
263 § 1189 OZ 2012. 
264 Část čtvrtá nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 

spoluvlastnictvím. 
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družstva. Z tohoto důvodu je dle mého názoru vhodné tuto základní povinnost členů 

bytových právnických osob v této práci alespoň částečně nastínit.  

 

Povinnosti hradit příspěvky na správní činnost se člen společenství vlastníků může zprostit 

pouze za předpokladu, že bude vyúčtování těchto plateb podáno opožděně či v nedostatečné 

formě. U plateb, které se nevýúčtovávají, se pak této povinnosti zprostí pouze za 

předpokladu, prokáže-li, že nebyla jejich výše dostatečně stanovena, či započtením proti 

jiným pohledávkám, které sám eviduje za společenstvím vlastníků. Není však možné, aby 

se povinnosti k náhradě škody, kterou způsobil společenství vlastníků tím, že neuhradil 

požadované platby, zprostil podle režimu zákonné či smluvní povinnosti k náhradě újmy. 

 

Povinnost hradit příspěvky na správu domu družstevníkům je oproti společenství vlastníků 

upravena odlišně. Zákon pouze stanoví, že družstevníci mohou hradit v rámci nájmu bytu: 

„pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních 

bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, 

a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto 

družstevních bytů.“265 Povinnost členů bytových družstev hradit příspěvky na správu domu 

tak vyplývá až z nájemní smlouvy a nelze ji tedy považovat za základní povinnost, ač lze 

jistě ve stanovách ujednat, že neplacení těchto příspěvků bude hrubým porušením povinností 

nájemce. V tomto případě se tak zpravidla bude jednat o povinnost smluvní, její režim však 

opět nebude mít dopad na posouzení případné náhrady újmy vzniklé porušením povinnosti 

k úhradě těchto plateb. 

 

Povinnost hradit příspěvky na správu domu je pro členy společenství vlastníků a družstev 

z hlediska povinnosti k náhradě újmy významná především ve vztahu k situaci, kdy bude 

dlužník za opožděné či neuhrazené platby právnickou osobou sankcionován. V případě 

neoprávněného sankcionování člena společenství vlastníků či družstva, vzniká poškozeným 

možnost domáhat se náhrady újmy tímto jednáním způsobené.  

 

 

                                                 
265 § 744 ZOK. 
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4.4.3. Důsledky porušení povinností vlastníků jednotek a členů bytových 

družstev 

 

Společenství vlastníků může po svém členovi požadovat splnění povinností, které mu 

vyplývají ze zákona i těch, které jsou uvedeny ve stanovách. Při jejich nesplnění se může 

společenství vlastníků obrátit na soud, aby o oprávněnosti požadované povinnosti závazně 

pro všechny zúčastněné rozhodl. 

 

Pro krajní případy opakovaného porušování povinností člena společenství vlastníků 

umožňuje OZ 2012, na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka 

jednotky, nucený prodej jednotky porušujícího vlastníka, tedy možnost, jak člena 

společenství vlastníků z tohoto společenství vyloučit. Takto lze však postupovat pouze 

v případě spoluvlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím 

soudu, a to způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků 

jednotek.266 

 

Při snaze o vyloučení problematického spoluvlastníka je tedy třeba nejprve dosáhnout 

vykonatelného rozhodnutí soudu a následně podat další návrh soudu, tentokrát na prodej 

jeho bytové jednotky, což je zpravidla velice zdlouhavý proces.  

 

Účast v bytovém družstvu je obecně považována za méně výhodnou formu uspokojování 

bytové potřeby, než přímé vlastnictví bytové jednotky a s ním případně související účast na 

společenství vlastníků. Bytové družstvo má však oproti společenství vlastníků značně 

výhodnější postavení ve vztahu k vynucování povinností svých členů. V souladu s § 734 

ZOK může bytové družstvo v krajním případě svého člena vyloučit, poruší-li hrubě svou 

povinnost vyplývající z nájmu, či spáchá-li trestný čin proti družstvu, jeho členu, majetku, 

nebo osobě, jenž se v družstevním domě nachází. Je-li tedy v bytovém družstvu 

problematický člen, který odmítá hradit stanovené platby, svévolně stavebně zasahuje do 

bytového domu, či jiným způsobem hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu, 

zákon umožňuje snadnější cestu, jak mu v tomto jednání zabránit. 

 

                                                 
266 § 1184 OZ 2012. 
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I za předpokladu, že členství v družstvu družstevníkovi oprávněně zanikne, je družstvo 

povinno tomuto družstevníkovi vyplatit vypořádací podíl. Výše tohoto podílu by měla být 

stanovena dle tržní ceny, jak rozhodl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 29. 3. 2018 pod sp. 

zn. 27 Cdo 5168/2017.267 V tomto rozsudku však soud vycházel při své argumentaci z toho, 

že stanovení výše vypořádacího podílu bylo upraveno ve stanovách družstva. Není tedy 

zřejmé, zda lze dovodit stejné stanovisko za předpokladu, že způsob úhrady vypořádacího 

podílu nebude ve stanovách upraven. Další komplikace může nastat ve chvíli, kdy bude ve 

stanovách upraven vypořádací podíl odlišně, než jak předvídá tento rozsudek, tedy například 

bude stanovami upraveno, že v případě vyloučení člena z bytového družstva tomuto nárok 

na vypořádací podíl nenáleží. Zde se opět vrací otázka závaznosti stanov a jejich existence 

jako smlouvy. S ohledem na skutečnost, že zřejmě nelze rozumně umožnit, aby bylo 

stanovami ujednáno v rámci smluvní volnosti téměř cokoli, co se nebude příčit testu 

kogentnosti, je dle mého názoru i tato oblast ukazatelem spíše na zákonnou stránku existence 

stanov, případně jejich povahy jako smlouvy sui generis, nikoli však typické smlouvy dle 

OZ 2012, ze které by bylo možné vyvozovat striktní povinnost k náhradě újmy dle § 2913 

OZ 2012. 

 

Navrhovaná novela OZ 2012268 přibližuje možnost vyloučení člena společenství vlastníků 

úpravě vyloučení člena družstva, především již nepožaduje porušení povinnosti stanovené 

pravomocným rozsudkem, naopak ale zavádí povinný souhlas většiny členů společenství 

vlastníků. Nabude-li účinnosti, budou podmínky v obou právnických osobách pro proces 

vyloučení svého člena podobně přísné. 

  

                                                 
267 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017. 
268 Dne 18. března senát projedná vládní návrh zákona č. 411, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/. 
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5. Povinnost k náhradě újmy vyplývající z nájemního a 

podnájemního poměru 

 

 

 

Nájem jako právní institut, který se objevil již v římském právu, byl na území České 

republiky prvně právně zakotven Obecným zákoníkem občanským z roku 1811. Obecný 

zákoník občanský upravoval ve společné hlavě smlouvy pachtovní (včetně nájemních), 

smlouvy dědičného pachtu a dědičného úroku. Smlouvy nájemní a pachtovní byly dle 

Obecného zákoníku občanského obecně smlouvy, kterými umožnila jedna osoba jiné 

užívání nezuživatelné věci na určitou dobu za stanovenou cenu. Smlouvy pachtovní se od 

smluv nájemních odlišovaly tím, že smlouvy pachtovní umožňovaly užívání věci „pílí 

a přičiněním.”269 V souvislosti s úpravou Obecného zákoníku občanského však nelze 

hovořit o nájmu bytu, jelikož v dobách účinnosti Obecného zákoníku občanského byt 

neexistoval tak, jak jej vnímá současná právní úprava. 

 

Další zákoník na území České republiky - OZ 1950 - odstranil institut pachtu a pachtovní 

smlouvy se tak začaly řídit nově vzniklými ustanoveními o nájmu.270 Samotný nájem byl 

upozaděn následujícím občanským zákoníkem OZ 1964, který s výjimkou nájmu 

zemědělského pozemku od tohoto pojmu upustil a zavedl nový institut takzvaného osobního 

užívání. Institut osobního užívání byl však pro své v praxi značně problematické využití 

odstraněn novelou 509/1991, která opět zavedla obecné používání pojmu nájem. V osobním 

užívání byly před novelou z roku 1991 zařazeny byty i pozemky. Osobní užívání pozemku 

bylo touto novelou převedeno na osobní vlastnictví a osobní užívání bytů na nájem bytu, 

čímž v českém právním řádu vznikl institut nájmu. 271 

 

OZ 2012 pojímá dle důvodové zprávy nájem: „tradičním způsobem, a to jak pokud jde 

o systém, tak pokud jde o obsah, tedy o konkrétní podobu právní úpravy.“272 To ovšem není 

s ohledem na výše uvedené zcela přesné. Tradiční úpravou lze zřejmě chápat Rakousko-

Uherský Obecný zákoník občanský, který však například ve vztahu k nájmu bytu tento 

                                                 
269 DEJLOVÁ, Hana. § 2201 [Základní ustanovení]. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht 

v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1.  
270 Viz § 387 a násl. zákona OZ 1950. 
271 DEJLOVÁ, Hana. § 2201 [Základní ustanovení]. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht 

v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1. 
272 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 2201. 
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žádným specifickým způsobem neupravoval. Zvláštní ustanovení se ve vztahu k nájmu bytu 

vyvíjela až později, a to pouze jako ochrana nájemce při nájmu bytu.273 Nájem bytu se tak, 

jak jej pojímá současný OZ 2012, objevuje až v návaznosti na novelu z roku 1991. Nelze 

tedy obecně tvrdit, že je obsah současné úpravy nájmu koncipován tradičně, obsahuje-li 

instituty vzniklé v různých časových úsecích. Typy nájmu, které upravuje OZ 2012, nikdy 

před tím neexistovaly v českém právním řádu souběžně.  

 

Je ovšem třeba uvést, že OZ 2012 tradičně - v návaznosti na Obecný zákoník občanský 

a římské právo - vymezuje nájem jako: „přenechání věci k užívání (předání do detence), 

úplatné a dočasné“274 a opět vrací do právního řádu pacht, přičemž v současné úpravě je 

upraven pacht a nájem samostatně.275 

 

Úprava nájmu v OZ 2012 je komplexní, obsahuje obecná ustanovení o nájmu, na která 

navazují zvláštní ustanovení, týkající se jednotlivých typů nájmů.276 Pro aplikaci zvláštních 

a obecných ustanovení o nájmu je pak rozhodující účel, ke kterému věc slouží, nikoli 

předmět nájmu, jak tomu bylo za předchozí úpravy OZ 1964.277 Speciální úprava ustanovení 

o nájmu bytu a nájmu domu se tak použije na případy, ve kterých je přenechána věc nájemci 

k zajištění jeho bytových potřeb (dle důvodové zprávy tedy může být předmětem nájmu bytu 

a domu i houseboat či dostatečně vybavený obytný vůz278).  

