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I. Úvod
Bydlení je jedním z určujících momentů v životě každého z nás. Podle toho, kde a jak
bydlíme, volíme práci, plánujeme rodinu, trávíme volný čas,. Hraje důležitou roli v životě
každého z nás, protože nepochybně patří mezi základní lidské potřeby a je nenahraditelné
jiným statkem. Právo na bydlení, i když není obsaženo v Listině základních práv a svobod,
je garantováno několika mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika podle čl.
10 Ústavy vázána. Například v čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, kulturních a
sociálních právech stojí, že smluvní strany uznávají právo každého jednotlivce na
přiměřenou životní úroveň pro něj i jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu,
šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek. Smluvní strany se zavazují
podniknout odpovídající kroky, aby zajistily uskutečnění tohoto práva, uznávajíce pro
dosažení tohoto cíle zásadní důležitost mezinárodní spolupráce, založené na svobodném
souhlasu.

Státní bytová politika a její uskutečňování patří do působnosti Ministerstva pro místní
rozvoj, a tudíž řešení otázek spojených s bydlením není jen zájmem jednotlivců, ale také
zájmem veřejným. Stát se tak angažuje v oblasti bydlení prostřednictvím poskytování
finančních prostředků na podporu bytové výstavby a bydlení například formou příspěvků
ke stavebnímu spoření, podpory hypotečních úvěrů nebo půjček obcím na modernizaci
stávajícího bytového fondu atd. Úroveň bydlení je také jedním z měřítek životního
standardu obyvatelstva.

V průběhu poslední doby jsme také svědky velkého rozvoje bytového vlastnictví, daného
jak novou výstavbou nebo převody družstevních bytů do vlastnictví, tak i privatizací
obecního fondu. Tento stav je jedním z důsledků neustále se zvyšující životní úrovně a
kupní síly občanů ČR, i když v poslední době došlo k určitému zpomalení nejen české ale i
světové ekonomiky, což přináší určité přibrždění rozvoje bytového vlastnictví v zemi.
Význam bytového vlastnictví, který ale v budoucnu určitě klesat nebude, a také fakt, že
dříve či později je většina lidí nucena otázky s ním spojené řešit, mě dovedl k myšlence
napsat o této problematice diplomovou práci.
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1.1 Obecně teoretické koncepce
Pro potřeby teoretické můžeme hovořit o čtyřech základních koncepcích bytového
vlastnictví. Všechny přitom vycházejí z jediné obecné premisy, kterou je neoddělitelnost
práv jediného oprávněného subjektu k bytu a zároveň společným částem domu.
Jednotlivé teorie se ale diferencují na základě přístupu k těmto právům. Můžeme si požit
dvě otázky, kdy odpovědi na ně tyto teoretické koncepce určí a zároveň vymezí:
-

můžeme na základě výše uvedené premisy hovořit o jednom vlastnickém právu
nebo o více zvláštních právech?

-

je předmětem tohoto práva jeden objekt (byt nebo dům) nebo více objektů (byt a
dům)?

Na základě odpovědí na tyto otázky můžeme rozlišit následující čtyři koncepce:

a) Monistická koncepce
Tato koncepce odmítá dělitelnost domu a proto i uznání bytu jako předmětu vlastnictví. Za
předmět vlastnického práva se považuje buď pouze dům nebo pouze byt, kdy je odmítnuta
existence společných částí domu. Pokud existenci společných částí domu koncepce uzná,
pak v žádném případě jim ale nepřiznává žádné spoluvlastnické právo, které by bylo
spojeno s vlastnictvím bytu.

b) Dualistické koncepce
Jako předmět vlastnického práva tato koncepce uznává dům i byt. Koncepci je možno dělit
do dvou skupin podle toho, co je považováno za předmět hlavní a vedlejší.
První skupina považuje dům za hlavní předmět vlastnického práva a byt za předmět
vedlejší, takže uznává spoluvlastnictví domu a k němu přistupující zvláštní vlastnické
právo k bytu.
Druhá skupina dává přednost vlastnictví bytu, který považuje za hlavní předmět vlastnictví,
a spoluvlastnické právo ke společným částem domu nebo pozemku je akcesorické povahy.
Z toho plyne, že spoluvlastnické právo je podřízeno vlastnickému právu k bytu.

c) Dualisticko-monistická koncepce
Třetí koncepcí je kombinací obou předchozích. Principem je uznání bytu i domu jako
samostatných předmětů vlastnického práva a díky jejich neoddělitelnosti je chápe jako
2

jeden celek. Vlastnické právo k bytu i spoluvlastnictví domu tedy tvoří jediné vlastnické
právo sui generis.

d) Antivlastnické koncepce
Antivlastnické teorie dělíme do dvou skupin stejně jako v případě dualistických koncepcí.
První skupina nepovažuje byt vůbec za věc v právním slova smyslu. Odůvodnění je možno
spatřit v reálné nerozdělitelnosti domu, v němž se byt nachází, a proto byt nemůže být
předmětem vlastnictví.
Druhá skupina sice byt jako věc v právním smyslu uznává, ale právo k němu není právem
vlastnickým nýbrž jiným věcným právem. Tato koncepce je založena na jistých omezeních
vyplývajících ze samotného vlastnictví bytu, kdy toto je omezeno ve prospěch jiných bytů
v témže domě i ve prospěch spoluvlastnictví společných částí domu.1

1

Fiala J.: Bytové vlastnictví v České republice. 1. Vydání. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, s. 13-16
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1.2 Koncepce bytového vlastnictví dle zákona 52/1966 Sb.
Právní úprava bytového vlastnictví obsažená v zákoně č. 52/1966 Sb., o osobním
vlastnictví bytů, zaváděla vůbec poprvé tento institut do našeho právního řádu. To bylo
umožněno díky přijetí občanského zákona 141/1950 Sb. na konci tzv. Právnické dvouletky,
který zrušil superficiární zásadu. Do této doby bylo vlastnictví bytu zásadně odmítáno jako
právní institut, což plynulo z důsledného prosazení zásady Superficies solo credit na konci
období feudalismu a jejího začlenění do velkých kodifikací té doby.

Zákon 52/1966 vycházel striktně z monistické koncepce bytového vlastnictví, podle níž je
předmětem vlastnictví byt.
Společné části domu potom tvořili předmět spoluvlastnictví, ale nebyly považovány za
součást vlastnictví k bytu. Spoluvlastnická práva byla jen akcesorickými ve vztahu k
vlastnictví bytu.

Zákon se nevztahoval na tehdejší soukromý ani družstevní bytový fond a připouštěl nabytí
osobního vlastnictví k bytu pouze výstavbou nových domů, převodem ze státního
socialistického vlastnictví, nebo převodem či přechodem z osobního vlastnictví občana do
vlastnictví jiného občana. Další omezení spočívalo v možnosti občana vlastnit pouze jeden
byt nebo rodinný domek. Možnost nabývat byty byla omezena jen na fyzické osoby, což
vyplývá z § 3 zákona 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví bytů, který stanovuje, že byt může
být ve vlastnictví občana, v podílovém spoluvlastnictví občanů nebo v bezpodílovém
spoluvlastnictví manželů. Právnické osoby mohly nabývat byty a nebytové prostory až po
novelizaci občanského zákoníku zákonem č. 509/1991 Sb. Ochrana nájemníků byla
zvýrazněna tím, že byt, který byl užíván na základě práva osobního užívání bytu, mohl
nabýt pouze jeho uživatel – nájemce. Prodej bytů do osobního vlastnictví byl podle
původního znění umožněn jen tehdy, když byly prodány všechny byty. Tento požadavek se
časem ukázal jako v praxi těžko použitelný a tak bylo pozdější novelou umožněno prodat
jen některé byty s tím, že vlastníkem zbývajících bytů se stal stát, přičemž měl stejná práva
a povinnosti jako vlastník bytu v osobním vlastnictví.

Zde můžeme uvést určité úskalí monistické teorie spočívající v tom, co se de iure stane s
domem, ve kterém byly převedeny všechny jednotky do osobního vlastnictví? Fakticky se
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dům nijak nezmění, ovšem právně přestane existovat, protože monistická teorie neuznává
spoluvlastnické právo ke společným částem domu.2

Nakonec bych se na tomto místě rád zmínil o veřejností hojně užívaném termínu „osobní
vlastnictví bytu“. Tento termín pochází právě z tohoto zákona a ačkoliv již v současném
právním řádu tento termín nemá opodstatnění, jeho zakořeněnost ve slovníku nejen laické
veřejnosti je stále velmi silná.

2

Fiala J.: Bytové vlastnictví v České republice. 1. Vydání. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, s. 21
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1.3 Koncepce bytového vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb.
Úprava vlastnictví bytů je v našem současném právním řádu specifickým odvětvím
civilního práva. Hlavním zdrojem právní úpravy vlastnictví bytů je zákon č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, který upravuje některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Tento zákon je konkretizací § 125 odst.
1 občanského zákoníku, které přijetí takového zákona předpokládá. Zákon č. 72/1994 Sb.
je tedy vůči občanskému zákoníku v postavení lex specialis. Za základní ustanovení, které
celou problematiku vlastnictví bytů zařazuje do našeho právního řádu, je možno považovat
§ 118 odst. 2, občanského zákoníku 2, který stanovuje, že předmětem občanskoprávních
vztahů mohou být byty a nebytové prostory.3

Druhý odstavec § 118 občanského zákoníku byl do občanského zákoníku vložen zákonem
č. 509/1991 Sb., kterým byl s účinností od 1.1.1992 občanský zákoník novelizován.

Obě výše uvedená ustanovení vycházejí z toho, že ani byt, ani nebytový prostor nejsou
reálně oddělitelnými částmi budovy, ačkoliv jsou jako reálné části budovy v nichž se
nacházejí vymezeny. Z toho důvodu s nimi nelze zacházet jako se samostatnou věcí, proto
bylo nutno pro tyto případy vytvořit fikci bytu a nebytového prostoru jako věci samostatné.
Z toho důvodu se v zákoně č. 72/1994 Sb. objevuje termín „jednotka“, kterou se označuje
byt a nebytový prostor jako reálně vymezené části budov. Reálná podoba těchto jednotek si
vyžádala zvláštní úpravu vlastnictví obecného definovaného občanským zákoníkem.
V režimu užívání a dispozice s jednotkou je totiž třeba brát zvláštní ohled na budovu jako
celek, ve které se tato nachází.

Z výše uvedeného je tedy jasné, že současná právní úprava vychází z dualistické koncepce,
konkrétně z koncepce přiznávající spoluvlastnictví společných částí domu a pozemku
akcesorickou povahu. Základním institutem je vlastnictví jednotky, spoluvlastnická práva
ke společným částem domu jsou sekundární, kdy tyto nutně sledují právní osud jednotky,
neboť sami nemohou být předmětem právních vztahů.

3

Dvořák T.: Vlastnictví bytu a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s. s. 14
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1.4 Akcesorické spoluvlastnictví
Akcesorickým spoluvlastnictvím je institut, ve kterém je vlastnické právo k jedné věci
neoddělitelně funkčně spojeno se spoluvlastnictví jiné věci.

Vzhledem k tomu, že tento institut v českém právním řádu není obecně upraven (a nikdy
ani výslovně upraven nebyl ani v dobách před rokem 1948), je jediným zdrojem úpravy
akcesorického spoluvlastnictví zákon č. 72/1994, konkrétně jde o úpravu akcesorického
spoluvlastnictví domu sledujícího vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru, dle
terminologie zákona jednotky.

Základní myšlenou akcesorického spoluvlastnictví je účel jeho využití. Tento účel musí
přetrvat po celou dobu trvání akcesorického spoluvlastnictví a nesmí být změněn bez
souhlasu všech spoluvlastníků.

Hlavním rysem akcesorického spoluvlastnictví je nemožnost samostatné dispozice se
spoluvlastnickým podílem, s tímto podílem lze disponovat pouze společně a neoddělitelně
se samostatnou věcí - jednotkou, se kterou je účelově a funkčně spojen. Stejná pravidla
platí i pro přechody vlastnického práva a jejího zatížení např. věcným břemenem,
zástavním právem apod..

Toto ale neplatí absolutně, lze najít případy, kdy je možnost oddělení podílu na
akcesorickém spoluvlastnictví. Tyto možnosti jsou ale velmi omezené a musí splňovat
určitá kritéria. Jde zejména o dohodu všech spoluvlastníků a reálnou možnost rozdělení
takového domu (např. rozdělení domu o dvou vchodech na dva domy). Stejný princip platí
i pro postup opační, spojení samostatné věci s věcí v akcesorickém spoluvlastnictví nebo
dvou věcí v akcesorickém spoluvlastnictví.

Na správě a údržbě věci v akcesorickém spoluvlastnictví (společných částech domu a
pozemku) se podílí všichni spoluvlastníci na základě zákonem daných pravidel.

Na konci této kapitoly o akcesorickém spoluvlastnictví je třeba uvést, že v rámci
rekodifikace občanského zákoníku se s obecnou úpravou akcesorického vlastnictví počítá a
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pro případ, že by tato obecná úprava některou otázku neřešila, bude možno subsidiárně
použít obecná ustanovení o podílovém spoluvlastnictví.
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1.5 Mezinárodní aktivita OSN v otázce práva na bydlení
V mezinárodních smlouvách, zejména ve smlouvách týkajících se základních práv a svod,
je otázka práva na bydlení zmiňována, ale konkrétní úprava vlastnictví bytů a nebytových
prostor byla vždy záležitostí vnitrostátního práva. Dokonce i v dnešní době „bruselizace“,
komunitarizace a regulace práva a v České republice zůstává tato právní oblast relativně
autonomní a pod kontrolou národního zákonodárce.

Přesto se chci zmínit o mezinárodní aktivitě OSN na tomto poli. Jedná se o projekt Výboru
OSN pro lidská sídla pod názvem Komplexní návrh směrnice týkající se vlastnictví bytů se
zvláštním zřetelem k zemím střední a východní Evropy. Cílem tohoto právně nezávazného
dokumentu je formulovat obecná doporučení a stanoviska pro tvorbu národních norem pro
země této oblasti s přihlédnutím k specifické situaci v těchto zemích. Těmito specifickými
hledisky jsou otázky spojené s privatizací státního a obecního bytového fondu. 4

- Otázky spojené s privatizací státního a obecního bytového fondu by měly zůstat
v kompetenci národní legislativní úpravy.
- Legislativní úprava by měla být buď ve formě podrobného zákona nebo obecného
zákonného rámce, který by detailní úpravu svěřil podzákonným předpisům.
- Tato úprava by měla být dostatečně jednoduchá a jasná tak, aby s ní mohli pracovat
běžní lidé a nejen pouze jurističtí odborníci.
- S vlastnictvím bytu by měla být spojena povinná účast v právnické osobě, která je
na základě definice v zákoně pověřena správou nemovitosti, ve které se byt nachází.
- Vlastnický podíl společných částí bytového domu by měl být určen poměrem
podlahových ploch jednotlivých bytů.

4

Dvořák T.: Vlastnictví bytu a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s. s. 17
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II. Vymezení základních pojmů
Pro účely zákona o vlastnictví bytů byly v § 2 zákona 72/1994 Sb. vymezeny některé
speciální pojmy, které se používají při převodu bytů a nebytových prostor. Jedná se o tyto
pojmy: budova, byt, nebytový prostor, dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví,
rozestavěný byt a rozestavěný nebytový prostor, společné části domu, jednotka, podlahová
plocha bytu nebo rozestavěného bytu, podlahová plocha nebytového prostoru nebo
rozestavěného nebytového prostoru, zastavěný pozemek.
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2.1 Budova
Budovou se podle zákona o vlastnictví bytů rozumí trvalá stavba spojená se zemí pevným
základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a
střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými
prostory, s výjimkou hal.

Tato definice však často nevyhovovala konkrétním situacím, kdy jedna samostatně stojící
budova je tvořena dvěma nebo více uzavřenými celky, které mají samostatné vchody, jsou
od sebe oddělené a nejsou průchozí.5 Proto byla vydána novela č.103/2000 Sb., na jejímž
základě je možné na základě rozhodnutí vlastníka považovat za budovu sekci stavby se
samostatným vchodem, pokud je samostatně označena popisným číslem a je tak stavebně
technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

Mezi hlavní pojmové znaky budovy patří to, že je stavbou a to stavbou trvalou. Nemůže jít
o stavbu dočasnou. Občanský zákoník definici stavby neobsahuje, a tak je třeba nahlédnout
do předpisů stavebních, podle nichž se stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která
vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické
provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.6

Dalším pojmovým znakem budovy je, že v ní musí být nejméně dva prostorově uzavřené
samostatné užitkové prostory, aby mohly vzniknout samostatné jednotky (byty, nebytové
prostory). Bytové vlastnictví tedy může vzniknout pouze v budovách s alespoň dvěma
byty, dvěma nebytovými prostory nebo jedním bytem a jedním nebytovým prostorem.
Všechny výše uvedené znaky musí být splněny současně. Není tak budovou stavba
s jedinou obrovskou místností např. stodola nebo smontovaná hala sice s více místnostmi,
ale na zem pouze položená bez pevných základů. Výjimku tvoří haly, mezi které podle
důvodové zprávy patří např. kryté bazény, sportovní haly, všechny haly průmyslových a
jiných objektů apod.7

5

Schodelbauerová P., Nováková H. a kol.: Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor. Praha: Dashofer,
2005, s. 3 (část 3, díl 3, kapitola 2)
6
§ 2 odst. 3, zákona č 183/2006 Sb., stavební zákon
7
Fiala J.: Bytové vlastnictví v České republice. 1. Vydání. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, s. 17
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Z povahy věci je jasné, že budovou nemůže být stavba drobná. Dále budovou může být i
stavba podzemní, neboť v žádném zákonném ustanovení není uvedeno omezení pouze na
stavby nadzemní.8

Budovou nemůže být chápan soubor několika budov i kdyby tvořili funkční celek. Zde je
zásadní vymezení budovy obvodovými zdmi konkrétní budovy. Naproti tomu ovšem
soubor samostatných staveb může tvořit budovy za předpokladu, že ke stavbě hlavní
přísluší stavba vedlejší (např. altán) a v prohlášení je rozhodnutím majitele určeno, aby
vedlejší stavba sdílela osud stavby hlavní.