 

Zásadní specifičnost nájmu bytu a domu pak spočívá v tom, že osoba uspokojující své 

bytové potřeby je slabší stranou, jelikož tímto právním poměrem uspokojuje svou základní 

potřebu bydlení a zpravidla mívá i menší ekonomickou sílu. Je tedy třeba nájemce v jeho 

slabším postavení chránit kogentními normami. Oproti převážné dispozitivnosti norem OZ 

                                                 
273 Viz dále. 
274 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 2201. 
275 Odlišení těchto pojmů opět čerpá z Obecného zákoníku občanského i římského práva, když nájem se na 

právní poměr aplikuje, pokud je v tomto věc určena primárně k užívání a pacht na takový právní poměr, ve 

kterém je věc přenechána zejména za účelem těžení plodů, tedy kdy je zapotřebí vynaložit pro užitek věci jistou 

míru píle a přičinění, jedná se o pacht (srov. DEJLOVÁ, Hana. § 2201 [Základní ustanovení]. In: 

KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1.)   
276 Zvláštní ustanovení týkající se nájmu bytu a nájmu domu, nájmu prostoru sloužícího podnikání, 

podnikatelskému pronájmu věcí movitých, nájmu dopravního prostředku a ubytování. 
277 Výjimkou je podnikatelský pronájem věcí movitých a nájem dopravního prostředku. 
278 DZ OZ 89/2012, II. Zvláštní část, K § 2235 až 2238. 
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2012279 tak ustanovení § 2235 odst. 1 OZ 2012 in fine stanoví, že se nepřihlíží: „k ujednáním 

zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu.“280 Smluvní volnost a na 

ni navazující smluvní povinnost k náhradě újmy nájemce je tak v rámci nájmu značně 

omezena zákonem, naproti tomu jsou v rámci nájmu prostoru sloužícího k bydlení rozšířeny 

zákonné povinnosti pronajímatele, a tím jeho povinnost k náhradě újmy vyplývající ze 

zákona. 

 

Jak důvodová zpráva OZ 2012 doplňuje: „Ochrana nájemce je dána standardními právními 

prostředky, totiž až po náhradu škody.“281 Povinnost k náhradě újmy se tedy objevuje 

i v nájemním poměru, a to převážně ve vztahu k pronajímateli, tedy jako povinnost 

pronajímatele nahradit vzniklou újmu. Nájemce tak má právo vůči pronajímateli na náhradu 

újmy způsobené porušením zákonné normy i porušením ujednání ve smlouvě, pronajímatel 

má právo na náhradu újmy způsobené nájemcem porušením zákonné normy a na náhradu 

újmy v případě porušení smluvního ujednání pouze za předpokladu, že se toto nepříčí 

ustanovením OZ 2012 upravujícím nájem bytu a domu. 

 

Úprava nájmu bytu a domu však nebude dopadat na případy, kdy je nájemcem právnická 

osoba, jelikož ta je považována za subjekt, který nemůže mít ze své podstaty bytovou 

potřebu (jak bylo dovozeno již rozsudkem Nejvyššího soudu 26 Cdo 1385/2005282). OZ 

2012 navazuje na dosavadní judikaturu zastávající stanovisko, že o nájem bytu nepůjde ani 

v těch případech, kdy právnická osoba využívá byt pro bydlení svých zaměstnanců či členů 

svých orgánů.283 Na tyto poměry se tak budou aplikovat pouze obecná ustanovení o nájmu 

a nájemce nebude mít práva garantovaná speciální úpravou. Stejně tak právnická osoba jako 

pronajímatel nebude mít totožné možnosti jako fyzická osoba ani v pozici pronajímatele, 

například při výpovědi nájemci (jak bylo dovozováno judikaturou i za předchozí úpravy OZ 

1964284). 

 

                                                 
279 Dispozitivní povahu OZ 2012 uvádí již ustanovení § 1 odst. 2, které stanoví, že: „Nezakazuje-li to zákon 

výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující 

dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“ 
280 § 2235 odst. 1 OZ 2012. 
281 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K §2202. 
282 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2006, č. j. 26 Cdo 1385/2005. 
283 DEJLOVÁ, Hana. § 2201 [Základní ustanovení]. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht 

v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1. 
284 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 213/97 ze dne 28. 4. 1997 či Rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 19. 4. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2818/99. 
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Nad rámec výše uvedeného lze dovodit, že bude-li pronajímatel osobou uzavírající nájemní 

smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní činností a nájemce fyzickou osobou uzavírající 

nájemní smlouvu mimo oblast své podnikatelské činnosti nebo mimo oblast samostatného 

výkonu svého povolání, stane se z nájemního poměru navíc poměr spotřebitelský. 

Spotřebitelský poměr je chráněn dalšími normami, které budou v tomto případě do 

nájemního poměru také zasahovat, a to opět ve prospěch nájemce.  
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5.1. Povinnost k náhradě újmy v rámci nájemního poměru 

 

Jak již bylo uvedeno výše, nájemce je v rámci nájmu prostoru sloužícího k bydlení slabší 

smluvní stranou, a je tedy chráněn oproti pronajímateli řadou kogentních ustanovení. Mezi 

tato patří v OZ 2012 především ustanovení § 2236 až 2239.285 Nájemci bytů však byli 

chráněni již historicky, např. nařízením č. 83/1918 Sb., o ochraně nájemců, zákonem 

č. 275/1920 Sb., o ochraně nájemníků, zákonem č. 130/1922 Sb., o ochraně nájemníků 

a zákonem č. 85/1924 Sb., o ochraně nájemníků, které upravovaly především možnost 

výpovědi z nájmu stanovením výpovědních důvodů či regulací nájemného.286 Následně 

reguloval nájem až občanský soudní řád 142/1950 Sb., který v § 382 a násl. obsahoval tzv. 

chráněný nájem. Nájem přestal s OZ 1964 existovat, a tím i ochrana nájemců. OZ 1964 

obsahoval institut osobního užívání bytů, v rámci kterého byl uživatel bytu chráněn pouze 

okrajově.287 Novelou z roku 1991 byl do občanského práva opět zakotven nájem 

a judikaturou postupně dovozena i ochrana nájemců, například neplatnost výpovědi při 

neuvedení konkrétního výpovědního důvodu,288 či výklad možnosti ujednat výši nájemného 

ve prospěch nájemce.289  

 

OZ 2012 nově zavádí ochranu nájemců domu na stejné úrovni, jako nájemců bytu. Za 

účinnosti OZ 1964 byl nájem domu posuzován jako obecný nájem podle § 663 a násl. OZ 

1964.290 Tento krok v rámci nové úpravy se zdá však logický především s ohledem na 

definici nájemce bytu jako osoby uspokojující své bytové potřeby, která je z tohoto důvodu 

závislou a také zpravidla ekonomicky slabší stranou. Dále lze jistě tvrdit, že mezi domem 

a bytem v praxi nemusí být výrazný rozdíl, a to ani ve výši nájemného.  

 

OZ 2012 sice přímo nestanoví, zda se bude speciální ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu 

vztahovat na případy, kdy je pronajímán samostatný pokoj, dle předchozí úpravy se na 

pronájem samostatného pokoje rovněž (stejně jako v případě domu) aplikovala pouze 

                                                 
285 Viz dále. 
286 BAJURA, Jan. SALAČ, Josef. § 2235 [Nájem bytu nebo domu k zajištění bytových potřeb]. In: ŠVESTKA, 

Jiří. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
287 § 152 a násl. OZ 1964 před novelou 509/1991. 
288 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2024/2010. 
289 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3345/2008:  „V případě platně sjednané 

nájemní smlouvy nemůže rozdíl mezi smluveným a obvyklým nájemným představovat bezdůvodné obohacení 

nájemce.“ 
290 BAJURA, Jan. SALAČ, Josef. § 2235 [Nájem bytu nebo domu k zajištění bytových potřeb]. In: ŠVESTKA, 

Jiří. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
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obecná ustanovení o nájmu, avšak ze znění současné úpravy, především z ustanovení § 2236 

odst. 1 OZ 2012 vyplývá, že i nájem samostatného pokoje požívá speciální ochrany.291 

 

Nájem bytu či domu je založen nájemní smlouvou, která je však z velké části regulována 

zákonem. Z nájemní smlouvy vyplývá nájemci zpravidla doba, po kterou je oprávněn byt či 

dům užívat (není-li ujednána, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou292), výše 

nájemného (není-li ujednána, platí se cena v době uzavření nájmu obvyklá293). V nájemní 

smlouvě bývá zpravidla také uvedeno, v jakém rozsahu a jakým způsobem hradí nájemce 

služby a opravy předmětu nájmu (jinak se tato ujednání řídí zákonými předpisy294). Jako 

další ujednání bývá ve smlouvě uvedena výpovědní doba, možnost nájemce upravovat byt 

či dům a také bývají v nájemní smlouvě uvedeny osoby, které budou s nájemcem sdílet 

společnou domácnost. Tato nájemní smlouva musí mít písemnou formu, avšak pronajímatel 

nemůže namítat její neplatnost pro nedostatek formy.295  

 

Jak již bylo uvedeno výše, nájemní smlouva nemůže svým obsahem zkracovat práva 

nájemce, a za předpokladu, že v ní budou obsažena ujednání omezující zákonnou úpravu 

v jeho neprospěch, budou tato neplatná a na místo těchto se použijí ustanovení zákonná. Lze 

se domnívat, že porušení ustanovení, která nahrazují předchozí nezákonná ujednání, zakládá 

zákonnou povinnost k náhradě újmy, nikoli povinnost smluvní, což však nebylo dosud 

autoritativně určeno. Lze jistě nalézt i argumenty ve prospěch smluvního režimu povinnosti 

k náhradě újmy, vyplývající z těchto ustanovení. Například ve chvíli, kdy bude v nájemní 

smlouvě přímo vysloveno, že se případná neplatná ustanovení nahrazují zákonem, či 

argument, že nájem je sám o sobě poměr založený smlouvou, povinnost z něj vyplývající by 

tak měla být na základě jazykového výkladu povinností smluvní. Domnívám se však, že 

stejně jako u obecných odkazů na použití OZ 2012 v jakékoliv smlouvě doprovázející koupi 

bytové jednotky není ani v tomto případě možné rozumně požadovat aplikaci smluvní 

povinnosti k náhradě újmy na předem nevymezený a konkrétně neurčený okruh ustanovení. 