Budova je dle § 119 odst. 2 občanského zákona věcí nemovitou. Jako taková může být
předmětem občanskoprávních vztahů dle § 118 odst.1 občanského zákona. Zde by ale toto
ustanovení plně nevyhovuje, je příliš omezující, neboť budovy mohou být předmětem i
obchodněprávních vztahů. Proto by bylo vhodnější označení budovy jako předmětu
soukromoprávních vztahů.9

Prohlášení stavby za budovu (samostatnou věc) není vázáno na její kolaudaci, pro
považování stavby za samostatnou věc (budovu) stačí, pokud je stavebně technické a
funkční uspořádání zřejmé

u prvního nadzemního podlaží. Na stejném principu se

posuzuje i zánik budovy.

Budovu lze dělit právně (vydáním prohlášení vlastníka) nebo reálně. Reálně lze rozdělit
budovu jen vertikálně a za podmínky, že vzniknou nové, samostatné stavby na základě
stavebních úprav.

8

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12.2.1999 sp.zn. 35 Ca 95/98, Soudní judikatura ve věcech správních, 1999, č. 8, s. 232 a
násl.
9
Dvořák T.: Vlastnictví bytu a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s. s. 23
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2.2 Byt
Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního
úřadu určeny k bydlení.

Definice bytu je v podstatě převzata z § 62 zákona č. 41/1964 Sb., dnes již zrušeného
předpisu. Rozhodujícím požadavkem je tedy rozhodnutí stavebního úřadu, kterým je
pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o účelovém využití místnosti či souboru
místností (kolaudační rozhodnutí), popř. rozhodnutí o změně užívání stavby. Bližší popis
bytu nalezneme v ustanovení § 3 písm. l) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, jímž je soubor
místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, která svým stavebně technickým
uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání
určena. Kromě výše uvedeného stavebně technického popisu musí být jako byt
kolaudován.10

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky je existence kolaudačního rozhodnutí
předpokladem toho, aby určité místnosti mohly být předmětem občanskoprávních vztahů
jako byty.11

Byty lze dělit na:
a) Služební podle §7 zák. č. 102/1992 Sb.
- zaměstnanecké, ve kterých podobu zaměstnaneckého poměru ubytovává
zaměstnavatel zaměstnance
- byty ozbrojených složek
b) Družstevní
c) Ostatní

Další třídění je možné podle:
- právního titulu užívání. Jedná se o titul vlastnictví, nájmu nebo jiný, např. věcné
břemeno

10

11

Kocourek J.: Byty, nebytové prostory, nájem a vlastnictví bytů. 7. Vydání. Praha: EUROUNION, 2006 s. 211
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 22.10.1999 sp. zn. 2 Cdon 1010/97
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- zda jde o samostatné předměty právních vztahů (jednotky) nebo o právně
nesamostatné součásti jiných věcí
- kvality
- lokality
- stáří
- opotřebení
- právních vad váznoucích na nich
- technologie výstavby budovy ve které se byt nachází
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2.3 Nebytový prostor
Nebytovým prostorem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí
stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení: nebytovými prostory nejsou
příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

Vymezení nebytového prostoru v § 2 písm. c) zákona č. 72/1994 Sb. v zásadě odpovídá
definici v § 1 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Zde ale
vzniká rozpor, neboť v § 1 písm. b) zákona č. 116/1990 Sb. je řečeno, že nebytovým
prostorem může být také byt, u kterého byl vydán souhlas k jeho užívání k nebytovým
účelům. Tento souhlas uděluje příslušný stavební úřad a nezapisuje se do katastru
nemovitostí. Proto se byt může de facto (ovšem nikoliv de iure) stát nebytovým prostorem.

Mezi nebytové prostory patří např. kanceláře, učebny, prodejní prostory, sklady, ordinace,
restaurační místnosti, ateliéry, kulturní sály, dílny, garáže apod.
Nebytovými prostory potom nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového
prostoru, čímž se rozumí vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem
nebo nebytovým prostorem užívány, např. sklep. Společné části domu, tj. prostory určené
ke společnému užívání taktéž mezi nebytové prostory nepatří.

Nebytové prostory lze dále dělit i podle následujících kritérií:
- právního titulu užívání. Jedná se o titul vlastnictví, nájmu nebo jiný, např. věcné
břemeno
- zda jde o samostatné předměty právních vztahů (jednotky) nebo o právně
nesamostatné součásti jiných věcí
- kvality
- lokality
- stáří
- opotřebení
- právních vad váznoucích na nich
- technologie výstavby budovy ve které se byt nachází
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2.4 Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví
Podle § 2 písm. d) zákona č. 72/1994 Sb. je dům s byty a nebytovými prostory ve
vlastnictví takovou budovou, která je ve vlastnictví podle tohoto zákona. Z uvedené
definice vyplývá, že za dům je nutno považovat i sekci stavby se samostatným vchodem,
pokud splňuje podmínky stanovené zákonem o vlastnictví bytů. Dále se musí jednat o
budovu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů, čímž se rozumí budova již rozdělená
na jednotky.

Zákon o vlastnictví bytů často zaměňuje pojem dům s pojmem budova a je tedy nutné vždy
z kontextu pochopit, zda se jedná o budovu, či dům s byty a nebytovými prostory ve
vlastnictví.
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2.5 Rozestavěný byt, rozestavěný nebytový prostor
Rozestavěný byt je místnost nebo soubor místností, určené v souladu se stavebním
povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, který alespoň v takovém stupni
rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
Rozestavěným nebytovým prostorem se rozumí místnost nebo soubor místností, určené v
souladu se stavebním povolením k jiným účelům než k bydlení, pokud je rozestavěn v
domě, který alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Tyto dva pojmy zavedla do zákona o vlastnictví bytů novela č. 103/2000 Sb. Lze tedy
nakládat i s bytem či nebytovým prostorem, který dosud fakticky neexistuje, což má velký
význam pro stavebníky, kteří tak mají možnost již v průběhu stavby převádět vlastnictví
k bytům a nebytovým prostorům na jiné osoby.
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2.6 Společné části domu
Společnými částmi domu podle zákona o vlastnictví bytů jsou části domu určené pro
společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody,
schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny,
výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny,
vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo
dům: dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby)
a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).

Charakteristika společných částí domu je dána především tím, že slouží ke společnému
užívání. Za společné části domu se pro účely zákona č. 72/1994 Sb. považují i takové věci,
které vůbec nejsou částí domu. Výše uvedený výčet zákona také není úplný, protože v
praxi se často jedná ještě např. o společné lodžie, telefonní rozvody, domácí zvonek,
domácí telefon či kamery apod. O tom, co bude společnou částí domu, rozhoduje vlastník,
který svým právním úkonem určí které prostorově vymezené části budovy se jimi stanou.

Systematicky lze společné části domu rozdělit do několika skupin:
- Části budovy související se stavební částí budovy – např. hlavní svislé a vodorovné
konstrukce, obvodové a nosné konstrukce, zdivo, okna a dveře přístupné ze
společných prostor, vstupní schodiště před domem, střecha a její konstrukce, základy
budovy včetně izolací, vchody (to je jakýkoliv vstup do domu).
- Prostory určené pro společné užívání – např. balkony, lodžie (ne jednotlivých bytů),
chodby, kočárkárny, prádelny, schodiště (pokud se nejedná o schodiště určené
vlastníkem k užívání v konkrétní jednotce).
- Části budovy pro poskytování služeb spojených s užíváním jednotky – např.
společné antény, domovní elektroinstalace, hromosvody, komíny, kotelny, výtahy,
požární hydranty, rozvody plynu, elektřiny, tepla, teplé a studené vody (od místa
předávání do domu po měřič spotřeby u konkrétní jednotky).
- Příslušenství domu a společná zařízení domu – např. prostory dvorků a vnitrobloků,
oplocení, zeleň uvnitř a kolem domu (nachází-li se na společných pozemcích).
- Pozemek.12

12

Pražák Z.: Společenství vlastníků jednotek. Praha: Linde, 2004, s. 40
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2.7 Jednotka
Jednotka je legislativní zkratka pro byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo
rozestavěný nebytový prostor jako vymezenou část domu podle zákona o vlastnictví bytů.
Jde o speciální pojem tohoto zákona, který neplatí pro aplikaci jiných právních úprav.13

Jednotka není totéž co nemovitost, i když se právní vztahy k ní řídí ustanoveními
příslušných právních předpisů, které se týkají nemovitostí, pokud ovšem zákon č. 72/1994
Sb. Nestanoví jinak. Právně je jednotka vymezena jako samostatný předmět vlastnictví.

Jednotku z hlediska jejího tvaru, velikosti a podobně vymezuje vlastník domu ve svém
prohlášení, přičemž je vázán příslušným kolaudačním rozhodnutím. Při vymezování
jednotek by měl vlastník domu postupovat obezřetně, protože nesprávné vymezení
jednotek by mohlo způsobit podle § 39 občanského zákoníku pro rozpor se stavebním
zákonem neplatnost prohlášení vlastníka a dokonce i návazných smluv o převodu
vlastnictví jednotky.14

13
14

Kocourek J.: Byty, nebytové prostory, nájem a vlastnictví bytů. 7. Vydání. Praha: EUROUNION, 2006 s. 211
Fiala J., Novotný M., Oehm J.: Zákon o vlastnictví bytů – komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002 s. 24
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2.8 Podlahová plocha bytu
Podlahovou plochu bytu nebo rozestavěného bytu tvoří plocha všech místností, včetně
místností, které jsou příslušenstvím bytu nebo rozestavěného bytu. Zde narážíme na pojem
místnost, jehož definici neobsahuje ani zákon o vlastnictví bytů, ani občanský zákoník a ani
stavební zákon. Z logického hlediska je možno za místnost považovat každý prostor
nacházející se v budově, který je uzavřeny ze všech stran obvodovými stěnami, podlahou a
stropem a je uzamykatelný.15

Z výše uvedeného vyplývá, že se do podlahové plochy bytu nebude započítávat plocha
balkónů, teras, lodžií a jiných podobných prostor, které tvoří příslušenství bytu. Určení
podlahové plochy bytu je mimo jiné důležité vzhledem k povinnostem vlastníků jednotek
přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle velikosti spoluvlastnického
podílu na společných částech domu, který se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové
plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě, jak je ustanoveno v §15 zákona o
vlastnictví bytů. Podlahová plocha je součet podlahových ploch všech místností bytu, které
se vypočítají podle obsahu příslušného geometrického tvaru podlahy v místnosti. Stejná
pravidla pro vypočtení podlahové plochy platí u podlahové plochy rozestavěného bytu.

15

Fiala J., Novotný M., Oehm J.: Zákon o vlastnictví bytů – komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002 s. 25
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2.9 Podlahová plocha nebytového prostoru
Oproti podlahové ploše bytu se do podlahové plochy nebytového prostoru nebo
rozestavěného nebytového prostoru započítává podlahová plocha všech místností
nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch určených
výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popř. rozestavěným nebytovým prostorem.

Do této plochy se jednou polovinou započítává podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných
ploch, které jsou součástí meziprostoru. Zákon zde zohledňuje existenci meziprostorů,
které se v nebytových prostorách vyskytují častěji než v bytech a které částečně dělí
horizontálně místností nebytových prostor a nejsou pro svou neuzavřenost místnostmi. S
ohledem na specifičnost těchto prostor ukládá zákon započítat tyto plochy jen jednou
polovinou jejich výměry.16

16

Fiala J., Novotný M., Oehm J.: Zákon o vlastnictví bytů – komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002 s. 26
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2.10 Zastavěný pozemek
Pojem zastavěný pozemek byl do zákona o vlastnictví bytů doplněn novelou č 103/2000
Sb. A jedná se o pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem bytového
domu. Zastavěný pozemek může zahrnovat i nádvoří za předpokladu, že je ohraničeno ze
všech stran bytovým domem.
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2.11 GARÁŽ
V dnešní době jsou garáže a parkovací místa zejména ve větších městech velmi
diskutovaným tématem. Při koupi bytu často spolu s ním garáž kupujeme, je to zejména ve
větších městech výhodné z hlediska jistoty zaparkování před domem a ochrany vozidla
před poškozením nebo odcizením.

Z hlediska § 121 odst. 2 občanského zákona ale o garáži nelze hovořit jako o příslušenství
bytu.17 V praxi rozlišujeme dva typy garáží:

Garážový box
Je vždy určitý, zdmi ohraničený vymezený prostor, který je uzavřen vstupními vraty a je
tvořen jedním nebo více garážovými stáními pro jedno nebo více motorových vozidel.

Garážové stání
Jedná se o parkovací místo, jde tedy o vymezené místo neohraničené samostatně zdmi.
Typicky jde o stání v garážových domech, podzemních parkovištích apod.

Garáže mohou být z hlediska dalšího členění samostatnými stavbami (samostatná garáž,
garážové domy) nebo mohou mít povahu vestavné garáže. Tyto vestavné garáže bývají
většinou vymezeny jako nebytový prostor v domě s bytovými jednotkami. Dispozice
s garážemi, které jsou vedeny jako nebytový prostor, je v zásadě stejný jako u každého
nebytového prostoru. To se bohužel vztahuje i na předkupní právo k jednotce podle § 140
občanského zákona, což při jeho porušení vede k relativní neplatnosti převodu. I platný
převod garáže ale přináší problémy, neboť převodem na třetí osobu vzniká také problém
s hlasovacími právy při schůzích společenství vlastníků jednotek a správou společných
prostor v domě.

Proto se v poslední době začalo u novostaveb objevovat vymezení garáží jako součásti
společných částí domu, nikoliv jako jednotek. V prohlášení se konkrétní garážové stání
jako relativně společná část domu vymezí a určí k užívání konkrétnímu majiteli jednotky.
Dispozice s takovým garážovým stáním je sice omezena, ale na druhou stranu nevznikají
výše popsané problémy.
17

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.4.2001 sp. zn. 26 Cdo 2340/99

23

III. Vznik vlastnictví
Ke vzniku vlastnictví bytu dochází nejen na základě různých právních skutečností, které
vedou obecně ke vzniku vlastnického práva, nýbrž i na základě jiných právních
skutečností. Tyto zvláštní právní skutečnosti jsou dány specifickou povahou bytového
vlastnictví.
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3.1 Vznik vlastnického práva k bytu obecně
Při vzniku bytového vlastnictví lze rozlišit samotný vznik a vedle toho nabytí. Ke vzniku
bytového vlastnictví dochází v případech, které můžeme označit za originární nabytí
vlastnického práva, protože dosud neexistoval předmět bytového vlastnictví. Mezi původní
způsoby nabytí patří nejčastěji výstavba domu, ale také nabytí od dosavadního vlastníka
domu. I když jde z větší části u nabytí od dosavadního vlastníka domu o nabytí odvozené,
převod prvního bytu či nebytového prostoru je nepochybně původním vznikem, protože
doposud byl sice vlastníkem jednotek dosavadní vlastník budovy, ale až převodem
vlastnického práva k první jednotce vzniklo spoluvlastnictví budovy a vlastnictví jednotky.
Převody dalších jednotek z bývalého vlastníka budovy jsou již standardními způsoby
převodu vlastnického práva.18

Podle § 5 zákona č. 72/1994 Sb. vzniká bytové vlastnictví:
a) vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí,
b) výstavbou jednotky na základě smlouvy o výstavbě,
c) dohodou spoluvlastníků budovy nebo rozhodnutím soudu o zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů.

K odvozenému nabytí vlastnického práva k jednotce dochází tehdy, jestliže již vlastnické
právo k tomuto předmětu existovalo a odvozeně jej nabývá jiný subjekt. Zde se podle
uplatnění projevu vůle rozlišuje převod a přechod vlastnického práva.

18

Fiala J., Novotný M., Oehm J.: Zákon o vlastnictví bytů – komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002 s. 26
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3.2 Nabytí vlastnického práva k jednotce od dosavadního vlastníka domu
Prohlášení vlastníka budovy a převod první jednotky je nutno chápat jako dvě sukcesivně
nastupující skutečnosti, jejichž účinky ovšem nastávají současně. Předpokladem pro převod
vlastnického práva je tudíž prohlášení vlastníka, kterým se budova rozdělí na jednotlivé
byty či nebytové prostory. Tímto prohlášením se tak dosavadní vlastník budovy stane
vlastníkem každé jednotky a zároveň zůstává výlučným vlastníkem společných částí domu.
S účinností

prohlášení nastane pluralita objektů. Smlouvou o převodu vlastnictví ke

konkrétní jednotce se potom vlastnictví společných částí mění na jejich spoluvlastnictví.

Právě v zakotvení možnosti převodu vlastnického práva k jednotce lze spatřovat základní
smysl zákona a vlastnictví bytů.
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3.2.1 Prohlášení vlastníka budovy
Prohlášení vlastníka budovy je jednostranným právním úkonem vlastníka, který je
adresován místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Základní účinek prohlášení je, že se
budova po právní stránce rozděluje na jednotlivé byty a nebytové prostory. Prohlášení je
předpokladem převodu vlastnictví jednotek, ale není nutné, aby po zpracování prohlášení k
převodu skutečně došlo. Je ale nutné, aby se prohlášení vždy vztahovalo na celou budovu,
na všechny její části. Pokud by tento předpoklad nebyl naplněn, šlo by o vadu prohlášení a
katastrální úřad by nemohl provést vklad prohlášení do katastru nemovitostí.19

Prohlášení může učinit výlučný vlastník i spoluvlastníci budovy. Podíloví spoluvlastníci se
vkladem prohlášení stanou podílovými spoluvlastníky každé jednotky, kdy každý bude mít
ideální podíl na jednotce ve velikosti odpovídající dosavadním podílům na budově a ideální
podíl na společných částech domu. Manželé v rámci bezpodílového spoluvlastnictví se
vkladem prohlášení stanou bezpodílovými vlastníky všech jednotek a společných částí
domu. Při samotném prohlášení platí u společného jmění manželů podle § 145 občanského
zákoníku, že je nutný souhlas obou manželů pod sankcí relativní neplatnosti, pokud se
jedná o záležitosti přesahující obvyklou správu majetku. U podílových spoluvlastníků by
subjekty prohlášení měli být všichni spoluvlastníci budovy, protože se jedná o výkon
dispozičního oprávnění a ne o hospodaření se společnou věci, kde by se spoluvlastníci
mohli rozhodnout většinou podle velikosti podílů.

19

Pražák Z.: Společenství vlastníků jednotek. Praha: Linde, 2004, s. 48, 49
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3.2.1.1 Náležitosti prohlášení
Prohlášení musí splňovat obecné náležitosti, protože se jedná o právní úkon, a také
náležitosti zvláštní, které stanoví zákon o vlastnictví bytů. Dále musí prohlášení obsahovat
údaje o prohlašovateli, přičemž u fyzických osob to je jméno, příjmení, adresa trvalého
bydliště a rodné číslo a u právnických osob název, adresa sídla a identifikační číslo. Pokud
jsou prohlašovateli spoluvlastníci, je nutné uvést také jejich spoluvlastnické podíly.

Obecné náležitosti:
a) Náležitosti subjektu – subjekt musí být způsobilý k právům a povinnostem a způsobilý k
právním úkonům. Prohlášení může učinit pouze vlastník s plnou způsobilostí k právním
úkonům, nemůže ho provést nezletilý nebo osoba s omezenou způsobilostí na základě
rozhodnutí soudu. Za osoby, které nemají plnou způsobilost k právním úkonům, by mohl
prohlášení učinit jejich zástupce, ale pouze se schválením soudu při respektování § 28
občanského zákoníku.20

b) Náležitosti vůle – projev vůle musí být skutečný, svobodný, vážný a prostý omylu.

c) Náležitosti projevu – samotný projev musí být určitý, srozumitelný a musí mít písemnou
formu, přičemž obecně platí, že nemusí mít formu notářského zápisu.Pokud se týká
podpisu prohlášení, lze analogicky aplikovat § 34 odst. 7 vyhl. č. 190/1996 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, podle kterého katastrální úřad musí v řízení o povolení vkladu
vlastnického práva k jednotce zkoumat, zda jde v prohlášení skutečně o písemný projev
vůle prohlašovatele.

Katastrální úřady považují projev vůle za zjištěný, jestliže:
- prohlášení bude sepsáno notářským zápisem
- prohlášení bude sepsáno advokátem, který na něm výslovně potvrdí, že
prohlašovatel, jehož totožnost zjistil, před ním toto prohlášení podepsal
- podpis prohlašovatele bude na prvopisu prohlášení úředně ověřen podle zvláštních
předpisů
- prohlašovatel – právnická osoba předloží podpisový vzor shodný s podpisem na
prohlášení a u obchodních společností i výpis z obchodního rejstříku
20

Fiala J., Korecká V., Kurka V.: Vlastnictví a nájem bytů. 3.vydání. Praha: Linde, 2005, s. 18
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- prohlašovatel uzná pravost svého podpisu před katastrálním úřadem.

d) Náležitosti poměru vůle a projevu – vůle musí být shodná s projevem.

e) Náležitosti předmětu – možnost a dovolenost (není dovoleno ze zákona vymezit
jednotky v domě, kde je pouze jeden byt nebo nebytový prostor, a to ani tehdy, pokud
budou v budově haly)21

Zvláštní náležitosti – stanovuje § 4 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. následovně:
a) Uvedení názvu katastrálního území (popř. obec), parcelní číslo pozemku, na němž
budova stojí, číslo popisné (tam, kde není, číslo evidenční či charakteristika způsobu
využití), čísla bytů a nebytových prostorů, jejich pojmenování a umístění v budově.

b) Popis jednotek, jejich příslušenství, podlahovou plochu a popis jejich vybavení –
uvedení počtu místností které tvoří každou jednotku, co patří k příslušenství jednotky (v
souladu s § 121 odst. 1 a 2 občanského zákoníku jsou to všechny vedlejší místnosti, které
jsou vlastníkem určeny k tomu, aby byly s jednotkou trvale užívány).18Dále je třeba popsat
strukturu místností a případných dalších prostor, jejich počet a názvy. Velmi důležité je
určení podlahové plochy jednotek, ze které se následně stanoví spoluvlastnický podíl
vlastníka jednotky na společných částech domu. Vybavení jednotek je také podstatnou
náležitostí prohlášení, přestože tento pojem není nikde definován. Rozumí se tím
především základní vybavení, jako je vybavení koupelny a WC, vestavěné skříně,
kuchyňská linka apod. Široká specifikace vybavení ovšem není praktická z toho důvodu, že
každá změna prohlášení podléhá souhlasu kvalifikované většiny vlastníků jednotek.

c) Určení společných částí budovy, které budou společné všem vlastníkům jednotek
(absolutně společné části), a určení společných částí budovy, které budou společné jen
některým vlastníkům jednotek (relativně společné části). Zákon o vlastnictví bytů tedy
připouští, aby některé společné části domu byly společně jen některým vlastníkům
jednotek, ale pouze v případě, že tím nebude zasaženo do spoluvlastnických práv ostatních
vlastníků jednotek. Některé společné části domu, jako např. základy, střecha, hlavní svislé
a vodorovné konstrukce apod. jsou svojí povahou vyloučeny z možnosti spoluvlastnictví
21

Fiala J.: Bytové vlastnictví v České republice. 1. Vydání. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, s.
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jen některých vlastníků jednotek. Mezi relativně společné části mohou patřit balkóny,
terasy apod. V tom, které prostory vlastník označí jako společné části budovy a které jako
jednotky, je omezen jednak definicemi jednotlivých pojmů v zákoně o vlastnictví bytů,
dále stavebními předpisy a logikou věci (nelze např. vymezit jednotku bez samostatného
přístupu) a v neposlední řadě také svou obchodní strategií, aby byly jednotky co nejlépe
prodejné.22

d) Stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu,
jejichž výši vypočte prohlašovatel tak, že součet podlahových ploch všech jednotek vydělí
podlahovou plochou každé jednotky. Podíl může být určen procentem nebo zlomkem, do
katastru nemovitostí ze zapisuje ve tvaru zlomku.

e) Označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem jiných práv
podle § 21 zákona o vlastnictví bytů, údaji podle katastru nemovitostí, jimiž jsou název
katastrálního území a parcelní číslo pozemku. Pozemkem může být stavební parcela,
zastavěný pozemek, nádvoří, pozemek či pozemky tvořící s bytovým domem jeden funkční
celek. Jiné pozemky než stavební parcela musí souviset s užíváním nebo provozem
budovy, případně tvořit s budovou jeden funkční celek. Jestliže je vlastník budovy
současně vlastníkem pozemku, při převodu jednotek jednoduše uvede, že budoucí vlastníci
jednotek se stanou podílovými spoluvlastníky pozemku podle podílů na společných částech
domu. Mohou se objevit i případy, kdy je vlastník pozemku jiná osoba než prohlašovatel,
který by měl s vlastníkem pozemku projednat, jaké právo bude vlastníkům jednotek
zřízeno. Zákon ovšem tuhle povinnost prohlašovateli neukládá, a tak je možné převádět
jednotky do vlastnictví i bez toho, že by se prohlašovatel dohodl s vlastníkem pozemku na
úpravě práv k tomuto pozemku.23

f) Práva a závazky týkající se budovy, jejich společných částí a práva k pozemku, která
přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek. Tato práva mohou mít povahu věcně
právní a obligačně právní. Z věcných práv půjde především o věcná břemena a zástavní
práva. Věcná břemena se rozlišují podle toho, zda vlastníkovi budovy příslušelo právo
odpovídající věcnému břemeni nebo zda s vlastnictvím budovy byla spojena povinnost
věcného břemene. Jestliže se jedná o právo odpovídající věcnému břemeni, které působilo
22
23

Pražák Z.: Společenství vlastníků jednotek. Praha: Linde, 2004, s. 33
Fiala J., Novotný M., Oehm J.: Zákon o vlastnictví bytů – komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002 s. 51
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in rem (např. právo přechodu přes sousední pozemek), budoucí vlastníci jednotek se stanou
oprávněnými z tohoto věcného břemena. Pokud ovšem právo působilo in personam,
nemohou se budoucí vlastníci jednotek stát oprávněnými a jestliže šlo o povinnost věcného
břemene, i budoucí vlastníci jednotek jsou povinnými v takovém právním vztahu. V
případě zástavy se rozlišuje, zda zástava je či není zapsána v katastru nemovitostí. V
prvním případě zástavní právo přechází na nové vlastníky podle velikosti jejich podílů na
společných částech domu a jestliže zástava v katastru zapsána není, přechází zástavní právo
na nové vlastníky jen tehdy, pokud o jeho existenci věděli nebo museli vědět při uzavření
smlouvy o převodu jednotky. Práva a povinnosti z obligačních vztahů mohou mít podobu
např. nájemní smlouvy, smlouvy o dílo apod.

g) Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a
opravami společných částí domu, popř. domu jako celku. Stanovení podrobných pravidel
pro přispívání již v prohlášení vlastníka budovy je v zájmu právní jistoty budoucích
vlastníků jednotek. Nedoporučuje se, aby byla v prohlášení stanovena konkrétní částka, ale
je vhodnější stanovit způsob přispívání, např. zálohové měsíční platby ve výši 1/12
skutečných nákladů za předchozí kalendářní rok zvýšené o 10%, způsob a termín
vypořádání nedoplatků apod. Zákon umožňuje změnu těchto pravidel.

h) Pravidla pro správu společných částí domu, popř. domu jako celku, včetně označení
osoby pověřené správou domu. Vzhledem k možnosti vzniku společenství vlastníků
jednotek je vhodné, aby původní vlastník uzavřel smlouvu se správcem a aby zavázal
vlastníky v kupní smlouvě, že k ní přistoupí. Smlouva by platila do doby vzniku
společenství.24 Co se týče pravidel pro správu domu, stačí uvést záměr, jak se bude dům
spravovat.

24

Fiala J., Korecká V., Kurka V.: Vlastnictví a nájem bytů. 3.vydání. Praha: Linde, 2005, s. 25
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3.2.1.2 Přílohy prohlášení, počty vyhotovení
Dle § 4 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů je nutné k prohlášení přiložit půdorysy všech
podlaží, popřípadě jejich schémata určující polohu jednotek a společných částí domu, s
údaji o podlahových plochách jednotek.
Prohlášení vlastníka budovy se katastrálnímu úřadu předkládá v počtu vyhotovení 2 plus
počet vlastníků budovy a příloha se předkládá v počtu vyhotovení 1 plus počet vlastníků
budovy.
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3.2.1.3 Řízení o povolení vkladu prohlášení
Řízení o povolení vkladu prohlášení do katastru nemovitostí zahájí na návrh vlastníka
budovy katastrální úřad, v jehož odvodu se nachází budova, které se prohlášení týká.
Podstatnou náležitostí návrhu je originál nebo ověřeny opis listiny prokazující oprávnění
vlastníka budovy s budovou nakládat, pokud právní účinky nastaly před 1.1.1993. Pokud je
prohlašovatelem právnická osoba, tak musí předložit výpis z obchodního rejstříku a pokud
je prohlašovatel zastoupen, musí mít plnou moc.

Katastrální úřad potom ke dni podání návrhu zkoumá, zda navrhovanému vkladu není na
překážku stav zápisů v katastru nemovitostí, zda navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem
předloženého prohlášení, zda prohlášení je určité a srozumitelné, zda je učiněno
v předepsané formě, zda je prohlašovatel oprávněn nakládat s předmětem prohlášení a zda
není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve
smluvní volnosti týkající se budovy.

Na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu nastávají právní účinky vkladu
prohlášení ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu. Pro každou budovu
se založí samostatný list vlastnictví, na kterém bude na základě prohlášení vlastníka v části
A-LV zapsán vlastník jednotek (tj. dosavadní vlastník budovy) bez vyjádření podílů ke
společným částem domu a v části B-LV dům, popřípadě také pozemek, který je předmětem
práv ve smyslu § 21 zákona o vlastnictví bytů.

Podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, vklad prohlášení vlastníka budovy
nepodléhá správním poplatkům.
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3.2.1.4 Změna a zrušení prohlášení
Při změně prohlášení, které upravuje § 11 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., je zapotřebí
tříčtvrtinová většina přítomných hlasů na shromáždění společenství jednotek k přijetí
usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení. Podle § 11 odst. 7 zákona o vlastnictví
bytů, je všechny změny týkající se označení jednotek nebo velikosti spoluvlastnických
podílů na společných částech domu společenství vlastníků jednotek povinno oznámit do 30
dnů katastrálnímu úřadu. Tyto změny se zapisují do katastru nemovitostí v podobě
záznamu. V případě zrušení prohlášení vlastníka budovy má podle § 5 odst. 7 zákona č.
72/1994 Sb. vlastník všech jednotek v domě možnost zrušit vymezení jednotek v domě a
změnit tím vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy. Je nutné tak učinit formou
notářského zápisu a právní účinky tohoto prohlášení nastávají vkladem vlastnického práva
do katastru nemovitostí ke dni podání návrhu na vklad.
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3.3 Smlouva o převodu
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky je právní skutečností, která dovršuje vznik
bytového vlastnictví po prohlášení vlastníka budovy nebo která může sama o sobě vést
k nabytí vlastnického práva k jednotce od předchozího vlastníka.

Zákon o vlastnictví bytů tuto smlouvu označuje jako nový smluvní typ a může mít několik
podob:
- smlouva kupní – jestliže je vlastnictví k jednotce převáděno za úplatu poskytnutou
v penězích, tato je nejčastěji využívána,25
- smlouva směnná – jestliže je vlastnictví k jednotce převáděno za úplatu poskytnutou
v jiných věcech než v penězích,
- smlouva darovací – pokud je převod vlastnictví bezúplatný,
- smlouva o převodu spoluvlastnického práva k jednotce,
- smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
- smlouva o vypořádání společného jmění manželů – tato smlouva má zvláštní
postavení, protože při ní nedojde k převodu vlastnického páva, ale pouze k zániku
vlastnického práva jednoho z manželů,
- smlouvy smíšené – např. kombinace koupě a daru.

Smlouva vznikne dosažením konsenzu a je vždy minimálně dvoustranným právním
úkonem. Pro její vznik platí obecná ustanovení občanského zákoníku o smlouvách, o
návrhu a jeho přijetí. Projevy účastníků smlouvy o převodu vlastnictví k jednotce musí být
na téže listině. V určitých případech je smlouva o převodu jednotky tzv. složeným právním
úkonem, který vyjadřuje nutnost přistoupení další skutečnosti. Podle § 22 odst. 5 zákona č.
72/1994 Sb. lze uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví bytu zvláštního určení a bytu v domě
zvláštního určení jen se souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho
právního nástupce. Odstavec 7 stejného § 22 a zákona dále stanovuje, že smlouvu o převod
vlastnictví nebytového prostoru sloužícího účelům civilní ochrany lze uzavřít jen po
předchozím souhlasu příslušným orgánů.

25

Bradáč A., Fiala J.: Nemovitosti – oceňování a právní vztahy. 3. Vydání. Praha: Linde, 2004, s. 38
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3.3.1 Náležitosti smlouvy
Stejně jako u prohlášení vlastníka budovy zde platí rozdělení na náležitosti obecné a
zvláštní.

Obecné náležitosti
Zde platí to, co bylo již zmíněno u obecných náležitostí prohlášení vlastníka budovy s tím
rozdílem, že náležitosti subjektů se u převodu vlastnictví k jednotce musí týkat všech
účastníků smlouvy.