 

                                                 
291 BAJURA, Jan. SALAČ, Josef. § 2236 [Pojem byt]. In: ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník. Komentář. 

2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
292 § 2204 OZ 2012. 
293 § 2246 odst. 2 OZ 2012. 
294 Zákonem č. 67/2013 Sb. a OZ 2012. 
295 Viz § 2237 OZ 2012. 
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Upravuje-li nájemní smlouva práva a povinnosti stran nad rámec stanovený zákonem, bude 

porušení povinností stanovených v této smlouvě zajisté zakládat smluvní povinnost 

k náhradě újmy. V takovýchto případech nebude vyžadováno zavinění škůdce. Pro oblast 

nájmu je však určení režimu povinnosti k náhradě újmy významné především pro určení 

možnosti intervence třetích osob. V rámci nájemního poměru to budou zpravidla členové 

nájemcovy domácnosti, kteří budou za předpokladu, že bude porušena povinnost ujednaná 

v nájemní smlouvě, jejíž splnění mělo zjevně sloužit jejich zájmu, oprávněni požadovat 

náhradu újmy po pronajímateli. Budou tak aktivně legitimováni i k podání žaloby za 

předpokladu, že pronajímatel svou povinnost k náhradě újmy ani dodatečně nesplní. 

Otázkou je, zda by mohli splnění povinnosti naopak požadovat členové pronajímatelovy 

domácnosti po nájemci, například za situace, že z nájemného je hrazeno školné dcery či jiné 

platby, zjevně sloužící někomu z těchto členů. 

 

Je nesporné, že porušení povinností stanovených zákonem zakládá povinnost k náhradě 

újmy ze zákona a porušení povinností ujednaných ve smlouvě zakládá povinnost k náhradě 

újmy ze smlouvy. I v oblasti nájemních smluv se však vyskytuje otázka, zda zákonné 

povinnosti převzaté do smlouvy zakládají smluvní povinnost, či nikoli. Dle mého názoru 

explicitní přijetí konkrétní povinnosti ve smlouvě zakládá smluvní povinnost k náhradě 

újmy, avšak, jak je uvedeno výše, není možné po smluvních stranách rozumně požadovat, 

aby veškeré odkazy na zákonná ustanovení byly proměněny ve smluvní ujednání. Pokud by 

navíc toto pravidlo platilo, lze pak ad absurdum argumentovat, že je-li ve smlouvě 

stanoveno, že se vzájemná práva a povinnosti řídí OZ 2012, zakládá porušení kteréhokoliv 

zákonného ustanovení smluvní povinnost k náhradě újmy, což zákonodárce zajisté 

nezamýšlel. 

 

Zákonná úprava nájmu bytu a nájmu domu v OZ 2012 chrání převážně nájemce jako slabší 

stranu, je však nezbytné, aby měl v rámci nájemní smlouvy svá práva a prostředky na jejich 

ochranu i pronajímatel, i přes to, že je povinnost nájemce k náhradě újmy značně omezena. 

OZ 2012 stanoví, že není možné sjednat povinnost k náhradě újmy nájemci mimo rámec 

stanovený zákonem, a v této souvislosti je i ustanovením § 2239 OZ 2012 zakázána ve 

vztahu k nájemci smluvní pokuta. Předchozí úprava OZ 1964 toto ustanovení neobsahovala, 

OZ 2012 však vychází z logického předpokladu, že by smluvní rozšiřování sankcí bylo 
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obcházením zákonné ochrany nájemce jako slabší smluvní strany.296 Otázkou tedy zůstává, 

jaké má pronajímatel možnosti k náhradě újmy, která mu byla jednáním nájemce způsobena, 

a jak může případně smluvně pojistit, aby nájemce alespoň nějaké sankce při porušení 

ujednaných povinnosti postihly. 

 

Ve vztahu k povinnosti nahradit škodu, vzniklou jedné ze stran v případě porušení zákonné 

či smluvní povinnosti, jsou relevantní především následující aspekty smluvního poměru. 

 

5.1.1. Nájemné a jiné platby 

 

Smlouva o nájmu dle OZ 2012 již nemusí (na rozdíl od předchozí úpravy) obsahovat výši 

nájemného a platby, respektive zálohy za služby. Není-li určena výše nájemného, je 

v souladu s § 2246 odst. 2 OZ 2012 taková cena nájemného: „..jaká je v den uzavření 

smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních 

podmínek.“297 Nejsou-li zálohy či platby za služby ujednány, řídí se tyto zákonem č. 67/2013 

Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon č. 67/2013 Sb.“).  

 

Stanoví-li pronajímatel v nájemní smlouvě nájemné výrazně vyšší, než je v době uzavření 

nájemní smlouvy obvyklé, vystavuje se riziku, že se k tomuto ujednání nebude přihlížet 

i přes to, že nájemce na nájemní smlouvu v celém rozsahu přistoupí. I za předpokladu, že 

bude soudem určena neplatnost ujednání o nájemném, a pronajímatel tak bude povinen 

navrátit nájemci částku, kterou hradil nad rámec výše nájemného v místě a čase 

obvyklého,298 nebude se jednat o náhradu škody, ale o vydání bezdůvodného obohacení, 

jelikož titul, na základě kterého byl pronajímatel oprávněn tato plnění požadovat, zanikne. 

Naopak v případě, kdy bude ujednána cena výrazně nižší než v den uzavření smlouvy 

v místě a čase obvyklá, nemá tato skutečnost na nájemní poměr ani ujednané nájemné žádný 

vliv. Pronajímatel má navíc, za předpokladu, že ve smlouvě ujednal nájemné výrazně nižší 

než je v místě a čase obvyklé, také omezenou možnost toto nájemné následně zvyšovat.299  

                                                 
296 BAJURA, Jan. SALAČ, Josef. § 2239 [Zakázaná ujednání]. In: ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník. 

Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
297 § 2246 odst. 2 OZ 2012. 
298 Tato cena se určuje podle nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění 

srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. 
299 § 2249 OZ 2012. 
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Ve vztahu k povinnosti nahradit újmu zvyšováním nájemného se váže relativně rozsáhlá 

judikatura především v rámci žalob na náhradu škody, požadovaných pronajímateli za 

nečinnost státu: „spočívající v nepřijetí zvláštního právního předpisu vymezujícího případy, 

ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, úhradu za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu a změnit další podmínky nájemní smlouvy“300. Tyto žaloby se 

však netýkaly poměru mezi pronajímatelem a nájemcem a především nejsou relevantní 

z hlediska posouzení režimu povinnosti k náhradě újmy dle OZ 2012. 

 

Pronajímatel může z peněžitých plateb po nájemci požadovat pouze nájemné, zálohy nebo 

náklady na služby a jistotu. Jiné platby jsou zakázané, přičemž důvodová zpráva OZ 2012 

uvádí jako příklad těchto zakázaných plateb vklad do fondu oprav,301 který bývá v praxi po 

nájemcích pronajímateli často požadován. Ujednání takové platby je však zákonem 

zakázané, a tedy i neplatné. Nájemce se navíc může zpětně dožadovat již uhrazených plateb 

po pronajímateli z titulu bezdůvodného obohacení.  

 

Naopak v případě prodlení nájemce s oprávněně nárokovanými platbami může pronajímatel 

požadovat od účinnosti OZ 2012 úrok, ovšem s ohledem na ustanovení § 2239 OZ 2012 

pouze v rozsahu, který nepřesáhne výši stanovenou právními předpisy.302 Nájemné může 

pronajímatel zvyšovat, avšak opět pouze v zákonném rámci.303 Komplikovanější situace 

nastává ve chvíli, kdy je ujednáno sloučení nájemného a zálohy za služby do paušální 

částky304 a nájemce se dostane do prodlení s placením této paušální částky, přičemž ji uhradí 

pouze z části, aniž by uvedl, na jaký dluh je tato platba určena. V této chvíli tak není zřejmé, 

za prodlení z jaké částky, a tedy i podle jakého zákona a v jaké výši je pronajímatel oprávněn 

požadovat úrok z prodlení. Vzhledem k tomu, že se zřejmě nebude aplikovat pravidlo 

obsažené v ustanovení § 1933 OZ 2012, jelikož se bude jednat o závazky splatné ve stejnou 

                                                 
300 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05. 
301 DZ OZ 2012, II. Zvláštní část, K § 2251. 
302 Výše úroku je určena nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
303 Jak vyplývá z ustanovení § 2248, § 2249 a 2250 OZ 2012. 
304 Podle předchozí úpravy nebylo možné sjednat úhradu služeb a nájmu paušální částkou, takové ujednání 

bylo posouzeno, jako absolutně neplatné (viz např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2017, sp. zn. 26 

Cdo 4801/2016) tuto možnost nyní připouští § 9 zák. č. 67/2013 Sb. 
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dobu a zpravidla stejným způsobem zajištěné/nezajištěné, nabízí se učinit poměrné 

započtení odpovídající dobrému a rozumnému započtení práv.305 

 

Povinnost k náhradě újmy se však projeví spíše ve vztahu k platbám za služby, kdy je dle 

zákona č. 67/2013 Sb. za prodlení s nepeněžitým plněním spojena pokuta (tedy 

paušalizovaná náhrada škody). Tato povinnost nastává v případě, nesplní-li příjemce služeb 

povinnost oznámit změnu počtu osob poskytovateli, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb 

nájemci včas vyúčtování, či nesplní-li povinnosti spojené s právem nahlížet do podkladů 

k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek. Tato pokuta pak činí částku ve 

výši 50,- Kč za každý i započatý den prodlení, není-li ujednána nižší. 306 

 

Další platbou prováděnou v rámci nájemního poměru je převod peněžní jistoty, která slouží 

jako záruka pro pronajímatele, že jeho případné pohledávky vůči nájemci budou uhrazeny. 