Zvláštní náležitosti
Tyhle náležitosti opět odpovídají zvláštním náležitostem stanoveným pro prohlášení
vlastníka budovy s tou odlišností, že jde pouze o převod jednoho či více bytů. Podle § 6
odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. mezi zvláštní náležitosti smlouvy převodu vlastnictví
jednotky patří:
a) Označení budovy nebo domu údaji podle katastru nemovitostí, číslo jednotky včetně
jejího pojmenování a umístění v budově. Tyto údaje se budou týkat budovy při převodu
první jednotky prováděné společně s prohlášením vlastníka. Při dalších převodech se budou
týkat domu.
b) Popis jednotky, jejího příslušenství, její podlahové plochy a popis vybavení jednotky.
Zde se zpravidla uvádějí i vady jednotky.
c) Určení společných částí domu včetně určení, které části domu jsou společné vlastníkům
jen některých jednotek
d) Stanovení podílu nebo podílů v případě že jsou v domě společné části jen některým
vlastníkům jednotek.
e) Označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem jiných práv
podle § 21, údaji podle katastru nemovitostí. Smlouvou o převodu jednotky se převádí také
spoluvlastnický podíl na pozemku, popř. i jiná práva, jejichž výčet musí být uveden, která
přejdou na nového vlastníka jednotky z dosavadního vlastníka. Spoluvlastnické podíly k
pozemku musí odpovídat spoluvlastnickým podílům na společných částech domu.
f) Práva a závazky týkající se domu, jeho společných částí a práva k pozemku, která
přecházejí z dosavadního vlastníka budovy na vlastníka jednotky. Zákon nevyžaduje, aby
byle ve smlouvě uvedena pravidla pro přispívání na výdaje spojené se správou, údržbou a
opravami společných částí domu, která jsou dostatečně obsažena v prohlášení vlastníka
36

budovy a nabyvatel jednotky je povinen je dodržovat. Z důvodů právní jistoty se ale
doporučuje je uvést i ve smlouvě o převodu vlastnictví k jednotce.
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3.3.2 Přílohy smlouvy, počty vyhotovení
Přílohy smlouvy tvoří především půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata,
určující polohu bytu a společných částí domu a v určitých případech také písemný souhlas
podle § 22 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 72/1994 Sb..

Smlouva o převodu vlastnictví k jednotce se katastrálnímu úřadu předkládá v počtu
vyhotovení 2 plus počet účastníků smlouvy, půdorysy v počtu vyhotovení 1 plus počet
účastníků smlouvy a případný souhlas podle § 22 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 72/1994 Sb.
v jednom vyhotovení.

Převádí-li vlastník jednotku jiné osobě než nájemci, musí předložit kopii nabídky
k převodu jednotky, nejlépe i s kopií doručenky, v jednom vyhotovení.
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3.3.3 Řízení o povolení vkladu vlastnického práva
K nabytí vlastnického práva k jednotce nedochází pouhým uzavřením smlouvy, ale až
vkladem do katastru nemovitostí. Řízení zahajuje na návrh účastníků smlouvy katastrální
úřad, v jehož obvodu se převáděný byt nachází. Jestliže by bylo předmětem jedné smlouvy
více bytů z různých katastrálních obvodů, bylo by třeba podat samostatné návrhy na vklad
u jednotlivých místně příslušných katastrálních úřadů. Pokud by došlo ke směně bytů v
odvodu dvou nebo více katastrálních úřadů, stačí návrh podat jen jednomu z nich a o
povolení rozhodne katastrální úřad, kterému byl návrh na vklad doručen nebo u kterého
bylo řízení zahájeno dříve.

Katastrální úřad potom ke dni podání návrhu zkoumá, zda navrhovanému vkladu není na
překážku stav zápisů v katastru nemovitostí, zda navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem
předložené smlouvy, zda smlouva je určitá a srozumitelná, zda je učiněna v předepsané
formě, zda jsou účastníci řízení oprávněni nakládat s jednotkou a zda nejsou omezeni
právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní
volnosti týkající se budovy. Na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu
nastávají právní účinky převodu vlastnického práva ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen
katastrálnímu úřadu. V části A-LV listu vlastnictví se zapíše nový vlastník jednotky a jeho
spoluvlastnické podíly na společných částech domu.

Podle zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je za
rozhodnutí o povolení vkladu a jeho zápis vyměřen správní poplatek ve výši 500,- Kč. Od
poplatků jsou osvobozeny převody vlastnického práva k bytům, garážím a ateliérům podle
§24 odst. 1, 2 a 3 zákona o vlastnictví bytů z vlastnictví bytových družstev.

Zvláštní podmínky pro převod
Podle předchozí právní úpravy bylo možné převést byt, který byl užíván na základě práva
osobního užívání, pouze jeho uživateli, tj. nájemci. Zákon o vlastnictví bytů tohle
ustanovení sice neobsahuje, přesto je ale dosavadním nájemcům po stanovenou dobu určitá
ochrana zaručena, a to zajištěním práva první koupě a práva přednostní koupě. Je důležité
rozlišovat mezi nedružstevními a družstevními byty, jelikož jsou podmínky pro převod v
obou skupinách odlišné.
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3.3.3.1 Nedružstevní jednotky
Přednostní nabytí
Oprávněnou osobou je podle zákona o vlastnictví bytů fyzická osoba, která je nájemcem v
bytě fyzické osoby, jejíž vlastnické právo vzniklo přeměnou jejího dosavadního vlastnictví
budovy na vlastnictví zbývajících nepřevedených jednotek v domě. Jestliže existuje
společný nájem, jsou oprávněnými osobami všichni nájemci společně a nedílně. Důležité
je, že právo na přednostní nabytí přísluší oprávněným osobám jen tehdy, rozhodne-li se
dosavadní vlastník budovy pro prodej bytů podle zákona o vlastnictví bytů a že se tohle
právo týká pouze bytů v nájmu fyzických osob a atelierů. Nevztahuje se tedy na nebytové
prostory a byty v nájmu právnických osob.

Právo první koupě
Jestliže se vlastník bytu či domu rozhodne prodat jednotky podle zákona o vlastnictví bytů,
musí je nejdříve nabídnout ke koupi dosavadním nájemcům. Povinnost nabídnout převod
bytu nejdříve oprávněným osobám je zákonným omezením smluvní volnosti a její porušení
by bránilo vkladu do katastru nemovitostí, protože právní úkon, kterým by bylo
disponováno s bytem, by byl absolutně neplatný.26 Z tohoto důvodu katastrální úřady
vyžadují, aby v případě, že se jednotka převádí na jinou osobu než nájemce, byl návrh na
vklad vlastnického práva doložen i kopií nabídky vlastníka jednotky.

Nabídka je jednostranným právním úkonem vlastníka adresovaným nájemci a šestiměsíční
lhůta k jejímu přijetí začíná běžet ode dne doručení oprávněné osobě. Tato lhůta má
prekluzívní povahu a jejím uplynutím právo první koupě zaniká. Po celou dobu trvání
lhůty, která nemůže být zkrácena, jsou smluvní dispozice s jednotkou omezeny, a to i v
případě, že nájemce nabídku odmítne. Nabídka musí mít písemnou podobu a obsahovat
všechny obecné náležitosti smlouvy podle § 43 a násl. občanského zákoníku a také
podstatné náležitosti smlouvy o převodu vlastnictví jednotky podle zákona o vlastnictví
bytů.

26

Fiala J., Korecká V., Kurka V.: Vlastnictví a nájem bytů. 3.vydání. Praha: Linde, 2005, s. 41

40

Právo přednostní koupě
Další institut chránící postavení nájemce je právo přednostní koupě, které se týká pouze
bytů, a je omezeno dvěmi prekluzívními lhůtami. První z nich je lhůta roční, která začíná
běžet den následující po dni, kdy skončila šestiměsíční lhůta k uplatnění práva první koupě.
Roční lhůta má objektivní povahu, protože nastává vždy a žádná strana ji nemůže ovlivnit.
Realizace práva přednostní koupě závisí na tom, zda o převod bytu projeví zájem třetí
osoba, a pokud se tak stane, vlastník musí opět učinit písemnou nabídku nájemci, který v
případě, že chce využít práva přednostní koupě, musí zaplatit cenu nabídnutou vlastníkovi
třetí osobou. Jestliže nájemce projeví vůli byt koupit, začíná běžet druhá zákonná lhůta, a to
lhůta tří měsíční, ve které musí být uzavřena smlouva o převodu. Nerespektování práva
přednostní koupě nemá za následek neplatnost smlouvy, ale nájemce má možnost
požadovat od nového vlastníka, aby mu byt prodal, neboť mu právo přednostní koupě
zůstává zachováno i vůči novému vlastníkovi.
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3.3.3.2 Družstevní jednotky
Oprávněnými osobami jsou pouze fyzické osoby, které musejí být současně členy družstva.
Podle § 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. má družstvo povinnost uzavřít s nájemcem
smlouvu o převodu bytu, pokud člen družstva vyzval družstvo k převedení bytu buď podle
transformačního zákona do 28. července 1992 nebo podle zákona o vlastnictví bytů do 30.
června 1995. Novelou č. 103/2000 Sb. byla možnost uplatnit právo na uzavření smlouvy o
převodu družstevního bytu na nájemce prodloužena do 30.6.2010.

Družstvu je stanovena kontraktační povinnost a pokud nesplní svou povinnost, může se
oprávněná osoba domáhat nahrazení projevu vůle rozhodnutím soudu podle § 161 odst. 3
zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V případné smlouvě se musí nabyvatel zavázat, že uhradí družstvu částku, která odpovídá
nesplaceným úvěrům poskytnutým družstvu a připadajícím na převáděnou jednotku a dále
vzájemné vypořádání prostředků určených na financování oprav a údržby budovy a
prostředky ze zisku bytového hospodářství, připadajících na převáděnou jednotku. Jestliže
se převádějí byty, garáže a ateliéry v budovách ve vlastnictví družstev, na jejichž výstavbu
byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc, do vlastnictví členů těchto družstev –
fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži a ateliéru vznikl po splacení jejich
členského podílu, jsou tyto převody podle § 24 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. bezplatné.
Vlastní převod může být tedy bezplatný, jestliže člen družstva ještě před převodem této
jednotky splatí úvěr připadající na jednotku.

Členství v družstvu nezaniká, jestliže majetková účast po převodu jednotky dosahuje výše
alespoň základního členského vkladu
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3.3.3.3 Zvláštnosti při převodu některých jednotek
Jedná se obyty ozbrojených složek, byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního
určení a nebytové prostory sloužící civilní obraně. Zvláštní povaha těchto jednotek
vyžaduje v případě jejich převodu vždy souhlasu příslušného orgánu.
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3.4 Výstavba domu
Výstavbou domu bez smlouvy o výstavbě by vzniklo klasické podílové spoluvlastnictví,
což by většinou neodpovídalo vůli stavebníků. Proto zákon požaduje, aby si vzájemná
práva a povinnosti při výstavbě domu upravili písemnou smlouvou – tzv. smlouvou o
výstavbě. Výstavba domu může probíhat buď dodavatelsky, nebo svépomocně. Při
svépomocné výstavbě může dojít ke dvěma situacím. Stavebníci mohou vystupovat jako
samostatné subjekty, nebo mohou vytvořit právnickou osobu, která až po vymezení
jednotek prohlášením vlastníka budovy může převést jednotky do vlastnictví stavebníků. V
případě vytvoření právnické osoby ovšem nepůjde o klasický způsob originálního nabytí. U
dodavatelského způsoby výstavby stavebníci uzavřou smlouvu o dílo, jejíž předmětem
bude výstavba domu.27

Bytové vlastnictví vzniká jakmile je stavba v takové rozestavěnosti, že se jedná o hrubou
stavbu. Do té doby je stavba v podílovém spoluvlastnictví stavebníků s podíly určenými
výší budoucích podílů na společných částech domu.28

27
28

Fiala J., Korecká V., Kurka V.: Vlastnictví a nájem bytů. 3.vydání. Praha: Linde, 2005, s. 49
Fiala J., Korecká V., Kurka V.: Vlastnictví a nájem bytů. 3.vydání. Praha: Linde, 2005, s. 50
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3.4.1 Smlouva o výstavbě
Jedná se o dvou či vícestranný písemný projev vůle stavebníků, který upravuje vzájemné
vztahy mezi nimi při výstavbě a jejich základní budoucí vztahy jako vlastníků jednotek.
Smlouva o výstavbě se přikládá k žádosti o stavební povolení a její účinky se projeví až po
skončení výstavby při zápisu jednotek do katastru nemovitostí, který se provádí záznamem.
Je také možné v určitém stadiu rozestavěnosti zapsat do katastru i rozestavěný byt či
nebytový prostor, což umožňuje získat od peněžního ústavu hypoteční úvěr na výstavbu.29

Kromě obecných náležitostí, které není nutno připomínat, je třeba uvést, že projevy
stavebníků nemusí být na téže listině, protože se nejedná o převod nemovitosti.30

Mezi zvláštní náležitosti patří:
- popis pozemku údaji podle katastru nemovitostí a úprava práv k němu,
- označení jednotek číslem, pojmenováním, popisem jejich umístění, vybavení a
určení, který ze stavebníků bude jejich vlastníkem,
- určení společných částí domu včetně toho, které jsou společné všem vlastníkům
jednotek a které jen některým,
- stanovení spoluvlastnického podílu,
- způsob správy společných částí domu a pozemku, určení záležitostí pro společné
rozhodování a určení zástupce
- financování stavebních nákladů (dohoda stavebníků o výši a splatnosti příspěvků
stavebníků na výstavbu domu, případně o cenění vlastní práce stavebníků)
- stanovení pravidel pro přispívání spoluvlastníků domu na náklady spojené se
správou, údržbou a opravami společných částí domu jako celku po dokončení
výstavby

Nutnou přílohou smlouvy jsou půdorysy všech podlaží, popř. jejich schémata.

Podle § 19 zákona č. 72/1994 Sb. se na návrh vlastníků jednotek provede zápis do katastru
nemovitostí záznamem, který má deklaratorní účinky, protože vlastnické právo stavebníků

29
30

Olivová K., Kuba B., Vávrová M.: Byty a katastr nemovitostí. 4. Vydání. Praha: Linde, 2001, s. 26
Bradáč A., Fiala J.: Nemovitosti – oceňování a právní vztahy. 3. Vydání. Praha: Linde, 2004, s. 48
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k domu již vzniklo výstavbou.31 Kromě smlouvy o výstavbě je nutno přiložit geometrický
plán, doklad o přidělení popisného a evidenčního čísla a kolaudační rozhodnutí.

Po zápisu bude v katastru nemovitostí zaznamenáno geometrické určení a polohové určení
domu a jednotky zapsané v souboru popisných informací.32
Smlouvu o výstavbě je možné uzavřít i v případech střešní nástavby, půdní vestavby,
přístavby nebo jiných stavebních úprav, jimiž vzniknou nové jednotky v již existujících
společných částech domu a stavebních úprav, jimiž se mění velikost jednotky a rozsah
jejího příslušenství na úkor společných částí domu.

31
32

Fiala J., Korecká V., Kurka V.: Vlastnictví a nájem bytů. 3.vydání. Praha: Linde, 2005, s. 54
Bradáč A., Fiala J.: Nemovitosti – oceňování a právní vztahy. 3. Vydání. Praha: Linde, 2004, s. 51

46

3.5 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění
manželů
Od 1.7.2000 zákon umožňuje tyto způsoby vzniku bytového vlastnictví s tím, že
spoluvlastníci mají dvě možnosti, jak naložit s budovou ve spoluvlastnictví. Buď uskuteční
klasický postup vzniku bytového vlastnictví, kdy vymezí jednotky, které se stanou jejich
spoluvlastnictvím a ty potom převedou do vlastnictví nájemcům nebo třetím osobám. druhá
možnost je, že se stanou výlučnými vlastníky jednotek na základě dohody o zrušení a
vypořádání spoluvlastnictví či na základě rozhodnutí soudu. Obě možnosti lze ovšem
provést pouze tehdy, není-li jakýkoliv byt předmětem nájmu fyzické osoby.
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3.5.1 Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
Při uskutečnění téhle formy vzniku vlastnictví k jednotkám platí podmínky, že výše
spoluvlastnických podílů jednotlivých spoluvlastníků budovy je shodná s výší
spoluvlastnických podílů na společných částech domu a že v budově není žádný byt v
nájmu fyzické osoby. V případě, že velikost spoluvlastnických podílů není shodná s
budoucími podíly na společných částech domu (což se v praxi děje málokdy), musí být
obsahem dohody (popř. rozsudku soudu) o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví tyto pasáže:
a) zrušení dosavadního podílového spoluvlastnictví,
b) prohlášení o vymezení jednotek,
c) vypořádání podílového spoluvlastnictví tak, že výše podílů na budově bude odpovídat
výši budoucích podílů na společných částech domu,
d) zrušení podílového spoluvlastnictví vzniklého podle písm. c),
e) vypořádání podílového spoluvlastnictví vzniklého podle písm. c) tak, že každý
z bývalých spoluvlastníků budovy bude vlastníkem jednotky a podílovým spoluvlastníkem
společných částí domu.33

Podílový spoluvlastníci budovy mohou tento postup realizovat i samostatně ve dvou
dohodách,

přičemž

obsahem

první

bude

transformace

stávajícího

podílového

spoluvlastnictví na spoluvlastnictví s podíly odvozenými od budoucích spoluvlastnických
podílů na společných částech domu, a obsahem druhé bude vymezení jednotek.