OZ 2012 úpravou jistoty navazuje na předchozí úpravu OZ 1964,307 avšak oproti této zvyšuje 

maximální výši jistoty z trojnásobku na šestinásobek měsíčního nájemného. Pronajímatel je 

tak oprávněn odečíst si případnou škodu na předmětu nájmu způsobenou nájemcem 

a neuhrazené nájemné z této částky.308 Po ukončení nájemního poměru pronajímatel jistotu 

nájemci oproti případným zápočtům pohledávek vzniklých z nájemního poměru vrátí, a to 

i s úrokem. Ohledně úroku z jistoty se vedou rozsáhlé teoretické spory, když ustanovení OZ 

2012309 odkazuje na zákonem stanovenou výši, která však není nikde explicitně vyjádřena 

(obvyklý úrok ve smyslu § 1802 OZ 2012 zřejmě nebude možné přesně určit, jelikož 

v mnohých případech nebude jasné, jak dlouho potrvá nájemní poměr, a úvěrové sazby jsou 

závislé i na délce poskytovaného úvěru). Vzhledem k relativní kogentnosti tohoto 

ustanovení se dle odborné literatury nabízí jako nejjednodušší řešení ujednat fixní smluvní 

úrok, který bude přibližně odpovídat zákonnému úroku dle § 1802 OZ 2012.310 Tímto by 

                                                 
305 BAJURA, Jan. SALAČ, Josef. § 2251 [Splatnost nájemného a záloh na služby, zákaz ujednání jiných plateb 

pronajímateli]. In: ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
306 § 13 zákona č. 67/2013 Sb. 
307 § 686a odst. 2 OZ 1964. 
308 Pronajímatel se stává vlastníkem jistoty (kauce) jelikož jsou peníze věcí genericky určenou a nájemci vzniká 

za pronajímatelem pohledávka. Pohledávka nájemce na vrácení kauce se stává vymahatelnou v následující den 

po posledním dni nájmu. (srov. BAJURA, Jan. SALAČ, Josef. § 2252 [Právo nahlédnout do vyúčtování 

nákladů na služby, splatnost nedoplatků a přeplatků záloh]. In: ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník. Komentář. 

2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR).) 
309 § 2254 odst. 2 OZ 2012. 
310 BAJURA, Jan. SALAČ, Josef. § 2252 [Právo nahlédnout do vyúčtování nákladů na služby, splatnost 

nedoplatků a přeplatků záloh]. In: ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
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mohl být vyřešen požadavek relativní kogentnosti, když stanovený úrok nebude 

v neprospěch nájemce, a zároveň bude naplněn požadavek na výklad zákona především 

s ohledem na jeho smysl. 

 

5.1.2. Povinnost k náhradě škody způsobené na předmětu nájmu 

 

Další oblastí sporů ve vztahu k nájmu bytu a nájmu domu je zajisté náhrada škody způsobená 

na předmětu nájmu. V této souvislosti je používán pojem škoda, jelikož nemajetková újma 

na předmětu nájmu zpravidla nevzniká. Pronajímatel ve většině případů předává nájemci byt 

za současného podpisu předávacího protokolu, tedy listiny, na které obě strany stvrzují stav 

předmětu nájmu ke dni jeho předání. Není-li tento učiněn, předá pronajímatel předmět nájmu 

ve stavu způsobilém k obývání.311 

 

Nájemce je dle ustanovení § 2255 odst. 1 OZ 2012 povinen byt užívat řádně v souladu 

s nájemní smlouvou, toto ustanovení je třeba vykládat v návaznosti na ustanovení § 2213 

OZ 2012, tedy že je nájemce povinen užívat byt jako řádný hospodář. Povinnost nájemce 

spočívá zejména v tom, počínat si tak, aby s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům 

nevznikla na předmětu nájmu škoda. Zejména aby nedocházelo k opotřebení bytu nad míru 

přiměřenou okolnostem, aby jej nájemce chránil před poškozením, zničením či vandalismem 

a ihned pronajímateli oznámil poškození či vady, k jejichž odstranění je pronajímatel 

povinen s ohledem na § 2264 odst. 1 OZ 2012. Nájemce je rovněž povinen učinit podle 

svých možností vše, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou nevznikla škoda na 

předmětu nájmu.312 

 

V případě, že nájemce povinnost péče řádného hospodáře nedodrží, je povinen nahradit 

pronajímateli škodu, která na předmětu nájmu vznikla. Povinnost řádné péče o předmět 

nájmu je stanovena zákonem, a tedy i povinnost k náhradě újmy vzniká ze zákona. Žalobce 

- pronajímatel - bude v řízení povinen prokázat, že došlo ke škodě na předmětu nájmu, že 

nájemce zanedbal (byť z nedbalosti) povinnost péče řádného hospodáře, a také příčinnou 

souvislost mezi tímto zanedbáním a vznikem škody. S povinností řádné péče o předmět 

nájmu souvisí i povinnost nájemce dodržovat: „pravidla obvyklá pro chování v domě 

                                                 
311 A contrario § 2242 odst. 2 OZ 2012. 
312 BAJURA, Jan. SALAČ, Josef. § 2255 [Řádné užívání bytu, podnikání nájemce v bytě]. In: ŠVESTKA, Jiří. 

Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
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a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle 

místních poměrů“.313 

 

Pronajímatel může s nájemcem ujednat povinnost řádně pečovat o předmět nájmu 

i v nájemní smlouvě. Domnívám se však, že se z takovéhoto ujednání nemůže povinnost 

k náhradě škody přeměnit do smluvního režimu, jelikož by tím byla zkrácena práva nájemce, 

respektive by takovéto ujednání zpřísnilo požadavky na péči o předmět nájmu a především 

by založilo objektivní odpovědnost nájemce, což jistě zákonodárce nezamýšlel. 

 

5.1.3. Povinnost k náhradě újmy vzniklé neoprávněnou výpovědí 

 

Dalším, neméně častým podkladem ke vzniku povinnosti k náhradě újmy v rámci nájemního 

poměru, bývá náhrada újmy vzniklé neoprávněnou výpovědí. Na rozdíl od škody způsobené 

na předmětu nájmu se zřejmě v této kapitole více hodí používání pojmu újma, protože 

neoprávněnou výpovědí může být významným způsobem zasaženo i do nemajetkové sféry 

práv nájemce. 

 

Co se týká výpovědi z nájmu, přináší OZ 2012 zásadní změnu oproti OZ 1964 v tom, že pro 

ukončení nájemního poměru nestanoví pronajímateli povinnost zajistit nájemci bytovou 

náhradu či přístřeší.314 Povinnost poskytnout bytovou náhradu či přístřeší tak měla zřejmě 

v konkrétních případech předejít újmě nájemce při neočekávané výpovědi.315 Toto 

ustanovení může na první pohled nabízet spravedlivou kompenzaci pro nájemce za ztrátu 

střechy nad hlavou, avšak již za účinnosti OZ 1964 narážela tato úprava na značné problémy, 

které u nájemních poměrů vypovězených před účinností OZ 2012 setrvávají dodnes.  

 

Zásadní problém výpovědí nájemních poměrů před účinností OZ 2012 totiž nastává ve 

chvíli, kdy se nájemce nevystěhuje na výzvu pronajímatele a pronajímatel je následně nucen 

podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Za předpokladu, že je pronajímatel v řízení 

o vyklizení nemovitosti úspěšný, ale nájemce odmítá nemovitost opustit, není dle OZ 1964 

pronajímatel stále oprávněn podat návrh na výkon rozhodnutí a nájemce tak z nemovitosti 

                                                 
313 §2256 odst. 2 OZ 2012. 
314 Oproti § 711 a násl. OZ 1964. 
315 HULMÁK, Milan. § 712 [Bytové náhrady]. In: Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2009. Velké komentáře. s. 2139. 
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vystěhovat. Rozsudek o vyklizení z nájmu bytu dle OZ 1964 nabývá právní moci až po 

zajištění bytové náhrady či přístřeší nájemci.  

 

V praxi tak může být velice komplikované prokázat, že nájemci bylo přístřeší zajištěno. Dle 

názorů exekutorů je pro umožnění výkonu rozhodnutí nejprve nezbytné, aby pronajímatel 

uzavřel smlouvu s potenciálním novým ubytovatelem (pronájemcem) ve formě notářského 

zápisu, případně aby po uzavření smlouvy učinil společně s potenciálním ubytovatelem 

prohlášení ve formě notářského zápisu, že tato smlouva byla uzavřena. Následně musí 

nájemci sdělit, že pro něho náhradní ubytování či přístřeší zajistil. Odhlédneme-li od 

možnosti, že se takové sdělení nemusí ani podařit nájemci doručit, za předpokladu, že je 

doručeno, nájemce může namítat, že nabídnuté ubytování například neodpovídá úrovni jeho 

současného nájemního bydlení. Tento proces je tak značně nákladný a především velice 

zdlouhavý. Pronajímateli jeho uskutečněním vznikala újma v podobě nákladů i ušlého zisku 

po dobu, co byl předmět nájmu obsazen.  

 

Domnívám se tedy, že tvůrci OZ 2012 vybrali nejlepší možnou cestu, když - především 

s ohledem na fungování tohoto institutu v praxi - ustanovení o nutnosti poskytnout náhradní 

přístřeší zrušili. Za předpokladu, že však pronajímatel nájemní poměr vypoví v rozporu se 

zákonem či nájemní smlouvou, nastává nájemci i dle OZ 2012 možnost domoci se zrušení 

takovéto výpovědi soudní cestou, či možnost nárokovat náhradu škody, která byla výpovědí 

způsobena. 

 

Nájemci může vzniknout újma majetková, například když je nucen uzavřít jinou smlouvu 

s vyšším nájemným, ale i újma nemajetková spočívající v komplikovaném stěhování, 

v krajních případech i újma doprovázející změnu bydliště do vzdálenějšího místa, spojená 

například s přesunem dětí do jiné školy či časem stráveným dojížděním do dosavadních 

institucí, ve kterých je nájemce zainteresován.316 

 

Chce-li nájem ukončit nájemce, je stejně jako pronajímatel povinen dodržet zákonnou 

podobu výpovědi, tedy především její písemnou formu. Výpovědní doba začíná běžet od 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně,317 tedy 

pronajímateli. Z dosavadního výkladu OZ 2012 lze dovodit, že i výpovědní doba pro 

                                                 
316 Zaměstnání, zájmové aktivity či jiná občanská sdružení a spolky. 
317 § 2286 OZ 2012. 
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nájemce je tříměsíční.318 Domnívám se však, že je třeba v této souvislosti zohlednit znění 

§ 2286 OZ 2012, které stanoví možnost nájemce podat výpověď z nájmu na dobu určitou 

a její náležitosti. Neurčí však, jaká je v tomto případě výpovědní doba. S ohledem na 

převážnou ochranu nájemce v rámci nájmu prostoru sloužícího k bydlení by zřejmě 

v konkrétním případě mohl přicházet v úvahu výklad § 2286 OZ 2012 tak, že výpovědní 

doba může být i kratší, jsou-li naplněny ostatní požadavky tohoto ustanovení.  