Na závěr je třeba uvést, že pro rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů není podmínkou předchozí prohlášení
spoluvlastníků, vlastnictví jednotek tedy může vzniknout i proti vůli některých
spoluvlastníků budovy.34

33

Fiala J., Novotný M., Oehm J.: Zákon o vlastnictví bytů – komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002, s. 60
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 29.7.2003, sp. zn. Cdo 650/2002
práva a povinnosti spojené s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnictvím společných částí domu,zejména závazky.
34
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3.5.2 Zrušení a vypořádání společného jmění manželů
K tomuto způsobu vzniku bytového vlastnictví může dojít buď dohodou nebo rozhodnutím
soudu, a to opět s podmínkou, že žádný byt není v nájmu fyzické osoby. Obsahem dohody i
rozsudku musí být:
a) prohlášení o vymezení jednotek,
b) vypořádání společného jmění manželů tak, že každý z nich bude vlastníkem jednotky
(nebo jednotek) a podílovým spoluvlastníkem společných částí domu.
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3.6 Další způsoby nabytí vlastnictví k bytu
K dalším způsobům nabytí vlastnického práva k bytu patří převody, k nimž dochází na
základě projevu vůle, a přechody, které nastávají v důsledku jiných právních skutečností.
Vždy ovšem musí existovat vlastnické právo k bytu předchozího vlastníka. Zákon o
vlastnictví bytů se o převodech a přechodech zmiňuje pouze v § 20 a to tak, že stanovuje
jejich důsledky. S převodem či přechodem vlastnictví k jednotce přechází také
spoluvlastnický podíl na společných částech domu, spoluvlastnický podíl k pozemku atd.

K převodům vlastnického práva k bytu dochází na základě nejrůznějších smluv (kupní,
darovací, směnná apod.) při respektování určitých zásad. Jednak zásada, že nikdo nemůže
na jiného převést více práv, než sám má. Také je třeba respektovat zvláštní postavení bytu s
tím, že právní vztahy týkající se bytu se řídí ustanoveními o nemovitostech. Dále musí
smlouva obsahovat všechny podstatné náležitosti, které stanovuje zákon o vlastnictví bytů.
K přechodům dochází převedším děděním, rozhodnutím soudu o zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví, rozhodnutím o vyvlastnění nebo na základě nařízení prodeje
bytu soudem.35

Poslední způsob vzniku vlastnického práva k bytu je vydržení, které je upraveno v § 134
občanského zákoníku. Jestliže má oprávněný držitel byt v držení nepřetržitě po dobu deseti
let, stane se po uplynutí této lhůty vlastníkem bytu, spoluvlastníkem společných částí domu
a spoluvlastníkem pozemku. Při držbě bytu je nezbytné splnění dvou základních podmínek,
a to faktické ovládání bytu a chování se k němu s úmyslem mít ho pro sebe.

35

Fiala J., Korecká V., Kurka V.: Vlastnictví a nájem bytů. 3.vydání. Praha: Linde, 2005, s. 30
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IV. Financování bytu
Největší investicí v životě většiny lidí bývá pořízení bydlení. Získat rodinný dům nebo
byt není úplně banální záležitost, je dobré k této věci přistupovat s náležitým respektem.
Pro většinu klientů je z důvodů nedostatku vlastních peněz jedinou cestou úvěr. Těch se
na trhu nabízí celá řada, základem jsou hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření.
Ve všech případech je ale nutností bance nebo stavební spořitelně doložit dostatečné
příjmy, které pokryjí pravidelné splátky. V roce 2008 lidé u bank uzavřeli 57 165 hypoték
v objemu 123 108 289 mld. Kč.36

Velké objemy peněz na bydlení rozpůjčovaly také stavební spořitelny. Ke konci roku
2008 bylo evidováno celkem 971 176 úvěrů ze stavebního spoření v objemu 227 417
mld. Kč.37

V této části práce se zaměřím na možnosti financování bydlení v České republice,
zejména na dva nástroje, pomocí kterých je možné získat potřebné prostředky na nákup
bytu nebo domu. Těmito nástroji jsou hypotéka a stavební spoření. Vedle nich existuje
možnost využití běžných bankovních úvěrů a státem poskytovaných úvěrů. O těch se ale
zmíním jen okrajově. Samostatně se budu v jedné kapitole věnovat státní podpoře pro
mladé, neboť toto téma je v dnešní době mezi mými vrstevníky jedním z nejzávažnějších
a také nejdiskutovanějších.

36

Zdroj MMR - http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=da112cce-30c0-44a6-af3c-584308e41c66 , tabulka 1.
Zdroj MMR - http://www.mmr.cz/getdoc/d68eb983-8b93-42a1-a85a-3e87b73c7767/Vyvoj-stavebniho-sporeni-v-letech-1997-2007-pdf(3 , tabulka 2.
Zdroj MMR - http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Koncepce-Strategie/Koncepce-bytove-politiky-(1)/Tabulky-a-grafy/Stavebni-sporeni--vyvoj-vyse-vkladu-a-uveru , tabulka 3.
37
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4.1 Hypotéka
Financování bydlení je v současné době velmi aktuální otázka. Pod pojmem hypotéka si
většina z nás představí právě úvěr na koupi bytu či rodinného domu.

Definici hypotéky nám předkládá zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který vstoupil v
platnost dnem našeho vstupu do EU, tj. 1.5.2004.

„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k
nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků
zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního
úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o
právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“

Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo
jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Podle dřívější úpravy bylo možné hypoteční úvěry poskytovat pouze na investice do
nemovitostí na území ČR, na jejich výstavbu či pořízení, a zajistit jeho splacení zástavním
právem k nemovitosti. Nyní již tato podmínka zákonem daná není a hypoteční úvěry jsou
vlastně všechny úvěry zajištěné nemovitostí. Výhodou pro klienty je to, že tyto úvěry díky
zdrojům z vydaných hypotečních zástavních listů, mají lepší parametry než jaké mají běžné
spotřebitelské úvěry. Blíží se tak více doposud poskytovaným hypotečním úvěrům (doba
splatnosti, fixace úrokové sazby, výše úrokové sazby, či procentu ze zastavené nemovitosti).
Přesto i nadále hypoteční banky nabízejí hypoteční úvěry, které jsou účelově vázané na
pořízení nemovitosti. Tyto hypotéky mají stále lepší parametry než neúčelové, tzv. americké
hypotéky. Ale i tak, nové znění zákona umožnilo jednu zásadní změnu, kterou je možnost
poskytování hypotečních úvěrů také na zajištění potřeb bydlení, které nebylo možno
financovat klasickým hypotečním úvěrem - na koupi družstevního bytu, složení členského
podílu do bytového družstva, zaplacení odstupného dosavadnímu uživateli družstevního bytu
nebo zaplacení odstupného uvedeného v darovací smlouvě k nemovitosti, rekonstrukci bytu v
majetku obce nebo družstva s cílem získání užívacího práva k bytu a podobně.
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Účelovou investicí do nemovitosti je zejména:
- koupě nemovitosti, stavebního pozemku
- výstavba nemovitosti
- rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitosti
- splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti
- případně získání vlastnického podílu na nemovitosti (např. vypořádání společného
jmění manželů - SJM, vypořádání dědictví atd.)

Objektem hypotečního úvěru k investici do nemovitosti může být např.:
- stavební pozemek
- nemovitost sloužící k bydlení (např. rodinný dům či bytová jednotka)
- nemovitost sloužící k individuální rekreaci
- bytový dům, provozní dům
- nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén,
sauna, terénní úpravy pozemku atd.)
- případně podnikatelské objekty

Poskytování hypotečních úvěrů licencovanou bankou spadá do činností dle §1 odst.1 zákona
o bankách č. 21/1992 Sb. v platném znění. Činnost vydávání hypotečních zástavních listů již
není zvláštní licencovanou činností a podřazuje se pod činnost přijímání vkladů od veřejnosti
dle §1 odst.1 výše jmenovaného zákona. To znamená, že hypoteční úvěry může poskytovat
jakákoliv banka, pokud má licenci na hypoteční zástavní listy, může je použít na krytí úvěrů
do 70% hodnoty hypotečních zástavních listů a výnosy z nich použije k financování
hypotečních úvěrů. Banky v současné době ale financují hypoteční úvěry i z jiných zdrojů a
nabízejí až 100 % hodnoty nemovitosti. Zbytek ceny musí investor pokrýt z vlastních
prostředků. Minimální výše hypotečního úvěru se pohybuje kolem 300 000 Kč.

Banky také mohou půjčit i na více než 100 % hodnoty nemovitosti. Úvěr však musí být dobře
zajištěn. Prostředky získané nad hodnotou nemovitosti, je možno použít na cokoliv.
Nejčastější účel je vybavení domácnosti.

Pokud investor nemá zbývající část ceny nemovitosti, může na max. 20 % ceny využít
doplňkový úvěr, který je třeba zaručit další zástavou, např. další nemovitostí, cennými papíry
apod. Úroková sazba doplňkového úvěru je vyšší než hypotečního.
Při pořízení nemovitosti výstavbou lze využít předhypoteční úvěr. Jeho poskytnutí vázáno na
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příslib budoucího hypotečního úvěru bankou. Předhypoteční úvěr se musí zajistit stejně jako
doplňkový úvěr, a je také podobně úročen.

V současné době poskytují hypoteční úvěry tyto banky :
Citibank Europe plc
Česká pojišťovna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB
GE Money Bank, a.s.
Komerční banka, a.s.
LBBW Bank CZ a.s.
mBank (BRE Bank S.A., organizační složka podniku)
Oberbank AG pobočka Česká republika
Poštovní spořitelna
Raiffeisenbank, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Volksbank CZ, a. s.
Waldviertler Sparkasse von 1842 pobočka
WPB Capital, spořitelní družstvo
Wüstenrot hypoteční banka, a.s.
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4.1.1 Typy hypotečních úvěrů
Hypoteční úvěry lze v současné době rozlišit na dva základní typy a to dle účelu využití
úvěru:38
- účelové
- neúčelové, tzv. americká hypotéka

Účelové hypoteční úvěry může klient použít pouze na účely definované bankou. Většinou se
jedná o účel, kdy musí být hypoteční úvěr využit na investice do nemovitosti, objektu bydlení
a to jak již u objektu v osobním vlastnictví, tak také obecněji na zajištění potřeb bydlení,
které nemusí mít klient v osobním vlastnictví. A pouze na jejich refinancování jsou hypoteční
zástavní listy.

Neúčelový hypoteční úvěr, americká hypotéka, nemá pro klienta žádná omezení, na co peníze
z úvěru použije. Může tak tímto úvěrem financovat i movité věci, jako je třeba automobil,
studium dětí v zahraničí nebo třeba zájezd kolem světa.

Ať již účelový nebo neúčelový úvěr, oba musí být zajištěny nemovitostí ve vlastnictví
žadatele. Nemovitost nahrazuje ručitele. Navíc většinou účelové úvěry, kdy banka ví co je
úvěrem financováno (na bydlení), mají lepší podmínky (nižší úrokové sazby) než úvěry
neúčelové, kde užití peněz nemusí být bance známo.

Dále je možné hypoteční úvěry rozlišit podle maximální výše, kterou může klient získat. Tato
výše je dána procentem z hodnoty zastavené nebo pořizované nemovitosti. U neúčelových
úvěrů se tato výše pohybuje kolem 60 % ceny obvyklé zastavené nemovitosti, u účelových
úvěrů na bydlení se klient může setkat s úvěry do výše 70, 80, 90 nebo dokonce 100 procent.

Některé banky nabízí také hypoteční úvěry v kombinaci s jinými produkty. Jedná se
především o kombinaci se:
- stavebním spořením
- životním pojištěním
- hypotečními zástavními listy

38

Revenda Z. a kolektiv, Peněžní ekonomie a bankovnictví, str. 143-144
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Pro tyto varianty platí, že klient splácí bance například jenom úroky z hypotéky a následně
jednorázově hypotéku nebo její část splácí z peněz ze stavebního spoření, životního pojištění
nebo hypotečních zástavních listů.

Hypoteční úvěry lze také rozlišit podle způsobů splácení a to na splácení:
- Anuitní, kdy klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky.
Základem je potom rovnoměrná/nerovnoměrná splátka jistiny a k ní splátky příslušného
úroku.
- Progresivní, kdy klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v
průběhu let zvyšují.
- Degresivní, kdy klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně
snižuje

Najdou se i další způsoby podle čeho lze hypoteční úvěry rozlišovat např. podle toho pro
koho jsou určeny, způsobu čerpání (jednorázové, postupné, před zápisem zástavního práva),
podle doby splatnosti nebo podle doby fixace úrokové sazby.

Částku zaplacenou na úrocích z hypotečního úvěru (i z úvěru ze stavebního spoření) na
financování bytových potřeb, u hypotečního úvěru sníženou o státní finanční příspěvek, lze
odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob a to až do výše 300 000 Kč ročně. Při
placení úroků jen po část roku nesmí nezdanitelná částka překročit jednu dvanáctinu této
maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Hypotéky jsou poskytovány na dobu 20ti let, některé dokonce až 40ti let, od čehož se také
odvíjí jejich úroková sazba, která se v dnešní době pohybuje od 4,99% (Komerční banka a.s.)
výše. Tato sazba se oproti roku 2007 zvýšila o několik procent jako důsledek ekonomické
recese. Výše úrokové sazby je dále závislá na příjmech dlužníka, na lokalitě ve které se daná
nemovitost nachází, na frekvenci úročení, na věku žadatele, jeho postavení atd. To znamená,
že tato sazba není nijak pevně dána, pro různé klienty je tedy různá. Výše úrokové sazby je
dána i její fixací na období, pochopitelně je nižší u kratší fixace, například na 1 rok, a jiná,
podstatně vyšší, je na 20 let.

Na minimální sazby, kterými hypoteční banky lákají nové klienty, dosáhne nakonec jen
každý desátý člověk. A to proto, že ne každý klient vyjde z vnitřních schvalovacích postupů
banky jako nejbonitnější klient, pro které je nejnižší sazba určena a druhou možností, proč
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klient na tuto sazbu nedosáhne je ta, že chce fixaci na delší dobu jek 1 rok, přičemž tyto
nejnižší sazby jsou určeny pro fixaci na dobu jednoho roku. Průměrné úroky poskytnutých
hypoték jsou na tuzemském trhu až o dvě procenta vyšší, než banky inzerují. Rozdíl v
měsíčních splátkách u miliónové hypotéky tak může činit i více než tisíc korun. Poskytnutí
hypotéčního úvěru je dáno hypoteční smlouvou, která je závazná pro obě strany, to znamená
jak pro dlužníka, tak pro banku. Před podepsáním vlastní hypoteční smlouvy a poskytnutím
hypotéky musí zájemce o hypotéku doložit řadu údajů, a zaplatit náklady na založení
hypotéky. Co se týče poplatků, mohou se pohybovat až kolem 10 000 Kč, což některé banky
využívají k přilákání zákazníka a nabízí poskytnutí hypotéky bez poplatků.
V přiložené tabulce číslo 4 jsou zobrazeny poplatky, minimální a reálné úrokové sazby v
různých bankách, vše v případě hypotéky na 1 000 000 Kč na 20 let a při fixaci na 1 rok.39

Než dojde k sepsání hypoteční smlouvy musí klient sepsat žádost o úvěr a doložit řadu
dokladů, na základě níž se buď přistoupí nebo nepřistoupí k sepsání vlastní smlouvy o
poskytnutí hypotečního úvěru. Takovými doklady jsou:
- výpis z katastru nemovitostí, kde jsou veškeré údaje o nemovitosti, kterou se bude
ručit
- zda na nemovitosti neváznou již nějaká jiná zástavní práva.
- znalecký posudek na nemovitost, kde znalec určí tržní cenu nemovitosti v současné
době. Z této ceny potom banka vychází, většinou poskytne až do 80% tržní ceny
nemovitosti uvedené ve znaleckém posudku, v některých případech i 100% a více, tyto
hypotéky však mají větší úrok. Hypotéka je zpravidla poskytována od 300 000 Kč a
výše
- doklady o příjmech žadatele, podle kterých si banka ověří, zda je pro ni klient bonitní
nebo ne. To znamená, zda je schopný částku, kterou mu zapůjčí plus dané úroky
splácet. V hypoteční smlouvě je také uvedený úrok, který může být fixovaný na 1 rok
až 15 let, což znamená, že během této doby se jeho výše nemění.

39

Zdroj kurzy.cz - http://www.kurzy.cz/hypoteky/hypoteky.asp , tabulka č. 4.
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4.1.2 Fixace
Součástí smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru je kromě výše úrokové sazby také dohoda o
tom, na jak dlouho tato úroková sazba platí, neboli na jak dlouho je fixována. Délka fixace
úrokové sazby hypotečního úvěru je důležitým parametrem, který si klienti volí sami. Má
však svá úskalí a proto je důležité si jich všímat. Po vypršení doby fixace banka nabídne
novou výši úrokové sazby odpovídající aktuálním tržním podmínkám nebo je možno provést
mimořádnou splátku. Pro každého je vhodná jiná doba fixace

Obecně nelze říci, zda je výhodnější kratší nebo delší doba fixace. Kratší doby fixace nabízejí
nižší úrokové sazby, delší zase jistotu neměnných úroků a stejné výše splátek po dobu
několika let. Pokud během doby, po kterou je úroková sazba zafixována dojde například k
růstu úrokových sazeb, klient na tom vydělá. Bude platit nižší úroky než jaké v dané době
odpovídají tržním úrokovým sazbám, tedy sazbám, které by získal, jestliže by o hypotéku
požádal později.

Při volbě fixace je navíc třeba přihlížet k tomu, že na konci doby fixace je možno měnit také
další parametry hypotéky. Bez dodatečného poplatku lze například vložit mimořádnou splátku
nebo doplatit celý úvěr. O délce fixace úrokové sazby je tedy nutné se rozhodovat zcela
individuálně, dle konkrétní situace i očekávání do budoucna.

Krátká doba fixace, tedy na jeden nebo dva roky je vhodná, pokud chce klient využít aktuální
výhodnou úrokovou sazbu, protože zatím chce platit co nejméně. Předpokládá například, že
během jednoho roku dojde ke zvýšení příjmu a vyšší splátky se sazbou fixovanou na delší
období si již bude moci dovolit splácet. Další výhodou krátkodobé fixace je flexibilita
hypotéky i rozhodnutí o parametrech úvěru. Proto je krátkodobá fixace vhodná také v případě,
že klient očekává dodatečné příjmy, například z prodeje bytu kde nyní žije, které umožní
zaplatit mimořádnou splátku. Kratší fixaci se volí také v případě, že vývoj trhu nenaznačuje v
horizontu jednoho či dvou let růst úrokových sazeb.

Fixaci na středně dlouhou dobu, tedy na tři až pět let volí klienti, kteří preferují zlatou střední
cestu. Zafixování na jeden rok je pro ně příliš rizikové, protože se obávají růstu úrokových
sazeb. Naopak fixace na více než 5 let je již příliš dlouhá - sazby se mohou snížit a klienti by
byli nuceni zbytečně platit více. Navíc, pokud je očekávání v horizontu tří až pěti let
dodatečný příjem, došlo by ke zhoršení v případě dlouhodobé fixace podmínky pro zaplacení
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mimořádné splátky.

Pro fixaci nad pět let se rozhodují klienti, jestliže si dlouhodobě plánují svůj rozpočet a chtějí
mít jistotu neměnné splátky. Vhodná je také pokud se neočekává výrazné zlepšení finanční
situace a mimořádná splátka tedy nepřichází v úvahu. Dlouhodobá fixace je samozřejmě
optimálním řešením v případě očekávaného dlouhodobějšího růstu úrokových sazeb.

V současné době volí 12,9 % klientů roční fixaci úrokové sazby hypotečního úvěru, největší
oblibě se ale dlouhodobě těší pětiletá fixace, a to u 60,3 % klientů.40

40

Zdroj Hypoindex, http://www.hypoindex.cz/clanky/hypoteky-s-petiletou-fixaci-jsou-nyni-nejoblibenejsi-proc/
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4.1.3 Výhody hypotéky
Důvodů, proč mít hypoteční úvěr, je více. Záleží na účelu ke kterému je hypotéka použita.
Pokud jde o hypotéku určenou na financování vlastního bydlení, není prakticky jiná možnost
jak jej financovat (pokud není použito vlastních a podobných zdrojů). I když se podíváme na
ostatní možnosti financování bydlení, tak ručení nemovitostí je jedním z nejlevnější zdrojů
financí. I úvěry ze stavebního spoření umožňují ručit na vyšší částky jen nemovitostí.

Hypotéky mají po roce 1989 v Čechách zhruba desetiletou tradici. Na začátku tohoto období
byla cesta k hypotečnímu úvěru složitá a zdlouhavá, ovšem dnes je všechno jinak. Řada věcí
se podstatně změnila ku prospěchu klientů.

Dříve šlo získat hypotéku maximálně do 70% hodnoty nemovitostí, dnes je běžné získat i více
jak 100% hypotéku. Výrazně také poklesly úrokové sazby, ty se pohybovaly kolem 13% a
nyní to jsou průměrně 7%. Nejlepší období pro hypotéky bylo ovšem v letech 2005-2007, kdy
úrokové sazby byly průměrně 4% a nároky bank na klienty byly podstatně nižší. V současné
době je tato oblast poznamenána celosvětovou ekonomickou recesí a hypoteční krizí v USA
z podzimu 2008, neboť většina bank je vlastněna zahraničními subjekty a problémy v USA,
Německu a Islandu se všech velmi citelně dotkly. Obecně je možné u bank v dnešní době
pozorovat větší opatrnost při poskytování úvěrů.
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4.1.4 Nevýhody hypotéky
- žadatel musí mít sjednánu pracovní smlouvu na dobu neurčitou (v případě poměru na dobu
určitou, musí být tento pravidelně prodlužován a v době podání žádosti již alespoň jednou
prodloužen), u OSVČ je to daňové přiznání za minulý rok.
- žadatel nesmí být ve zkušební době nebo výpovědní lhůtě
- pokud jsou příjmy žadatele dostačující, nemusí dokladovat příjmy spolužadatele (v případě,
že spolužadatel podniká a má daňové přiznání, musí je doložit i on)
- žádá-li o hypotéku jeden z manželů, stává se partner(ka) automaticky spolužadatelem
(výjimku mohou tvořit partneři se smlouvou o vypořádání společného jmění)
- neplní-li žadatel smluvní závazky, má banka právo požadovat plnění po spolužadateli
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4.2. Stavební spoření
Stavební spoření je forma spoření, která spojuje v jeden kompaktní celek zajímavé
zhodnocení vlastních úspor a současně možnost získat prostředky nejen na koupi bytu, domu
či pozemku, ale také na zlepšení stávajícího bydlení.

Stavební spoření je upraveno zákonem 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře
stavebního spoření.

Přijímání vkladů a poskytování úvěrů ze stavebního spoření realizují stavební spořitelny, v
České republice jich je 5:
Českomoravská stavební spořitelna, akciová společnost
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Stavební spoření je účelové spoření spočívající:
- v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření
- v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření
- v poskytování příspěvku účastníkům stavebního spoření - fyzickým osobám, tzv. státní
podpory, která se dnes pohybuje maximálně do 3 000 Kč
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4.2.1 Spoření
Standardní cyklus stavebního spoření má dvě fáze:
- fázi spoření
- fázi úvěrovou

V rámci spořící fáze je účastník stavebního spoření povinen spořit měsíčně částku,
kterou si sjednal ve smlouvě o stavebním spoření. Většina stavebních spořitelen v ČR
přitom nabízí stavební spoření přednastavené tak, aby spořící fáze trvala nejméně 5 - 6
let a účastník naspořil za toto období 40 nebo 50 % tzv. cílové částky.

Během fáze spoření lze provádět změny smlouvy o stavebním spoření (výše cílové
částky, varianty atd.), pokud se v průběhu spoření změní představy a potřeby účastníka.
Tyto změny i celé stavební spoření účastníka podrobně upravují Všeobecné obchodní
podmínky a uzavřená smlouva o stavebním spoření.

V současné době, kdy pro nově uzavírané smlouvy již platí nové podmínky, může být
změna smlouvy uzavřené do 31.12.2003 spojena s přechodem na nové Všeobecné
podmínky stavební spořitelny, z čehož vyplývá i přechod na podmínky zákona platné po
1.1.2004.

Cílová částka se při uzavírání smlouvy o stavebním spoření zvolí v takové výši, kterou
si každý účastník určí. Cílová částka představuje celkovou částku, kterou bude mít
účastník při splnění podmínek spořitelny k dispozici k řešení bytových potřeb. Výše
cílové částky tedy nepředstavuje - jak se někdy všeobecně věří - výši úspor účastníka na
konci stavebního spoření. Úspory, resp. úspory a státní podpora, představují obvykle
pouhých 40 až 50% cílové částky, zbývajících 50 až 60% cílové částky představuje
prostor pro čerpání úvěru ze stavebního spoření.

Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a
úroků z vkladů, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků.
Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh
státní podpory sníženému o daň z příjmů z těchto úroků a úhrady účtované stavební
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spořitelnou.

Je-li účastníkem stavebního spoření fyzická osoba, má nárok na zálohu státní podpory.

Smlouvy uzavřené do 31.12.2003, s nárokem na státní podporu k 31.12.2004 mají státní
podporu formou zálohy ve výši 25% z ročně uspořené částky, maximálně však z 18 000
Kč, tedy 4 500 Kč. Případné přeplatky nad tuto částku a úroky z vkladů účastníka se
převádějí do základu pro výpočet státní podpory v dalším roce. Účastník může mít
uzavřenu pouze jednu smlouvu s nárokem na státní podporu. Smlouvy uzavřené od
1.1.2004 mají státní podporu formou zálohy ve výši 15% z ročně uspořené částky v
příslušném kalendářním roce, maximálně však z 20 000 Kč. Pokud má účastník, fyzická
osoba, uzavřeno více smluv v jednom kalendářním roce, přísluší mu státní podpora na
ty smlouvy, u kterých si o přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují
zálohy státní podpory z uspořených částek u dříve uzavřených smluv. Celkový součet
záloh ke všem smlouvám nesmí překročit hranici 3 000 Kč. Částka nad 20 000 Kč se
převádí do následujícího roku v případě, že smlouva obsahuje prohlášení účastníka, že v
rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po
dobu trvání smlouvy změnit.

Úročení vkladů klientů stavebního spoření a připsané zálohy státní podpory jsou
stavební spořitelnou vypočítávány ročně sazbou 1-4% (dle podmínek při založení
smlouvy).
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4.2.2 Úvěr ze stavebního spoření
Po skončení spořící fáze a po splnění následujících podmínek přechází stavební spoření
do úvěrové fáze, kdy má účastník spoření nárok na úvěr ze stavebního spoření s nízkou
rokovou sazbou. Ve většině případů jsou v ČR úvěry ze stavebního spoření úročeny 3
až 6 % p.a. a je definována jako max. 3% nad spořící sazbu.

Podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření:
- smlouva o stavebním spoření trvá již alespoň 24 měsíců
- účastník naspořil částku požadovanou stavební spořitelnou (40% nebo 50%
cílové částky)
- účastník získá tzv. hodnotící parametr vyžadovaný stavební spořitelnou

Účastník má právo na poskytnutí úvěru ze stavebného spoření na financování bytových
potřeb při splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou ve Všeobecných
obchodních podmínkách a po prokázání schopnosti úvěr splatit (zajištění, bonita).41

Úvěr ze stavebního spoření lze poskytnout pouze na financování bytových potřeb
účastníka. Financováním bytových potřeb účastníka se rozumí i financování bytových
potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se pro tyto účely považuje příbuzný v řadě
přímé, sourozenec a manžel.

Minimální doba pro poskytnutí peněžních prostředků z úvěru ze stavebního spoření
nesmí být podle zákona kratší než 24 měsíců od počátku spoření. Další podmínky jsou
upraveny stavební spořitelnou ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Úvěr patří k největším výhodám stavebního spoření. Každý účastník stavebního spoření,
který plní všechny předepsané podmínky, může čerpat výhodný úvěr s roční úrokovou
sazbou. současné době jsou úrokové sazby velmi přijatelné, i když o něco vyšší než u
úvěrů hypotečních. Za to úrok u úvěrů ze stavebního spoření je zpravidla neměnný po
celou dobu splácení úvěru a tento úvěr lze kdykoliv bez sankcí splatit. U těchto úvěrů se
zástava nemovitostí požaduje od výše 400 000 - 500 000 Kč. Do této výše je zajištění

41

Revenda Z. a kolektiv, Peněžní ekonomie a bankovnictví, str. 154
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ručiteli, zástavním právem ke vkladu u banky, stavební spořitelny ap. Úvěr může být
použit pouze na financování bytových potřeb účastníka na území České republiky, a to
v souladu se zákonem o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění

Pokud ještě klient nesplní podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, může
stavební spořitelna poskytnout účastníkovi tzv. překlenovací úvěr až do výše cílové
částky.
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4.2.3 Překlenovací úvěr
V případě, kdy účastník stavebního spoření nesplňuje tyto tři podmínky, tj. doposud
nenaspořil požadovaný vklad, jeho smlouva o stavebním spoření neběží alespoň 24
měsíců nebo nezískal odpovídající hodnotu parametru, může využít tzv. překlenovacího
úvěru.

Překlenovací úvěr běží paralelně s původní smlouvou o stavebním spoření, na kterou
musí účastník případně dále spořit (v případě pokud ještě nenaspořil požadovanou
částku), a trvá o okamžiku, kdy účastník splňuje všechny podmínky pro přidělení
"klasického" úvěru ze stavebního spoření. Tento překlenovací úvěr je úročen vyšší
sazbou než klasický úvěr ze stavebního spoření, zpravidla 5 až 9 %.
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4.2.4 Výhody stavebního spoření
- státní podpora 25% z ročních úspor až do výše 4 500 Kč (smlouvy uzavřené do
31.12.2003)
- Státní podpora 15% z ročních úspor až do výše 3 000 Kč (smlouvy uzavřené od
1.1.2004)
- úročení vkladu 1-4% p.a. po celou dobu spoření
- úspory jsou ze zákona pojištěny
- spoření není omezeno věkem, každý člen rodiny může spořit a získat státní
podporu.
- úvěr ze stavebního spoření je poskytován s pevnou úrokovou sazbou 3 - 6 % p.a.
- možnost využití překlenovacího úvěru
- při čerpání úvěru stavebního spoření a překlenovacího úvěru je možné odepsat
zaplacené úroky ze základu daně z příjmu.
- pokud nebude úvěr čerpán, po pěti až šesti letech spoření nabízí možnost použít
spořenou částku na cokoli a případně získat i úrokové zvýhodnění.

Ještě před pár lety platilo, že na koupě bytu nebo domu je vhodná hypotéka a na drobné
opravy zase menší úvěr ze stavebního spoření. Dnes se ale úvěry ze stavebního spoření
uplatní nejen při nejrůznějších rekonstrukcích, opravách, ale také při pořizování
nemovitosti. Úvěry ze stavebního spoření tak již plně konkurují hypotékám.

Pokud klienti chtějí pořídit nemovitost pomocí úvěru ze stavebního spoření, nejčastěji
využijí překlenovací úvěr. Důvodem je, že ještě nemají tolik naspořeno, aby mohli
získat řádný úvěr. U překlenovacího úvěru přitom není podmínkou předchozí spoření,
zájemce může půjčku získat jako nový klient.

68

4.2.5 Nevýhody stavebního spoření
- omezení roční výše státní podpory částkou 4 500/3 000 Kč u ročních vkladů nad
18 000/20 000 Kč
- minimální doba trvání stavebního spoření (5 let / 6 let), pokud chcete pouze
spořit a naspořené prostředky použít na cokoli
- relativně vysoké úroky u překlenovacích úvěrů
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4.3 Ostatní možnosti financování bydlení
4.3.1 Spotřebitelský úvěr
Další možností financování je spotřebitelský úvěr. Někteří klienti ho částečně používají
na řešení bydlení. Tento úvěr je poměrně drahý, ale některé banky nevyžadují až do
výše 120 000 Kč žádného ručitele, proto jsou oblíbené. Další nevýhodou je krátká doba
splatnosti a proto lze jimi řešit jen krátkodobá řešení.
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4.3.2 Úvěr pro mladé do 36 let
Vzhledem k tomu, že ne všechny banky nabízejí hypotéku na 100% ceny nemovitosti
nebo bytu, je zde možnost získání úvěru od státu, který může být použit jako chybějící
část kupní ceny, která není kryta hypotékou. Tento úvěr je ale limitován množstvím
podmínek, které žadatel musí splnit.

Poskytovatelem úvěru je Státní fond rozvoje bydlení, oproti minulým rokům je ale jeho
nabídka úvěrů chudší než v minulých letech. V roce 2009 fond poskytuje pouze Úvěr
300, v rámci něhož si mohou mladí lidé půjčit až 300 000 korun. Tento úvěr je určen na
výstavbu nebo koupi bytu či rodinného domu s jedním bytem. Získané prostředky
mohou žadatelé použít také k úhradě převodu členských práv a povinností v bytovém
družstvu nebo k úhradě členského vkladu do bytového družstva.

Zatímco úrokové sazby hypotečních úvěrů začínají zhruba na 5% p. a., Úvěr 300 je
úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši 2% ročně. Úvěr mohou žadatelé čerpat do tří
let ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy, přičemž finanční prostředky musí začít
čerpat nejpozději do dvou let. Velkorysá je i 20letá doba splatnosti.

Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními anuitními splátkami, přičemž první splátka je
splatná již následující měsíc po měsíci, kdy byl úvěr čerpán. Příjemce úvěru také potěší,
že mohou kdykoliv zaplatit mimořádnou splátku, a to bez sankcí za předčasné splácení.
A dlužníci jistě ocení i možnost přerušit splácení jistiny úvěru až po dobu dvou let,
mají-li k tomu sociální, rodinné nebo jiné závažné důvody, jako jsou ztráta zaměstnání
nebo nemoc. Doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo
přerušení splácení povoleno. Odložen může být také počátek splácení jistiny úvěru, a to
až na dobu deseti let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním. Příjemce úvěru tedy
splácí pouze úrok. Ovšem celková doba splatnosti nesmí překročit stanovených 20 let.
Navíc, za každé narozené (i osvojené) dítě, které se narodilo v době po poskytnutí úvěru
a dříve, než je úvěr plně splacen, sníží fond nesplacený zůstatek jistiny o částku 30 000
Kč, pokud o to dlužník požádá.
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Zajištění splácení úvěru žadatelem mívá nejčastěji podobu závazku ručitele, ale může jít
i o jinou standardní formu zajištění. Zástavou na nemovitosti fond zpravidla přenechá
hypoteční bance, což je pro žadatele výhodné.

Podmínky pro poskytnutí tohoto výhodného úvěru ale velmi úzce specifikují
kvalifikovaného žadatele. Jedná se zejména o tři podmínky.