 

Zatímco u práv nájemce je jistě možné polemizovat o délce výpovědní doby s ohledem na 

zásadu ochrany slabší strany, výklad ustanovení, která se týkají nájmu prostoru sloužícího 

k bydlení, pronajímateli zpravidla nesvědčí. Pronajímatel by tak měl důsledně dbát na 

zákonnost jím podané výpovědi a dodržet výpovědní dobu stanovenou zákonem. S ohledem 

na možné spory doprovázející výpovědi z předmětu nájmu bytu a nájmu domu, přikláním se 

spíše k doporučení uzavírat nájemní smlouvy na dobu určitou, které jsou v této oblasti pro 

pronajímatele jistě výhodnější.  

 

5.1.4. Nájemce spotřebitel 

 

Aby nájemci příslušela ochrana vyplývající ze zvláštních ustanovení nájmu bytu a domu dle 

OZ 2012, musí být dle již výše uvedeného fyzickou osobou uspokojující v rámci nájemního 

poměru své bytové potřeby. Oproti tomu spotřebitel (ač bývá používán pojem „nájemce 

spotřebitel“ stejně jako „nájemce bytu“) není totožným pojmem. Spotřebitel je a contrario 

k ustanovením definujícím podnikatele fyzickou osobou, která uzavírá nájemní smlouvu 

mimo své podnikání nebo zaměstnání. Definice spotřebitele tak dopadá na slabší strany 

z toho hlediska, že nemají dostatek odborných schopností a informací se v daném právním 

poměru orientovat. Za nájemce bytu, který je hoden zvláštní ochrany dle ustanovení o nájmu 

bytu a nájmu domu, je pak považována osoba ve slabším postavení z důvodu závislosti, 

nikoli nutně nedostatečné odbornosti či informovanosti.  

 

Na nájemce bytu, který podniká v prodeji realit, se tak zřejmě při uzavírání nájemní smlouvy 

nebudou vztahovat ustanovení chránící spotřebitele, avšak jako na slabší stranu uspokojující 

svou bytovou potřebu, se na něho budou vztahovat speciální ustanovení chránící nájemce 

                                                 
318 HULMÁK, Milan. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 

1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. 455. 
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bytu. Naopak může nastat situace, kdy bude nájemce pouze spotřebitel, bude-li si pronajímat 

fyzická osoba byt za jiným účelem než za účelem zajištění svých bytových potřeb,319 nebude 

již však v tomto poměru závislou stranou a budou na ni dopadat pouze obecná ustanovení 

o nájmu. Z hlediska této práce jsou však významné především situace, kdy je nájemce podle 

zvláštních ustanovení o nájmu bytu a domu zároveň spotřebitelem, a posouzení, jaké může 

mít toto propojení důsledky pro povinnosti pronajímatele a z jejich porušení vyplývající 

náhradu újmy. 

 

Ustanovení § 1814 OZ 2012 stanoví, která ujednání se v právním poměru se spotřebitelem 

především zakazují, přičemž většina z nich je v zásadě totožná se zákazy obsaženými ve 

zvláštních ustanoveních o nájmu bytu a nájmu domu.320 Jisté rozšíření lze spatřovat v zákazu 

podnikateli odkládat určení ceny až na dobu plnění. Podle tohoto zákazu by tedy nemělo být 

ve spotřebitelském nájemním poměru možné uzavřít nájemní smlouvu bez určení výše 

nájemného, a pokud by se tak stalo, nájemce by byl zřejmě s ohledem na rozpor takovéto 

smlouvy se zákonem oprávněn namítat její neplatnost. 

 

Ve vztahu k povinnosti nahradit újmu jsou pak tato ustanovení relevantní v případě neplatné 

výpovědi či neplatného uzavření nájemní smlouvy, při kterých může nájemce požadovat 

náhradu újmy, která mu v souvislosti s tímto vznikla, jak je uvedeno v jednotlivých 

podkapitolách výše. Postavení nájemce spotřebitele při nájmu prostoru sloužícího k bydlení 

tak zřejmě nemá významný dopad na rozsah povinnosti k náhradě újmy, a tak ani na 

rozlišení zákonného a smluvního režimu. 

  

                                                 
319 Např. za účelem rekreace, uskladnění nábytku. 
320 Především § 1814 a § 2239 OZ 2012. 
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5.2. Povinnost k náhradě újmy v rámci podnájemního poměru 

 

Specifickou formou nájemního poměru je podnájem. Podnájem je v praxi s nájmem často 

zaměňován a řada nájemců si ani není vědoma, v jakém režimu jejich oprávnění k užívání 

bytu či domu existuje.321 Naproti tomu řada osob, provozujících svou podnikatelskou činnost 

na trhu nájmu prostor sloužících k bydlení, pak podnajímá své nemovitosti právě s cílem 

vyhnout se relativně striktní úpravě nájmu bytu a nájmu domu a ujednat povinnosti 

podnájemci dle vlastní libovůle. Tato libovůle se pak projevuje především ve výši 

nájemného a jeho navyšování, omezení, či úplném zrušení výpovědní doby a v dalších 

ujednání omezujících práva nájemce. 

 

Ač je z hlediska OZ 2012 mezi úpravou zvláštními ustanoveními o nájmu bytu a domu 

a úpravou podnájmu na první pohled zásadní rozdíl, domnívám se, že tento rozdíl nebude 

v praxi ve všech důsledcích až tak fatální, jak by se mohlo zdát z jazykového výkladu OZ 

2012.  Ustanovení § 2235 OZ 2012 totiž nevymezuje, že by pronajímatelem nemovitosti měl 

být její vlastník, nýbrž pronajímatelem je dle OZ 2012 osoba, která přenechává nájemci 

(popřípadě i členům jeho domácnosti) k zajištění jeho bytových potřeb byt nebo dům, který 

je předmětem nájmu.322 Zásadní na posouzení dopadu ustanovení upravujících nájem bytu 

a domu na podnájem, je pak tedy dle mého názoru především skutečnost, zda podnájemce 

uspokojuje podnájmem svou bytovou potřebu.  

 

Budeme-li vykládat aplikaci ustanovení o nájmu bytu a domu na podnájem za pomoci 

základních zásad občanského práva, střetne se zásada ochrany slabší strany, která má 

v oblasti nájmu prostoru sloužícího k bydlení jistě zásadní postavení, s aplikací ustanovení 

zakazujících omezení práv nájemce se zásadou smluvní volnosti. Aby měla smluvní volnost 

v tomto případě přednost před ochranou slabší strany, muselo by být vymezeno, čím je 

podnájem bytu či domu za účelem uspokojení bytové potřeby odlišný od nájmu bytu či 

domu, tedy jakým způsobem je podnájemce v odlišném postavení oproti nájemci, když 

materiálně je jeho vztah k předmětu nájmu totožný. Domnívám se tedy, že by na úpravu 

podnájmu mohla dopadat úprava nájmu bytu a nájmu domu OZ 2012 ve stejném rozsahu 

v případě, kdy půjde o uspokojování bytových potřeb fyzické osoby. 

                                                 
321 Především nájemci v bytech, které jim pronajímají členové družstva. 
322 § 2235 OZ 2012. 



 

103 

 

 

 

Z jazykového výkladu OZ 2012 lze dovodit, že v úpravě výše nájemného za podnájem (na 

rozdíl od nájmu bytu), se na první pohled jeví, že tato může být libovolně navyšována, 

nájemce není povinen navyšovat nájemné pouze v zákonném limitu323 a může do plateb 

souvisejících s užíváním předmětu podnájmu zahrnout vše, co uzná za vhodné.324 

Domnívám se však s ohledem na výše uvedené, že by tato ustanovení měla být relativně 

neplatná, a podnájemce by tedy měl být schopen dovolat se jejich neplatnosti s ohledem na 

§ 2235 OZ 2012. 

 

Navíc za předpokladu, že podnájemce prokáže nepoctivé jednání nájemce, který je fakticky 

i vlastníkem věci, ač formálně předmět nájmu pronajímá od jiné osoby, aby se vyhnul 

omezením pronajímatele v rámci nájmu bytu či domu (jak je v současné době bohužel častou 

praxí), bude se podnájemce moci dle mého názoru zpětně domáhat případné újmy, která mu 

byla tímto jednáním nájemce způsobena.  

 

Tato újma však nebude v zákonném ani smluvním režimu podle § 2910 či § 2913 OZ, ale 

v režimu povinnosti k náhradě újmy vzniklé porušením dobrých mravů. 

 

5.2.1. Povinnost k náhradě újmu vzniklé neoprávněnou výpovědí 

 

Jak již bylo uvedeno výše, OZ 2012 podnájemní poměr, ve kterém je předmětem podnájmu 

byt či dům, nijak podrobně nerozvádí. Budou na něj tedy dopadat ustanovení upravující 

nájem, případně zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu.325 Jedinou oblastí, ve které 

je podnájem upraven specificky, je možnost výpovědi podnájemní smlouvy. Významným 

aspektem, zásadně odlišujícím režim nájmu a podnájmu, je totiž jeho akcesorita.326 Platnost 

podnájemní smlouvy, kterou je dán do podnájmu celý byt, je podmíněná písemným 

souhlasem pronajímatele pod sankcí relativní neplatnosti.327 Tuto neplatnost může namítat 

pronajímatel, který tak ukončí možnost podnájemce užívat byt, a to bez jakékoliv náhrady. 

                                                 
323 Podnájem obecně není zahrnován do ustanovení týkajících se zvláštní úpravy nájmu bytu a nájmu domu 

a tedy neměl by na něj z jazykového výkladu OZ 2012 dopadat § 2249 OZ 2012. 
324 Stejně tak se dle jazykového výkladu OZ 2012 neuplatní § 2247 OZ 2012. 
325 V případě materiálního posouzení, viz úvod kapitoly. 
326 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2002, sp. zn. 26 Cdo 1172/2001. 
327 KABELKOVÁ, Eva, SELUCKÁ, Markéta. § 2275 [Podnájem celého bytu]. In: HULMÁK, Milan a kol. 

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2014. s. 431. 
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Podnájemce však jistě může požadovat náhradu újmy, která mu byla způsobena v souvislosti 

s tímto jednáním, po nájemci za předpokladu, že mu nájemce nepravdivě sdělí, že byl 

souhlas pronajímatele udělen, případně skutečnost o jeho neudělení zamlčí. 

 

Nájemce je dále oprávněn podnájemci vypovědět podnájemní smlouvu za méně striktních 

podmínek, než jak je tomu v případě poměru upraveného zvláštními ustanoveními o nájmu 

bytu a nájmu domu. Dle mého názoru, jak jsem již uvedla na úvod této kapitoly, je však 

třeba v konkrétních případech posuzovat skutečný poměr a jeho materiální obsah, nikoli 

formální označení, a domnívám se tedy, že mohou nastat případy, kdy bude podnájemce 

chráněn ve stejném rozsahu jako nájemce, a to i včetně úpravy výpovědi obsažené ve 

speciálních ustanoveních o nájmu bytu a nájmu domu v OZ 2012. 