Za prvé, žadatelem o Úvěr 300 může být podle nařízení vlády 616/2004 Sb. pouze
taková fyzická osoba, která žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů
nedovrší v roce podání žádosti 36 let". Případně taková osoba, která "nežije v
manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let, trvale pečuje alespoň o jedno nezletilé
dítě a úvěr nebyl poskytnut druhému rodiči tohoto dítěte. Pokud jste tedy rozvedený(á),
splňujete podmínky uvedené výše a váš bývalý partner/partnerka některý z úvěrů
Státního fondu rozvoje bydlení již čerpal(a) nebo čerpá, ztrácíte na poskytnutí takového
úvěru nárok a naopak. To ovšem neplatí, máte-li ve své péči další nezletilé dítě. Poté
smíte o úvěr žádat oba.

Za druhé, žadatel nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníkem bytu nebo
rodinného domu, případně nájemcem družstevního bytu. Jestliže žije v manželství,
vztahují se tyto podmínky i na jeho partnera nebo partnerku. Navíc po dobu splácení
úvěru musí žadatel v bytě postaveném s jeho pomocí trvale bydlet a daný byt musí být v
jeho výlučném vlastnictví, případně musí být součástí společného jmění manželů nebo
ve společném nájmu manželů, jedná-li se o byt družstevní.

Za třetí, úvěr nemůže být jednomu příjemci poskytnut opakovaně. Smůlu mají také ti,
kteří by si jej chtěli vzít na výstavbu nebo koupi takového bytu, na který fond v
minulosti již úvěr poskytl. Dále úvěr nelze použít na cokoliv, ale pouze k účelu
uvedenému v žádosti o čerpání úvěru a jen na úhradu takových nákladů, které jsou
přesně definovány vládním nařízením č. 616/2004 Sb. Úvěrem mohou být hrazeny
například stavební práce a materiál, včetně jeho dopravy, vodovodní, kanalizační,
elektrické a plynové přípojky, a dále zjednodušeně veškeré vybavení, které je pevně
spojeno s budovou, počínaje okny, vytápěním, sanitárním vybavením až po pevně
vestavěnou kuchyňskou linku a vestavěné spotřebiče, a to včetně jejich dopravy. Nelze
jím naopak financovat koupi stavebního pozemku, projektovou dokumentaci, venkovní
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úpravy, samostatně stojící nábytek a jiné. Konkrétní účely, pro jaké je možno úvěr
použít, jsou shrnuty na internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení.42 V
žádném případě nelze úvěr použít na splacení jiného úvěru nebo půjčky.

Veškeré finanční prostředky, které nebyly využity v souladu s účelem, musí příjemce
úvěru fondu okamžitě vrátit zpět. Navíc, naplnění účelu čerpání úvěru je fond oprávněn
kdykoliv po celou dobu splatnosti úvěru kontrolovat, dokonce i fyzickou kontrolou v
daném bytě či rodinném domě. Nejenže je příjemce úvěru povinen takovou kontrolu
strpět, ale také musí na vyžádání předložit veškeré doklady, o které fond požádá (např.
doklad o příjmech, o trvalém pobytu, podklady nezbytné k ověření účelovosti,
návratnosti a zajištění poskytnutého úvěru aj.).

42

Zdroj Státní fond rozvoje bydlení http://www.sfrb.cz/programy/?sh_itm=80b2d8da2809179ef44661c793dd02c3
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4.3.3 Příspěvky k hypotečnímu úvěru
Pomoc při zajištění vlastního bydlení nabízí mladým také Ministerstvo pro místní
rozvoj, a to prostřednictvím jednotlivých hypotečních bank. O podporu, která má formu
úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám
hypotečního úvěru, mohou požádat lidé mladší 36 let, a to bez ohledu na jejich rodinný
stav nebo počet dětí.

Hypotéky obecně patří mezi finanční produkty, které stát zvýhodňuje, aby podpořil
možnosti pořízení vlastního bydlení mladým lidem. Kromě daňového zvýhodnění
stanoví také v Nařízení vlády č. 249/2002 Sb. podmínky, za kterých bude přispívat na
úrokové sazby, které překročí hranici 5%. Toto Nařízení vlády je právě nyní znovu
aktuální, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo průměrnou úrokovou sazbu za
rok 2008 ve výši 5,6 %.

Podle zmíněného nařízení vlády přispívá stát na úroky lidem mladším 36 let, kteří si na
hypotéku pořizují byt nebo dům starší než 2 roky. Pro novostavby je tak dotace
nepoužitelná. Žadatelem může být jedna osoba či manželé, kteří splácejí úvěr. V
úvěrové smlouvě nesmí být další spoludlužníci (třeba z důvodu vyšší bonity).
Maximální věk 36 let navíc musí v případě manželů splňovat oba. V době podání
žádosti nesmí vlastnit jinou nemovitost určenou k bydlení. Navíc žadatel či žadatelé
musí v této nemovitosti skutečně bydlet (Finanční úřad může toto kontrolovat dotazem
u sousedů). Samozřejmostí je, že nemovitost se musí nacházet na území ČR.

Příspěvky se poskytují k úvěru nebo jeho části, nejvýše však do výše 800 000 Kč (v
případě bytu) nebo 1 500 000 Kč (v případě rodinného domu s nejvýše jedním bytem).
Pokud jste si na hypotéku pořídili dražší bydlení, než je tato stanovená hranice, stát vám
dotaci poskytne pouze na stanovenou výši, přesahuje-li úvěr nebo jeho část výše
uvedené limity, příspěvky se nad určenou hranici již neposkytnou.

Příspěvek se týká všech nových hypotečních smluv uzavřených mezi 1. únorem 2009 a
31. lednem 2010 a je možné ho získat také u smluv starších, kterým v uvedeném období
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končí doba fixace úroků. Netýká se však starších úvěrů, u kterých sice původní účel
koupě starší nemovitosti byl, ale mezitím proběhlo tzv. refinancování těchto úvěrů.

Co je však nejdůležitější, písemnou žádost o poskytnutí podpory musíte své hypoteční
bance předložit nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den
prvního čerpání úvěru. O podporu tedy nelze požádat zpětně.

Výše státní podpory činí při současné výši průměrné úrokové sazby jeden procentní
bod. V případě, kdy bude v hypoteční smlouvě úrok stanoven např. na 6,2%, zaplatíte
ve skutečnosti jen 5,2% a zbylé 1 % úroku doplatí stát.

Pokud by v dalších letech průměrná úroková míra dále stoupala, podle nařízení vlády by
se zvyšovala i státní dotace, a to až do výše 4 procentních bodů při úrokové sazbě vyšší
než 8%. Takto vysoko ale zatím úrokové sazby nikdy nedosáhly. Nejvíce zatím
přispíval stát 3 % body v období od 9/2002 do 1/2003. Od té doby se úroky postupně
snižovaly a od roku 2005 až do roku 2008 byla úroková sazba pod hranicí 5%, kdy
nárok na státní dotace vzniká.

Banky, které uzavírají smlouvy o poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru:

Česká spořitelna
Hypoteční banka
Československá obchodní banka
GE Money Bank
UniCredit Bank
Komerční banka
Raiffeisenbank
Wüstenrot hypoteční banka
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4.3.4 Půjčky se státním příspěvkem mladým manželům de lege ferenda
S vlastním návrhem, jak zvýšit dostupnost vlastnického bydlení pro mladé a současně
zvýšit porodnost, přišli v polovině minulého roku také poslanci KSČM. Jejich návrh
zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům (sněmovní tisk
539), počítá s poskytováním zvýhodněných půjček na výdaje spojené s pořízením domu
či bytu, včetně úhrady členského podílu družstevního bytu, anebo výdaje na nákup
bytového zařízení. Na půjčku by přitom neměl nárok každý, ale byla by určena pouze
úzké skupině osob. Žadatelé o ni, kterými mohou být pouze manželé, by museli splnit
hned několik podmínek. Například měli by mít trvalé bydliště v České republice, oběma
by v roce podání žádosti o půjčku mělo být nejvýše 30 let, jejich průměrný měsíční
příjem v předchozím kalendářním roce by neměl překročit čtyřnásobek životního
minima, oba by měli být výdělečně činní a žádný z nich by neměl být vlastníkem nebo
většinovým spoluvlastníkem bytu nebo domu. O půjčku by mohli požádat také
samoživitelé do 30 let pečující o dítě mladší tří let.

Pokud by návrh poslanců prošel, mohli by si manželé půjčit až 400 000 Kč na pořízení
bytu a maximálně 100 000 Kč na zařízení bytu. Roční úroková sazba by v prvním
případě dosahovala 3 %, ve druhém pak 6 % p. a. Doba splatnosti by činila nejvýše 10
let a při narození dítěte by mohli manželé požádat o odklad splácení až na jeden rok.
Navíc, za každé narozené dítě by manželé obdrželi státní příspěvek, který by u prvního
dítěte v pořadí dosahoval 10 000 Kč, u druhého a každého dalšího dítěte 15 000 Kč.
Půjčky se státním příspěvkem by neposkytovaly všechny banky, ale pouze ty, které by k
tomu oprávnila vláda, přičemž státní příspěvek by bankám mělo uhradit ministerstvo
financí. Aby to nebylo tak jednoduché, o státní příspěvek by občané nežádali svou
banku, ale svůj nárok by měli uplatnit u příslušného obecního úřadu.

A jak se k návrhu poslanců staví vláda? Nesouhlasí s ním. Návrh by podle ní znamenal
další zátěž pro státní rozpočet, s níž se v nejbližších letech nepočítalo, zpochybňuje, zda
by se podařilo dosáhnout jednoho z hlavních cílů zákona, a to zvýšení porodnosti, a
poukazuje také na skutečnost, že návrh zákona se neslučuje s právem EU. Vláda návrhu
dále vytýká, že okruh oprávněných osob je vymezen velmi úzce, a nejasná je podle ní i
úprava podávání žádostí o příspěvek. Za důležitý nedostatek, který by byl jen obtížně
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přijatelný, také považuje "stanovení povinnosti soukromému subjektu (bance), aby
uzavřela smlouvu o půjčce a ještě za netržních podmínek." Návrh zákona tak
pravděpodobně Poslaneckou sněmovnou neprojde.
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V. Závěr
Touto prací jsem se pokusil nastínit stav, který v současné době panuje v oblasti
pořizování bydlení. Původně jsem se chtěl šířeji zaobírat Novým občanským
zákoníkem, bohužel vzhledem k tomu, že tento zásadní dokument nebyl dne 24.4.2009
na zasedání vlády schválen a s přihlédnutím k politické situaci v České republice,
rozhodl jsem se kapitolu o něm do práce nezařadit. Je jasné, že v současné podobě
zákoník schválen nikdy nebude a po nástupu nové vlády lze očekávat hlubší zásahy do
jeho struktury i ustanovení. Proto jsem se soustředil pouze na současný stav věci jak
z hlediska právního tak i ekonomického.

Jelikož nejsem přílišným zastáncem čistě formálních a teoretických pojednání,
koncipoval jsem závěr této práce poněkud netradičně. Do druhé části závěru jsem totiž
zařadil praktický návod jak postupovat při koupi bytu a nemovistosti obecně. Mým
záměrem proto nebylo touto prací pouze zmapovat problematiku nabytí vlastnictví bytu
z odborného hlediska, ale též nastínit i praktické postupy, které do určité míry pomohou
minimalizovat rizika spojená s nákupem bytu a které jsou využitelné i laickou
veřejností.
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5.1 Financování bydlení
Pokud jde o financování bydlení, jsou na našem trhu k dispozici produkty srovnatelné se
zbytkem vyspělé Evropy i světa. Důkazem je fungující a využívaný hypoteční trh a též
značná obliba stavebního spoření. Hypoteční trh v současné době zažívá po letech
strmého růstu mírný propad, který je důsledkem hospodářské recese.43 Tento propad je
způsoben vyšší rizikovostí poskytnutých úvěrů což i přes nízkou diskontní sazbu
centrální banky vyneslo úrokové sazby u hypoték výrazně vyšších hladin než tomu bylo
minulý rok. Banky také zpřísnily kritéria pro poskytování hypoték, takže ty již nejsou
tak dostupné jako dříve.

Na závěr bych se ještě rád zamyslel nad základní otázkou, která je určující pro celou
tuto práci. Tato otázka zní: Je vlastní bydlení skutečně výhodnější z hlediska měsíčních
nákladů než bydlení v nájmu?

Tuto úvahu jsem napsal jako porovnání nájmu a koupi bytu pomocí hypotéky, zde jsou
rozdíly asi nejzřetelnější. Pořízení bytu pomocí stavebního spoření má v porovnání
s hypotékou určitá specifika, princip ale zůstává stejný. V dalším textu se proto budu
pro větší názornost zabývat pouze koupí bytu pomocí hypotéky.

Z médií často slýcháme tento reklamní slogan: “Proč platit vysoký nájem? Kupte si
vlastní byt na hypotéku, je to levnější!“ Ten často bývá doplněn tabulkou porovnávající
výši splátky hypotéky s nájemným, kde je výsledkem úspora v řádech tisíců ve prospěch
hypotéky.

Již prvním nedostatkem výše uvedeného sloganu a porovnání je, že srovnávat platbu
nájmu se splátkou hypotéky je tak trochu porovnávání jablek s hruškami. Zatímco
nájem je celková platba za užívání bytu (navrch platíte ještě energie, ale ty budete platit
i ve vlastním, takže je nebudeme brát v úvahu), hypotéka rozhodně celkovou platbou
není.

43

Záměrně nepoužívám slovo krize, neboť označení krize je podle mého názoru pouze mediální bublinou,
která ovšem atrahovala i seriózní média. Podle definice ekonomická krize nastává, pokud je ekonomický
růst po dobu čtyř čtvrtletí v recesi, což minimálně pro naši ekonomiku neplatí.
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Kromě samotné splátky hypotéky musíte ještě platit poplatky bance za správu a vedení
úvěrového účtu (řádově sto až dvě stě korun měsíčně).44 Další podmínkou poskytnutí
úvěru je zřízení životního pojištění. I u toho nejlevnějšího ale půjde o stokoruny
měsíčně (pro člověka ve věku 30 až 35 let jde velmi zhruba o 0,3 promile výše
hypotečního úvěru měsíčně).
Vlastnictví bytu přináší ještě další povinnosti vůči státu – daň z nemovitostí.

Koupí bytu se také automaticky stáváte členem společenství vlastníků bytových
jednotek v daném domě. Společenství musí přispívat na správu domu a do fondu oprav.
Výše této platby může být velmi variabilní, neboť v domě mohou být nebytové prostory
vlastněné všemi jednotkami dohromady, a tak jsou díky příjmu z těchto prostor platby
minimální. Může se ale také stát, že si společenství vlastníků najme firmu zajišťující
24hodinový havarijní servis, ostrahu, recepční apod. a vaše měsíční platba pak bude v
řádů tisíců korun. Obojí jsou ale spíše okrajové případy.

Rozumná výše této platby je kolem 25 korun za metr čtvereční obytné plochy měsíčně
(1 750 korun u 70metrového bytu). Menší platba může i u novostavby z dlouhodobého
pohledu znamenat, že se nepodaří vytvořit rezervy na důležité opravy (každých 30 let
generální oprava fasády, střechy, výtahu apod. a tak může vzniknout nutnost velkých
jednorázových výdajů v budoucnu.

V dnešní době jsou banky, které nabídnou až 100 procent odhadní ceny, ta ale většinou
bývá (s výjimkou nového bytu) nižší než kupní cena, nicméně za tento typ úvěru
zaplatíte vyšší úrok (až o procento). Abyste toto riziko odstranili, je dobré mít alespoň
15 procent ceny z vlastních zdrojů.

Po sečtení výše uvedeného se ze zdánlivě výhodné hypotéky stává dražší varianta
z hlediska měsíčních nákladů na bydlení oproti nájmu.

Pokud naopak skutečně chcete bydlet ve vlastním i se všemi jeho nevýhodami, pak
byste se ani touto cifrou neměli nechat odradit, neboť významným argumentem pro
hypotéku bývá skutečnost, že po jejím splacení bydlíte ve vlastním. Úvěr si ale berete
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Viz tabulka č. 4
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na 20 a více let. A tak i pokud si za něj koupíte byt v novostavbě, na konci úvěru máte
byt sice vlastní, ale v podstatě zralý na generální rekonstrukci. Pokud jste si ovšem
poctivě vytvářeli rezervy, máte dost peněz na to, abyste rekonstrukci zaplatili.

Nesmíte ale zapomenout, že sice neplatíte nájem, ale ostatní platby s výjimkou pojištění
budete muset platit po celou dobu, co budete daný byt vlastnit. Po splacení bytu je tak
hypotéka oproti nájmu levnější ne o celý nájem, ale pouze o splátku bance a pojištění.

Důvody pro volbu pořízení vlastního bydlení ale mohou být i nefinanční. Pro někoho
může být důležitý pocit, že bydlí ve vlastním. To ale má i své nevýhody, zatím si hodně
z nás neuvědomuje, že vlastnictví zavazuje a někdy i svazuje. Nájem vám dává
flexibilitu. Především v regionech s velkou nezaměstnaností můžete z nájmu kdykoliv
odejít a přestěhovat se někam, kde to bude lepší. S hypotékou na byt to budete mít
výrazně těžší.

Významným rizikem je, že nikdo nevidí dvacet let dopředu, a tak až svůj byt doplatíte,
může být z dnes pěkné, byť panelové čtvrti vybydlené ghetto. Jako nájemník se prostě
odstěhujete, jako vlastník se možná z obav o své zdraví odstěhujete také. Ale co budete
dělat s bytem, jehož cena se propadla kamsi do hlubin?