 

5.2.2. Zprostředkovatelé krátkodobých pronájmů 

 

Zajímavou oblastí, vystupující do popředí v druhém desetiletí tohoto století, je 

zprostředkovávání takzvaných krátkodobých pronájmů.328 Hlavní jádro činnosti 

zprostředkovatelů spočívá v propojení potenciálních pronajímatelů a nájemců 

prostřednictvím webové platformy. V případě krátkodobých pronájmů zřejmě nelze hovořit 

o uspokojování bytové potřeby nájemce, a tak na tento poměr nebudou dopadat speciální 

ustanovení OZ 2012 o nájmu bytu a nájmu domu. 

 

Hlavním důvodem, pro který je téma krátkodobých pronájmů a jejich zprostředkovatelů 

relevantní pro tuto práci, je však především faktická kolize existence „krátkodobých 

nájemců“ vedle nájemců a vlastníků uspokojujících v tomtéž domě svou bytovou potřebu. 

Pro posouzení této kolize není tak úplně důležité, jaká právní úprava dopadá na poměr mezi 

subjekty v rámci krátkodobého pronájmu, ale jaká úprava dopadá na poměr mezi subjekty 

krátkodobého pronájmu a ostatními subjekty existujícími v rámci jednoho domu. 

 

                                                 
328 Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se krátkodobým nájmem: „rozumí nájem ..který 

trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.“ V této práci se však pojem krátkodobého pronájmu používán i pro delší 

časový úsek s tím, že hlavní podmínkou je skutečnost, že jím není uspokojována bytová potřeba. 



 

105 

 

 

Především v centru větších měst bývá až polovina bytů v rámci jednoho domu pronajata 

zprostředkovatelům,329 kteří následně využívají byty ke krátkodobým pronájmům a často tak 

ztěžují nerušené užívání bytů ostatním obyvatelům domu. Bytová družstva i společenství 

vlastníků řeší tuto problematiku v rámci svých stanov různými restrikcemi330 a řada z nich 

se snaží krátkodobý pronájem v daném domě zcela zakázat. Takové omezení lze prosadit 

v rámci bytových družstev, ovšem není přípustné v rámci společenství vlastníků. 

 

Společenství vlastníků tak mají v tomto ohledu jistě zhoršené postavení, když mohou práva 

svých členů omezovat jen v určité míře, a pouze za předpokladu, že se na tom shodne většina 

z nich. Ve chvíli, kdy však polovina vlastníků v domě své byty poskytuje ke krátkodobým 

pronájmům, není dost dobře možné odhlasovat zpřísnění pravidel pro tento provoz, a může 

tak menšinovým vlastníkům vznikat nejen nemajetková újma v souvislosti s  hlukem 

a bezohledností návštěvníků, kteří byt obývají pouze na omezenou dobu, ale i faktická škoda 

na domě v podobě poškozených zámků, vytopení a dalších událostí, které jsou v současné 

době především v hlavních městech na denním pořádku.331 Zvýšené požadavky klade 

existence krátkodobých pronájmů v domě i na statutární orgán společenství vlastníků. 

Například vyvstává otázka, jak rozúčtovat náklady podle počtu osob obývajících bytovou 

jednotku, či jakým způsobem s péčí řádného hospodáře postupovat preventivně tak, aby 

nevznikla újma na společných částech domu. Společenství vlastníků se tak v některých 

oblastech snaží provozování krátkodobých pronájmů v jejich domě omezit alespoň v rámci 

pravomocí statutárních orgánů, například na území Prahy 1 jsou v některých domech 

instalovány zámky na otisk prstů, či jsou pronajímatelé ohlašování živnostenským úřadům, 

aby tyto prověřili jejich živnostenské oprávnění k podnikání.332 

 

Bytová družstva, na rozdíl od společenství vlastníků, nemusí tuto problematiku řešit za 

předpokladu, že se rozhodnou krátkodobý pronájem v domě zcela zakázat. Tento zákaz však 

                                                 
329 Na základě analýzy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy / Sekce strategií a politik, Fenomén 

Airbnb a jeho dopady v kontextu hl. m. Prahy, dostupné na http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty

/ssp/analyzy/bydleni_realitni_trh/fenomen_airbnb_a_jeho_dopady_v_kontextu_hl.m.prahy.pdf 
330 Např. určením nočního klidu. 
331 SANTOLLI, Brianna J. WINNING THE BATTLE, LOSING THE WAR: EUROPEAN CITIES FIGHT 

AIRBNB[online].[cit.2020 02 01].Dostupné z: https://www.gwilr.org/wordpress/wpcontent/uploads/2017/05/

ILR-Vol-49.3_Brianna-Santolli.pdf 
332 SVATOŠOVÁ, Helena. MACH, Václav. Nástroje regulace krátkodobých pronájmů z pohledu místních 

samospráv a SVJ, dostupné na http://www.iure.org/sites/default/files/article/downloads/nastroje_regulace_kr

atkodobych_pronajmu_0.pdf 
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musí být zakotven ve stanovách a je tedy opět nezbytné, aby družstevníci, kteří svůj byt 

nechtějí podnajímat, měli v rámci družstva převahu. 

 

Krátkodobé pronájmy jsou problematické především ve větších, turisticky atraktivních 

městech, a tak již vyvolaly potřebu právní regulace, která je nyní projednávána především 

na území hlavního města Prahy.333 Domnívám se, že s ohledem na specifičnost tohoto 

institutu a jeho předpovídaný další rozvoj je zřejmě na místě, vymezit krátkodobý pronájem 

jako specifický typ nájmu, který by v ideálním případě obsahoval i konkrétní úpravu 

povinností k náhradě škody a odpovědnosti konkrétních subjektů v rámci tohoto poměru. 

  

                                                 
333 Praha připravila legislativní změny upravující podnikání v oblasti krátkodobých pronájmů. 2. 3. 2020 

dostupné 

na http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_pripravila_legislativn

i_zmeny.html 
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5.3. Okamžik uzavření nájemní smlouvy 

 

Významnou otázkou pro posouzení vzniku povinnosti k náhradě újmy porušením nájemní 

smlouvy a jejího režimu jistě bude samotné posouzení existence nájemní smlouvy. V praxi 

může dojít k situaci, kdy předmětné porušení vznikne dříve než byla nájemní smlouva platně 

uzavřena, případně v časovém úseku, ve kterém je platné uzavření nájemní smlouvy sporné. 

 

Nejprve bude zřejmě vhodné vymezit, zda je nájemní smlouva smlouvou konsenzuální či 

reálnou, tedy zda je uzavřena ve chvíli souhlasného projevu vůle (jejího podpisu) či ve chvíli, 

kdy nájemce byt převezme. Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud v Rozsudku ze dne 

22. 8. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3033/2005,334 který dovodil, že je nájemní smlouva smlouvou 

konsenzuální, je tedy uzavřena okamžikem jejího podpisu. Tato skutečnost se dá zřejmě 

dovodit i z povahy nájemního poměru včetně toho, že po podpisu nájemní smlouvy budou 

strany vázány povinnostmi v této smlouvě uvedenými a případné porušení těchto povinností 

bude posuzováno jako smluvní povinnost k náhradě újmy.  

 

Z dosavadní judikatury však nevyplývá, jak budou hodnoceny situace, kdy pronajímatel 

s nájemcem neuzavřel písemnou smlouvu. OZ 2012 stanoví, že pronajímatel nemůže 

namítat nedostatek písemné formy,335 a dále uvádí, že se nájemní smlouva považuje za 

uzavřenou ve chvíli, kdy nájemce užívá byt po dobu tří let v dobré víře, že je po právu.336 

 

Je tedy možné povinnosti ujednané mezi nájemcem a pronajímatelem jinak než písemně 

z této dohody považovat za povinnosti, z nichž bude dovozována povinnost k náhradě újmy 

ve smluvním režimu. Pokud ano, je otázkou v jakém okamžiku jsou jimi strany vázány. 

Smluvní strany se mohou domluvit ústně na náležitostech nájemní smlouvy, avšak dle mého 

názoru nelze přesně určit, zda se jedná o dostatečný konsenzus, pokud neobsahuje podpisy 

obou stran. Nájemce navíc může následně namítat nedostatek formy této dohody, tedy její 

neplatnost, čímž nebude z těchto ujednaných povinností ve smluvním rozsahu žádným 

způsobem vázán. Podle ustanovení § 2238 OZ 2012 lze v určitých situacích dojít k závěru, 

že byla-li smlouva uzavřena v nedostatečné formě a nájemní poměr podle této smlouvy 

uzavřený trvá po dobu tří let, stává se tato smlouva náležitě uzavřenou a smluvní strany jsou 

                                                 
334 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3033/2005. 
335 § 2237 OZ 2012. 
336 § 2238 OZ 2012. 
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jí již dostatečně vázány. V nedostatečné formě ujednané povinnosti z nájemní smlouvy tak 

budou zřejmě po dobu tří let vynutitelné pouze v rámci zákonem stanovených povinností, 

a to co bylo smluvně domluveno, vstoupí do právního poměru až tři roky po uzavření 

smlouvy. V praxi však dosud takovýto případ judikatura neregistruje, a lze tedy o celé 

povaze předmětného závazku a konkrétního postupu soudu v dané věci pouze spekulovat. 

 

Dosud rovněž není vyjasněna otázka, zda je smlouva uzavřena ve chvíli, kdy chybí její 

podstatná náležitost, či ve chvíli, kdy je podstatná náležitost upravena prostřednictvím 

dodatku, který však neměl dostatečnou formu. S ohledem na skutečnost, že pronajímatel 

nemůže namítat nedostatek formy nájemní smlouvy v neprospěch nájemce a že se nájemní 

poměr může i bez uzavření nájemní smlouvy řídit ujednáními v místě a čase obvyklými, 

bude zřejmě jen malé množství případů, kdy bude okamžik uzavření nájemní smlouvy 

posuzován soudem. Tak patrně bude i delší dobu trvat (než a zda vůbec) budou tyto 

související otázky vyjasněny judikaturou. Povinnost k náhradě újmy vyplývající z této - 

sporně uzavřené - nájemní smlouvy pak tedy zřejmě nevznikne, případně bude nahrazena 

adekvátní zákonnou povinností.  

 

Vzhledem k tomu, že se s účinností OZ 2012 poškozenému obecně vyplatí požadovat 

náhradu újmy způsobené porušením smluvní povinnosti, především z toho důvodu, aby 

nemusel prokazovat zavinění škůdce, může však být do budoucna otázka posouzení vzniku 

a uzavření smlouvy stěžejní. 
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Závěr 

 

Cílem této práce byla analýza chování zákonné a smluvní povinnosti k náhradě újmy ve 

vybraných oblastech bytového práva, se zaměřením na problematická ustanovení z hlediska 

povinnosti k náhradě újmy tak, aby byl nastíněn komplexní pohled na zákonnou a smluvní 

povinnost k náhradě újmy a její možné fungování dle současné úpravy s případnými návrhy 

de lege ferenda. Záměr této práce je naplňován především v rámci jednotlivých kapitol. 

 

První kapitola poukazuje na vývoj názvosloví v předmětné oblasti oproti předchozímu 

názvosloví OZ 1964, které je v praxi dosud značně zažité. OZ 2012 se proti předchozí úpravě 

striktně vymezuje nejen poukazem na naprosto odlišné ideologické základy, ale i jiným 

praktickým pojetím předchozích pojmů. Mění tak odpovědnost za škodu na pojem povinnost 

k náhradě újmy, který však zákonodárce následně ani v rámci OZ 2012 neaplikuje do všech 

důsledků. Dle mého názoru nebylo nezbytné pojem odpovědnost z oblasti občanskoprávních 

deliktů vytěsňovat. Ve chvíli, kdy se tak zákonodárce rozhodl i přes odpor značné části 

odborné veřejnosti učinit, bylo by zřejmě vhodné tuto změnu reflektovat systematicky do 

celého občanského práva.  

 

Patrně v důsledku důrazu na smluvní volnost přebírá OZ 2012 z obchodního práva institut 

smluvní odpovědnosti za škodu, tedy povinnost k náhradě újmy při porušení smlouvy. 

Významným aspektem smluvní povinnosti k náhradě újmy je vedle její dispozitivnosti 

i možný přesah do sféry třetích osob, který se nejvíce projeví v oblasti kupních smluv 

a nájmů. Současná úprava smluvní povinnosti k náhradě újmy sice omezuje dopad na třetí 

osoby tím, že stanoví podmínky, za kterých bude tento přesah aplikován, avšak vzhledem 

k tomu, že ustanovení, ze kterého smluvní odpovědnost v OZ 2012 vychází, bylo zakotveno 

v obchodním zákoníku a týkalo se tedy pouze poměrů mezi podnikateli, je dle mého názoru 

zakomponování přesahu smluvní odpovědnosti do OZ 2012 naopak rozšířením její aplikace.  

 

V rámci dispozitivnosti smluvních ustanovení vyvstává i otázka, zda je možné zahrnutím 

zákonného ustanovení do smlouvy založit z jeho porušení povinnost k náhradě újmy ve 

smluvním režimu. Odborná literatura v některých případech zachází ještě dále, když uvádí, 

že lze za smluvní povinnost považovat i tu, která není ve smlouvě výslovně uvedena, ale je 

dodána zákonem nebo soudem. Domnívám se, že toto pojetí může být pro většinu právních 

poměrů z hlediska povinnosti k náhradě újmy velice nešťastné, jelikož bude strany zatěžovat 
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striktnějším režimem povinnosti k náhradě újmy ve vztahu k ustanovením, která nejsou 

výslovně uvedena ve smlouvě a u kterých tedy smluvní strany přímo nevyjádřily souhlasný 

projev vůle být těmito vázány, čímž odporují pojetí samotné smlouvy jako svobodného 

projevu vůle.  

 

Další významnou změnou OZ 2012 je odlišná koncepce bytové jednotky, která nyní 

obsahuje jako celek i podíl na společných částech budovy. Tato odlišná koncepce se však 

(na rozdíl od vytěsnění pojmu odpovědnost) v dosavadní praxi jeví jako velice vhodná. 

Jediným problémem je současná existence jednotek vymezených dle OZ 2012 a dle zákona 

o vlastnictví bytů, které činí problémy zejména při jejich převodu. 

 

Druhá kapitola je zaměřená na problematiku spojenou s nabýváním bytové jednotky. V OZ 

2012 zůstal zachován takzvaný dvoufázový převod, kdy jsou strany obligačně zavázány již 

při podpisu kupní smlouvy, avšak věcná práva se mění až podáním návrhu katastru 

nemovitostí. Doba mezi uzavřením kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad zápisu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí není zákonem nijak omezena, což by měly vzít 

smluvní strany v potaz při uzavírání smlouvy, a ujednat si, která z nich má povinnost podat 

návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a v jaké lhůtě, případně i postup ve chvíli, kdy 

bude návrh katastrálním úřadem zamítnut. Bez tohoto ujednání se může prodlením 

poškozená strana dovolávat nanejvýš povinnosti k náhradě újmy vzniklé porušením dobrých 

mravů.  

 

Další problematikou při nabývání bytové jednotky ve vztahu k povinnosti k náhradě újmy 

je odstoupení od smlouvy po zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí. Samotné 

odstoupení od smlouvy má pouze obligační účinky, a může tak působit značné komplikace 

ve chvíli, kdy strany odstoupí od smlouvy až v okamžiku, kdy již je zápis změny 

vlastnického práva proveden v katastru nemovitostí a vlastnické právo je dále převedeno na 

třetí osobu ještě před tím, než je odstoupení od smlouvy zaznamenáno v katastru 

nemovitostí. V těchto případech jsou zákonem i judikaturou chráněna práva třetích osob, 

a tak prodávající, který převede bytovou jednotku dříve než mu bude uhrazena kupní cena, 

riskuje, že kupující bytovou jednotku převede na další osobu. Prodávající se tak při 

odstoupení od kupní smlouvy po převodu bytové jednotky domůže pouze náhrady kupní 

ceny, bytovou jednotku však již zpět nezíská. Může dojít i k situaci, kdy kupující již nebude 



 

111 

 

 

mít prostředky na náhradu kupní ceny a prodávající tak neobdrží za bytovou jednotku ani 

adekvátní protiplnění, ač od kupní smlouvy řádně odstoupil. 

 

Část druhé kapitoly je věnována i problematice realitních zprostředkovatelů. Tato je od 1. 1. 

2020 nově regulována zákonem o realitním zprostředkování, který především zavádí 

povinné pojištění realitních zprostředkovatelů, a realitní zprostředkování je od jeho účinnosti 

vázanou živností. Zákon o realitním zprostředkování však stanoví požadavky na obsah 

zprostředkovatelských smluv pouze rámcově, čímž přímo neomezí vznik újmy, kterou 

zprostředkovatelé, především jednáním v rozporu s dobrými mravy, často působí. 

Zpřísněním požadavků na jejich osobu se však lze domnívat, že budou motivováni 

k poctivému jednání požadavky živnostenského úřadu a snahou o zachování dobrého jména. 

Na okraj kapitoly je uvedena i problematika smluv uzavíraných kupujícími 

s developerskými společnostmi a pojetí povinnosti k náhradě újmy z těchto smluv 

vyplývající. S ohledem na převládající princip autonomie vůle i v této oblasti, je kupující - 

jako slabší strana - při uzavírání smluv rovněž zpravidla značně znevýhodněn. Kupující je 

relativně chráněn v oblasti práv z vadného plnění, avšak musí dodržet zákonem stanovený 

proces při uplatňování svých práv.  

 

Právní jednání, doprovázející prodej bytové jednotky či jiné nemovitosti sloužící k bydlení, 

jsou tak zpravidla vedena principem autonomie vůle a z něho vyplývající zásadou pacta sunt 

servanda na úkor ochrany slabší strany. V oblasti koupě, zprostředkovatelských 

a rezervačních smluv je tak výraznější povinnost k náhradě újmy vzniklé porušením 

smluvního ujednání, jelikož v těchto případech převládá smluvní úprava právních poměrů. 

 

Třetí kapitola, která je úvodem do velice zásadní oblasti bytového práva, bytového 

spoluvlastnictví, navazuje na předchozí kapitoly teoretickými koncepcemi bytové jednotky, 

dále obsahuje komparaci české úpravy bytového spoluvlastnictví se současnými 

relevantními zákony v Rusku. Na první pohled lze dojít k závěru, že je zřejmý podobný 

vzorec úpravy bytového spoluvlastnictví současného ruského zákona o vlastnictví bytů 

s úpravou v českém právu před účinností OZ 2012. Český zákon o vlastnictví bytů však 

vykazuje zcela odlišnou strukturu, která odráží tradiční legislativní vzorce našeho území. 

Ruský bytový zákon je komplexnější, obsahuje vedle soukromoprávních ustanovení 

i ustanovení, která jsou v českém právním řádu upravena veřejnoprávním odvětvím. Toto 

zjištění lehce naráží na konstatování zákonodárce v důvodové zprávě OZ 2012, že se i Rusko 
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odklonilo od „totalitního“ pojetí soukromoprávních i veřejnoprávních norem v jednom 

kodexu. Z tohoto závěru lze však konstatovat, že zákonodárce při tvorbě OZ 2012 pro oblast 

bytového práva zřejmě v ruské úpravě nečerpal, a tak je tato úprava relevantní pouze 

z hlediska jejího vlivu na předchozí zákony, vznikající na území České republiky pod vlivem 

režimu, který se i v oblasti legislativy inspiroval tehdejším Sovětským svazem.  

 

S bytovým spoluvlastnictvím souvisí i předkupní právo, které je v současné době stále 

předmětem novelizací. V tuto chvíli projednávaná novela by měla odstranit předkupní právo 

na podíl na nemovité věci, která funkčně souvisí s převáděnou jednotkou, tedy především 

zjednodušit problematiku převodu garáží a dalších částí na společných nemovitostech, 

převáděných společně s bytovou jednotkou v rámci rozsáhlých bytových komplexů. Zřejmě 

se nejedná o poslední novelu tohoto institutu, jelikož předkupní právo stále předkládá řadu 

praktických otázek, například zdali musí být znám konkrétní kupující před nabídkou 

předkupního práva, jakou formou musí být uplatněno a jaké sankce plynou z jeho 

neuplatnění při řádném zápisu změny do katastru nemovitostí s ohledem na ochranu třetích 

osob. Praxe dosud teorii předkupního práva významně nereflektuje, v mnohých případech 

jej obchází, ne zcela ojedinělými jsou i případy, které předkupní právo zcela ignorují, 

a přesto bývají katastrálními úřady ve většině případů akceptovány. 

 

Další část třetí kapitoly se věnuje problematice správy domu v ideálním spoluvlastnictví. 