Dalším velmi zvláštním jevem současné hypoteční mánie je, že mladí lidé se pod
dojmem nutnosti co nejdříve bydlet ve vlastním uvážou hypotékou na jedno místo a
dalo by se říct i jednoho partnera. Pokud totiž bydlí v nájemním bytě, tak si v případě
rozchodu každý z nich "jednoduše" najde nové bydlení. Když si ale spolu vezmou
hypotéku (jenom málokdo disponuje takovými příjmy, aby byl schopen dostát
závazkům z hypotéky a současně si zachovat určitou životní úroveň) a po roce zjistí, že
jim to "neklape" a chtějí se rozejít, stojí před poměrně obtížným problémem: jak naložit
s koupeným bytem a především se souvisejícími závazky? Byť prodej bytu i s
hypotékou není nemožný, přece jen ještě není standardní operací. Prodej takového bytu
nakonec nebývá příliš výhodný.

Na tomto místě je vhodné zmínit aktivitu státu, kdy stát určitým způsobem podporuje a
usnadňuje zejména mladým lidem realizaci vlastního bydlení a poskytuje určitou
nezávislost na komerčních subjektech. Za výhodné podmínky u poskytovaných úvěrů a
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příspěvků si ale nechá stát patřičně „zaplatit“. Už při úvaze o zažádání o některou ze
státních podpor je třeba pečlivě zvážit, zda-li se tato státní pomoc vůbec vyplatí. Jednak
vcelku složité a tvrdé podmínky, které je nutno splnit, aby se člověk stal
kvalifikovaným žadatelem a hlavně i následné prokazování využití podpory a možnost
celkem rozsáhlých kontrol ze strany státních úřadů dokonce i v pořízeném bytě či domu.
Ani v budoucnu se zlepšením v oblasti státních příspěvků nelze počítat, spíše naopak.
Na vině je jednak hospodářská recese, její zveličování do podoby krize snad všemi
médii, která zřejmě nemají žádné lepší téma, o kterém by informovala, ale zejména
roztříštěnost politického spektra a neschopnost jednotlivých politických uskupení
konstruktivní diskuse a řešení problémů, které se projevují nevhodnou nebo zcela
chybějící koncepcí nejen v oblasti podpory bydlení. Toto se obávám nezmění ani
podzimních předčasných volbách do poslanecké sněmovny.

Nechci působit jako odpůrce nákupu vlastního bydlení, je však nutné si velmi precizně
ujasnit své plány do budoucna, a to jak pracovní tak osobní, a zhodnotit, na jak pevných
základech máme naši existeci vybudovanou.

Jsou lidé, kteří od svých teenagerských let přesně vědí co chtějí v životě dělat a jaký
život chtějí mít a za tímto svým snem tvrdě kráčí. Pro tyto lidi je koupě bytu nebo
nemovitosti logickým krokem. Jenže většina lidí se chová jinak, nemají od mládí jasnou
představu o budoucnosti a plánují jen v horizontu maximálně pěti let. Tomu velmi
nahrává dnešní doba globalizace, volného pracovního trhu a promíchávání jednotlivých
kultur.
Zjevné je to zejména u lidí do 35 let, kteří do tohoto věku „hledají“ sami sebe a svoji
pozici ve společnosti. A právě zde se děje mnoho chyb a mnoho nešťastných lidských
osudů, kdy zakoupení bytu a s nim spojené závazky směřují lidi úplně někam jinam než
sami šli. Takto závažným čin, jako je nákup bytu a zadlužení se na desítky let, ovlivní
váš život až do jeho konce a to jak pozitivně tak i negativně.

Jednou ze základních lidských tužeb a zároveň i právem je vlastnictví. Na právu vlastnit
je naše společnost založena, proto je zcela logická touha každého z nás po vlastním
domově, touha vlastnit něco, co můžete předat svým dětem, něco, co nás přežije. Proto
nákup bytu nebo jiné nemovitosti jednou čeká asi každého z nás. Přesto a nebo právě
proto ale musíme velmi pečlivě zvážit, kdy se k tomuto kroku odhodláme.
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5.2 Shrnutí problematiky pořízená bytu
Nový byt na celý život a za částku v řádech milionů se často vybírá jen podle katalogu s
půdorysným plánkem a stručným komentářem. V případě staršího bytu pak většinou
stačí několikaminutová prohlídka a uspokojivé odpovědi na pár dotazů a rovnou se
podepisuje smlouva a platí záloha. Kdo zaváhá, může mít smůlu, protože byt mu někdo
může „vyfouknout před nosem“. Z toho ale plynou značná rizika, která koupi
vysněného bytu mohou snadno proměnit v noční můru.
Problémy nových majitelů s bytem se často řeší velmi obtížně a rozhodně je lepší jim
předejít. V následujících odstavcích se pokusím bodově rozepsat postup, který by měl
koupi bytu předcházet.

5.2.1 Specifikace bytu a prioritizace

Prvním krokem při zvažování pořízení bytu by měl začít klidnou a racionální úvahou,
při které si ujasníme své představy. Byt nám bude sloužit řadu let a měl by tedy
vyhovovat našim současným i budoucím potřebám. Skoro vždy se bude jednat o
kompromis mezi ideální představou a našimi finančními možnostmi. Je proto nutno
stanovit si priority, jaké vlastnosti by byt určitě měl mít a jaké nikoliv a co případně
oželíme ve prospěch něčeho jiného.
Okruh nabídek, ze kterých pak budeme vybírat, se tak významně zúží a samotný výběr
bude jednodušší.

5.2.2 Průzkum trhu

Nabídka bytů je velmi široká. Jen na několika největších realitních serverech na
internetu je průběžně aktualizovaná nabídka několika tisíc bytů s nejrůznějšími
parametry. Kromě toho se vyplatí prozkoumat nabídku jednotlivých realitních kanceláří
a projít si inzerci v místním tisku. Tímto obecným průzkumem si lze udělat představu o
tom, co za svou limitní cenu můžete očekávat, a upřesníme si kritéria pro další výběr z
nabídek, na které následně zaměříme svou pozornost.
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5.2.3 Pečlivý výběr a rychlá reakce

Kupovat byt jako housku na krámě se nevyplácí. Nelze čekat, že se najde báječný byt za
skvělou cenu hned napoprvé. Pro hledání je třeba si připravit notnou dávku trpělivosti.
Pokud nám padne některý byt do oka, nedoporučuji příliš otálet a raději rovnou
kontaktovat prodejce či inzerenta. U developerských projektů bývají ty nejzajímavější
byty zamluveny či prodány během několika dnů po zahájení prodeje. Základní
informace je výhodné nejdříve získat po telefonu, popř. e-mailem. Osobní schůzku
s prodejcem nebo inzerentem bych volil až v okamžik, kdy budeme vědět, že nabízený
byt rámcově odpovídá naší představě. V dnešní době je čas velmi drahá komodita a jeho
plýtvání na schůzky ohledně bytů, o kterých nejsme přesvědčeni, že vyhovují našim
představám, je jeho mařením.

5.2.4 Získání maxima informací

Je spousta věcí, na kterých záleží, zda budeme v bytě spokojeni. Pro rozhodování, zda
byt koupit či nekoupit, doporučuji zjistit maximum informací a ty následně ověřit ze
všech dostupných zdrojů. Velmi nám k tomu pomůže internet.
Je lepší se ptát i na zdánlivé maličkosti, než se potom divit, že je něco jinak, než jste se
domnívali. Je třeba se zajímat do detailu nejen o byt, jeho příslušenství a vybavení, o
dům, v němž se nachází ale i o jeho okolí. Právě nevyhovující okolí jako hlučné a
špinavé výrobní podniky, zábavná zařízení jako diskotéky, bary, chybějící prostor pro
volnočasové aktivity apod. mohou nakonec značně ztížit a omezit kvalitu bydlení.

5.2.5 Ověření právního stavu bytu

Zde je základním dokumentem aktuální výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví.
Kromě vlastníka nemovitosti je v listu vlastnictví uvedeno, zda na nemovitosti nevázne
zástavní právo nebo není zatížena věcným břemenem, popř. zda vůči vlastníkovi není
vedena exekuce či se nenachází v konkurzním řízení. Bohužel ani bezproblémový list
vlastnictví neposkytne stoprocentní záruky, že s právním stavem bytu je vše v pořádku;
v první fázi by měl nicméně stačit. Větší jistotu lze získat prostudováním všech listin
týkajících se bytu, které by měl poskytnout prodejce bytu či jeho majitel, případně
doporučuji navštívit příslušný odbor městského úřadu.
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5.2.6 Kupní smlouva

Kupní smlouva je základní dokument, na jehož základě nabýváme vlastnické právo
k danému bytu.
Kupní smlouva musí mít zákonem stanovené náležitosti a především z ní musí být
jednoznačně zřejmé, kdo, komu, co a za jakých podmínek prodává. Důležité je zejména
přesné vymezení předmětu smlouvy a povinností obou smluvních stran. Kupní smlouvě
se obsáhleji věnuji v jiné časti této práce.

5.2.7 Platba dopředu

Je velký rozdíl platit za hotový byt zapsaný v katastru nemovitostí nebo za byt, který
zatím existuje jenom na papíře. Prakticky všechny firmy zabývající se developerskou
činností nabízejí několik možností financování koupě bytu. Nejnižší cena bývá
stanovena pro případ, že uhradíte celou kupní cenu předem krátce po podpisu kupní
smlouvy a tyto peníze tak mohou být použity k financování stavby. Tím budou
blokovány na delší dobu a kupující tak de facto přebírá riziko investora stavby. Proto
tento způsob i přes svoji výhodnost velmi nedoporučuji. Touto problematikou se též
zabývám podrobněji v jiné části této práce.

5.2.8 Nový byt

Pokud kupujeme nový byt, je vhodné se zajímat o developerskou firmu a jí v minulosti
realizované projekty. Vyplatí se navštívit dům, který postavila, a zeptat se majitelů bytů,
jak jsou s bydlením spokojeni a co jim vadí. Umožní to neopakovat chyby druhých.
Navíc budeme mít také možnost na vlastní oči posoudit kvalitu prací. Skutečnost může
být diametrálně odlišná od té, která je uváděna v reklamním katalogu.

V pozadí ale přesto velmi důležité jsou úložné prostory a místo pro parkování v domě
nebo jeho okolí. Velkou bolestí většiny nových bytů je minimum úložných prostorů.
Pokud chceme mít kam ukládat jízdní kola, lyže, kočárek a spoustu jiných nezbytných
věcí, které se nám do bytu nevejdou, musíme si přikoupit úložný prostor mimo byt.
Rozhodně také nelze spoléhat na to, že místo pro osobní automobil najdeme na
komunikaci před domem. Za vyhrazené parkovací stání v domě či před ním sice
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zaplatíme nemalou částku, ale ušetříme si do budoucna spoustu problémů při hledání
místa na zaparkování a řešení případného poškození,vykradení nebo dokonce odcizení
auta z veřejné komunikace. Zde bych vřele doporučoval pořízeni hlídaného parkovacího
místa. Dále je třeba si uvědomit, zda-li se dům, ve kterém plánujeme pořídit byt,
nenachází v oblasti s placenými zónami stání. Toto v poslední době hojně zaváděné
(ne)řešení problému s parkováním (nejen v Praze) může být zdrojem značných
komplikací, typicky pokud k nám přijede někdo na návštěvu.

Doporučuji osobní prohlídku místa, kde se má stavět. Třeba nás překvapí hluk z blízké
komunikace či vlakové trati nebo vzdálenost k nejbližší zastávce MHD. Vhodné je se
zajímat nejen o současný stav, ale i o to, jak bude vypadat okolí domu a co se tu bude
stavět. Může se stát, že místo výhledu do zeleně budeme koukat na fasádu dalšího
domu, který bude na sousedním pozemku stavět jiná firma.
Nezávislé informace o výstavbě plánované v okolí lze získat na místně příslušném
stavebním úřadě.

5.2.9 Starší byt

Koupě již existujícího a v katastru nemovitostí vedeného bytu s sebou přináší jisté
výhody. Před podpisem kupní smlouvy se můžeme důkladně seznámit s bytem i jeho
okolím. Velmi dobrým zdrojem informací může být upovídaná sousedka, která se s
vámi většinou ráda podělí o to, co v domě funguje a co ne. Může jím být třeba i velmi
hlučná domácnost o patro výše, na což při běžné prohlídce bytu nemáme šanci přijít.

Také si lze lépe představit, jak je byt orientován a jestli třeba zapadající slunce v létě
nepromění ložnici v žhavou výheň. Kamenem úrazu také může být třeba noční klub v
okolí, který přes den vypadá docela neškodně, ale po setmění to v jeho okolí ožívá.
Blízký les s mokřady zase může znamenat nálety krvežíznivých komárů, takže bez sítí v
oknech se neobejdete a z večerního venčení psa se stane utrpení.
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5.2.10 Technický stav domu

Hlavní nebezpečí starších bytů tkví v často problematickém stavebnětechnickém stavu
domu, v němž se nacházejí. Majitel bytu se automaticky stává spoluvlastníkem domu a
musí se muset podílet na nákladech na jeho opravu a údržbu. Taková generální oprava
střešního pláště, výměna stoupaček a elektroinstalace nebo zateplení fasády u běžného
paneláku jsou velmi nákladnými investičními akcemi. Nízké příspěvky na opravy a
údržbu rozhodně nemusí být výhodou, ale naopak známkou toho, že větší investiční
akce se teprve chystají. Informace z této oblasti lze získat od domovní samosprávy nebo
od firmy zajišťující správu domu.

5.2.11 Skryté riziko

Bohužel se může stát, že o již zaplacený a existující byt můžete přijít. Prodávající totiž
může skončit v konkurzu nebo může být nařízena exekuce postihující jeho majetek.
Správce konkurzní podstaty přitom může prohlásit smlouvy uzavřené v posledních šesti
měsících před vyhlášením konkurzu, jimiž se úpadce zbavoval majetku, za neplatné a
tento majetek zahrnout do konkurzní podstaty a v dražbě znovu prodat. V případě
exekuce je to podobné. Přihodit se to může každému, kdo kupuje nemovitost od
jakékoliv fyzické či právnické osoby. Obrana proti tomuto riziku přitom bohužel
neexistuje téměř žádná. Snad jen obezřetnost při podezřele rychlých a výhodných
prodejích a obchodech s osobami nacházejícími se ve finančních obtížích.
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VI. Přílohy
Tabulka č. 1
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Tabulka č. 2
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Tabulka č. 3
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Tabulka č. 4
Přehled nákladů v Kč na zřízení a vedení hypotečního úvěru 1 000 000 Kč na 20 let
Minimální Poplatek Vedení účtu Měsíční splátka Celkové měsíční Reálná
Banka

Úroková
sazba*

za úvěr

(měsíčně)

úvěru

Náklady

sazba

Citibank

5,49%

7000,-

150,-

6873,-

7052,-

5,81%

Česká spořitelna

5,19%

9500,-

150,-

6705,-

6895,-

5,53%

ČSOB

5,49%

7000,-

150,-

6873,-

7052,-

5,81%

GE Money Bank

5,60%

150,-

6035,-

7085,-

5,86%

Hypoteční banka

5,49%

7000,-

150,-

6873,-

7052,-

5,81%

Komerční banka

4,99%

9000,-

100,-

6594,-

6732,-

5,24%

Raiffeisenbank

5,74%

8000,-

100,;

7015,-

7148,-

5,97%

UniCredit Bank

5,05%

9000,-

150,-

6627,-

6815,-

5,39%

Volksbank CZ

5,99%

7500,-

150,-

7159,-

7340,-

6,30%

Wüstenrot

5,14%

8000,-

150,-

6677,-

6860,-

5,47%

0,-

* pevná úroková sazba na 1 rok
Zdroj tabulky:http://www.kurzy.cz/hypoteky/hypoteky.asp
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VIII. English resume
Flat purchase by contract of purchase from legal and economic aspect

Need of housing is one of the fundamental aspects of our lifes. This topic is highly
discussed in our society and it lead me to write diploma paper focused on this topic.
In last fifteen years we could see big boom in construction industry in Czech republic
due to rapidly increasing level of living. Real estate bacame one of the most profitable
investment and that state lead to development of financial products dedicated to
purchase of flat or house. Those products - mortgages and construction savings are
ralatively new in Czech republic. Before 1989 there were no reason for them because of
socialistic property and suppression of personal property of real estate.
Expansion of personal property of real estate lead to need of new legal regulations not
only for this field even financial market with mortgages and construction savings.
Essential bills are 72/1994 Sb, about flat ownershhip, 190/2004 Sb., about obligations
and 96/1993 Sb., about construction savings.
Buying flat is very important decision which determines whole life. Flat is expensive
investment and everybody must carefully plan it. Offer of suitable flats and financial
products is broad and orientation among them is not easy. In this diploma paper i’ve
tried to describe procedures of right choice of them.
Procedure starts with analysis of our need of flat e.g. type of flat, its size, location, price
etc. We have to focus on many parametres of flat like technical conditions, legal status
etc. Then we choose suitable flat according our analysis. When we find perfect flat
another hard choice appears – how to finance it. Financial market offers us many
products like mortgages, construction savings, bank loans, state loans etc. Each product
has different requierements and to choice well is very difficult. In general, the
orientation among particular product requierements is almost impossible. In this
diploma paper you can find elementary overview of basic types of products.
Purpose of this work is overview of real estate field and financial products joined with
it. I’m convicted this work is useful not only as theotetic study but as practical guide
too.
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