Z hlediska povinnosti k náhradě újmy je významná především role správce bytového domu. 

Správce je z pohledu povinnosti k náhradě újmy ve stejném postavení jako předseda 

společenství vlastníků. Nelze však jednoznačně určit, zda by měl být povinen k náhradě 

újmy při porušení péče řádného hospodáře. S ohledem na skutečnost, že do své funkce 

nemusel být zvolen, je v těchto případech, dle mého názoru, na místě posuzovat případnou 

povinnost k náhradě újmy způsobené výkonem jeho funkce spíše dle obecné prevenční 

normy § 2900 OZ 2012. 

 

Na třetí kapitolu věnovanou bytovému spoluvlastnictví navazuje kapitola věnující se 

speciálnímu institutu bytového spoluvlastnictví, jímž je společenství vlastníků. Se 

společenstvím vlastníků jsou ve čtvrté kapitole zahrnuta i bytová družstva, a to především 

z důvodu podobných rysů těchto dvou institutů v oblasti povinnosti k náhradě újmy. 

Z formálního hlediska stojí jistě za pozornost zákonodárcem používaný termín odpovědnost 

v oblasti společenství vlastníků, který však je na jiných místech OZ 2012 nahrazen pojmem 
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povinnost k náhradě újmy, což vnáší značný chaos do terminologie a je z něho zřejmě možné 

dovodit, že v oblasti společenství vlastníků je na místě nadále mluvit i o odpovědnosti za 

újmu, nikoli striktně pouze o povinnosti k náhradě újmy. 

 

Rozsah zákonných ustanovení a smluvních ujednání v rámci společenství vlastníků 

a družstev lze považovat za vyrovnaný, stejně jako poměr povinnosti k náhradě újmy z nich 

vyplývající. V této oblasti hrají významnou roli také stanovy těchto právnických osob, 

z nichž vyvozovaná povinnost k náhradě újmy je na pomezí zákonného a smluvního pojetí. 

Ve prospěch smluvní kvalifikace se přiklání judikatura i literatura vznikající za účinnosti 

obchodního zákoníku, tato se však vztahuje pouze ke stanovám bytových družstev a navíc 

v době, kdy byla smluvní povinnost k náhradě újmy pojata odlišně, než jak je tomu 

v současnosti. Naopak proti pojetí stanov společenství vlastníků a bytových družstev jako 

smlouvy působí nedostatek smluvní volnosti a judikatura pojící se k vnitřním předpisům 

spolků. Domnívám se, že dokud nebude stanoven jednotný a dostatečně jasný výklad, měl 

by soud při posuzování jednotlivých případů přihlédnout ke konkrétním okolnostem 

soukromého života, jak stanoví OZ 2012 například právě u obecné prevenční povinnosti, 

tak, aby byla aplikace režimu těchto povinností co nejvíce spravedlivá. 

 

 V kontextu společenství vlastníků a bytových družstev nelze opomenout ani povinnost 

k náhradě újmy členů statutárních orgánů společenství vlastníků. Povinnost k náhradě újmy 

je pro statutární orgány společenství vlastníků a bytových družstev stejná, jako například pro 

jednatele nadnárodních korporací. Zákonná povinnost k náhradě újmy podle obecných 

ustanovení je tak v tomto případě rozšířena o povinnost péče řádného hospodáře, která je 

jistě striktním, avšak žádoucím požadavkem na statutární orgány všech právnických osob, 

i když by se v konkrétních případech bytového práva mohla jevit jako nepřiměřeně přísná. 

 

Zatímco povinnost k náhradě újmy je z hlediska zákonné a smluvní koncepce v rámci 

společenství vlastníků a družstev vyrovnaná, nájem je z velké míry upraven zákonnými 

omezeními a smluvní volnost je ve vztahu k možnosti zkrátit práva nájemce téměř 

vyloučena. V oblasti nájmu je pak otázka posouzení režimu povinnosti k náhradě újmy 

významná především z hlediska možné intervence třetích osob. Touto třetí osobou jsou 

především členové nájemcovy domácnosti a za splnění určitých podmínek, dle mého názoru, 

mohou být třetí osobou i rodinní příslušníci pronajímatele. 
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Specifické postavení má v bytovém právu podnájem, který sice není upraven ve stejném 

rozsahu jako nájem bytu a nájem domu, ovšem lze předpokládat, že v určitých situacích 

může podnájemce požadovat stejnou ochranu jako nájemce především prokáže-li, že se 

materiálně jedná o poměr, na který by měla dopadat zvláštní ustanovení OZ 2012 o nájmu 

bytu a nájmu domu. V souvislosti s podnájmem je dále více aktuální i problematika 

zprostředkovatelů krátkodobých pronájmů, která však zatím není dostatečně řešena na 

zákonné ani podzákonné úrovni právních předpisů. Pro povinnost k náhradě újmy v této 

oblasti je dále významné posouzení, zda a kdy došlo k uzavření nájemní (či podnájemní) 

smlouvy. I když se judikatura touto problematikou zabývala již v roce 2007, nelze dosud ve 

všech případech učinit jasné stanovisko, k jakému okamžiku bude nájemní smlouva 

uzavřena a od jakého okamžiku budou strany vázány smluvní povinností k náhradě újmy za 

předpokladu, že některé z jejích ujednání poruší. 

 

Každý ze zkoumaných institutů bytového práva tak v rámci povinnosti k náhradě újmy 

představuje odlišnou skupinu, vykazující specifické znaky. V určitých oblastech převažuje 

jeden režim povinnosti k náhradě újmy, typicky smluvní režim u kupní smlouvy, 

zprostředkovatelské a rezervační smlouvy, naopak zákonný režim u nájemních smluv. 

Některé oblasti se zdají být na analýze režimu povinnosti k náhradě újmy přímo závislé, a to 

především společenství vlastníků a bytová družstva při posuzování svých stanov. Pro jiné 

oblasti není posouzení režimu zákonné či smluvní povinnosti k náhradě újmy v důsledku 

významné, jako například pro porušení předkupního práva.  

 

Závěrem lze konstatovat, že je povinnost k náhradě újmy v bytovém právu rozsáhlou 

problematikou, která vykazuje značná specifika v jednotlivých oblastech a jejíž výklad 

zřejmě ještě projde rozsáhlým doktrinálním i judikatorním vývojem. Lze očekávat i další 

legislativní zásahy do této oblasti, a tak bude jistě přínosné povinnost k náhradě újmy 

v bytovém právu nadále sledovat a zkoumat. 
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Název rigorózní práce v českém jazyce, abstrakt v 

českém jazyce a tři klíčová slova v českém jazyce 

 

Povinnost k náhradě újmy v bytovém právu 

 

Abstrakt 
 

Rigorózní práce na téma povinnost k náhradě újmy v bytovém právu se zaměřuje na pojetí 

zákonné a smluví povinnosti k náhradě újmy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve vybraných oblastech bytového práva.  

 

První kapitola práce je věnována úvodu do názvosloví současné úpravy předmětné 

problematiky včetně komparace s předchozími pojmy. Tato kapitola dále nastiňuje vývoj 

bytového práva a fungování základních institutů, které se dále prolínají jednotlivými 

odvětvími bytového práva. 

 

Druhá kapitola se věnuje problematice zákonné povinnosti k náhradě újmy a smluvní 

povinnosti k náhradě újmy v oblasti převodu bytové jednotky, s důrazem na problematiku 

kupní smlouvy. Třetí kapitola nejprve nastiňuje právní pojetí bytového spoluvlastnictví 

včetně teoretických koncepcí navazujících na první kapitolu a komparaci s úpravou 

bytového spoluvlastnictví v Rusku. Dále se tato kapitola věnuje problematice správy domu 

v ideálním spoluvlastnictví a institutu předkupního práva. 

 

Na třetí kapitolu navazuje kapitola věnovaná speciálnímu institutu bytového 

spoluvlastnictví, a to společenství vlastníků jednotek. Do této kapitoly jsou vedle 

společenství vlastníků jednotek zařazena i bytová družstva. Zákonná povinnost k náhradě 

újmy a smluvní povinnost k náhradě újmy je pak analyzována především v oblasti stanov 

těchto právnických osob a v oblasti povinnosti k náhradě újmy jejich statutárních orgánů. 

 

Pátá kapitola je věnována problematice smluvní povinnosti k náhradě újmy a zákonné 

povinnosti k náhradě újmy v nájemním a podnájemním poměru, vlivu právní úpravy 

ochrany spotřebitele na tyto instituty a zásahu krátkodobých pronájmů do nich. Závěr práce 

shrnuje poznatky vyplývající z jednotlivých kapitol včetně obecného zhodnocení působení 

povinnosti k náhradě újmy v předmětných oblastech bytového práva. 

Klíčová slova: bytové spoluvlastnictví, újma, společenství vlastníků 
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Název rigorózní práce v anglickém jazyce, abstrakt v 

anglickém jazyce a tři klíčová slova v anglickém jazyce 

 
Duty to provide compensation for harm in housing law 

 

Summary 
 

Thesis titled Duty to provide compensation for harm in housing law focuses primarily on the 

concept of legal and contractual duty to provide compensation for harm under Act No. 

89/2012 Coll., The Civil Code, in selected areas of housing law. 

 

The first chapter of the thesis is devoted to the introduction to the current terminology, 

including comparison with previous legislation. This chapter also outlines the evolution of 

housing law and the interaction of the basic institutes, which are further mingled with 

particular sectors of housing law. 

 

The second chapter concerns the issue of legal and contractual duty to provide compensation 

for harm in the area of housing co-ownership, with an emphasis on the issue of the purchase 

contract. The third chapter initially outlines the theoretical issue of housing co-ownership, 

including theoretical concepts emerging in the first chapter, followed by comparison of 

housing co-ownership in Russia. Furthermore, this chapter deals both with the topic of house 

management in ideal co-ownership and the institute of pre-emptive law. 

 

The third chapter is followed by a chapter devoted to a special institute of housing co-

ownership, the Unit Owners Association. In addition to the Unit Owners Association, this 

chapter also includes housing cooperatives. The legal and contractual obligation to 

compensate for harm is then analyzed primarily in the area of the statutes of these legal 

entities and in the area of responsibility of their statutory bodies. 

 

The fifth chapter analyzes the issue of the duty to provide compensation for harm in the lease 

and sublease relationships, the impact of consumer right legislation on and interference of 

short-term leases in these provisions. The end of the thesis summarizes conclusions arising 

from the individual chapters, including a general assessment of the effect of the duty to 

provide compensation for harm in the relevant areas of housing law. 

Key words: Housing co-ownership, Harm, Unit Owners Association 


