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I.Úvod 
      Člověk se od ostatních živých tvorů odlišuje tím, že je vybaven rozumem. Příroda 

v něm stvořila bytost, která není řízena jen pudy a instinkty, ale je vybaven schopností 

přemýšlet, tvořit, plánovat, kalkulovat atd. Ať tedy chceme nebo nechceme, ať vědomě 

či nevědomě, každým svým činem i myšlenkou utváříme svůj život, sebe samé a 

ovlivňujeme běh věcí. 

      Tam někde v hloubi mozkových závitů šedé kůry mozkové je ukryta i odvěká touha 

člověka vlastnit a ovlivňovat osud věcí ve svůj prospěch. 

      Lidé díky své inteligenci začali různými způsoby využívat okolní přírodu, budovali, 

hromadili majetek. Z této činnosti začaly vznikat právní vztahy mezi jednotlivými 

lidskými jedinci navzájem a posléze také vztahy k různým věcem. Vznik soukromého 

vlastnictví vyvolalo potřebu tyto vztahy regulovat, aby lidé spolu mohli žít bez obav, že 

nedožijí rána, či že jejich majetek odnese silnější. Podle teorie společenské smlouvy se 

jedná o přechod moci z jednotlivců na pověřený subjekt  a tomu pak dovolit  konat ve 

prospěch všech. Anglický filozof  Thomas Hobbes ( 1588-1679 ) zastává názor, že lidé 

původně žili v divokém stavu nepřetržitých svárů a bojů. Každý chtěl prosadit své 

soukromé zájmy na úkor druhého v neustálé válce, kterou Hobbes označuje jako „válku 

všech proti všem“1 

V této válce je pak člověk člověku vlkem : „Homo homini lupus“. Východiskem 

z tohoto stavu je přechod moci společenskou smlouvou původně svobodných jedinců. 

Pro Hobbese byla ideálním politickým útvarem schopným realizovat toto pověření, 

absolutní monarchie. 

     Podobně vysvětloval vznik společenské smlouvy jiný filozof John Locke. Podle něj 

však jsou všichni lidé v podstatě dobří a svobodní a jako takoví se rozhodli delegovat 

část svých práv na instituci, jenž pak v jejich zájem a pod jejich kontrolou vládne. Na 

rozdíl od Hobbese však její ideální uspořádání spatřoval v zastupitelské demokracii. 

      Ze zcela jiných východisek vycházela teorie společenské smlouvy francouzského 

osvíceneckého myslitele Jeana Jacquese Rousseaua. 

      Roussea tvrdil, že lidé žili původně ve stavu přirozené rovnosti. Až rozvoj 

ekonomiky a kultury způsobil, že se mezi nimi objevila nerovnost. Hlavní podíl na tom 

má vznik vlastnictví – příčina nerovnosti. Ten, kdo poprvé řekl „Toto je mé“! a začal 

                                                 
1 Blecha, I., Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2004, str.171 
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střežit svůj majetek před ostatními způsobil prvotní nerovnost, která se dále lavinově 

šíří, je zdrojem odcizení. Lidská civilizace slouží k udržování tohoto nepřírozeného 

stavu.Na rozdíl od Hobbese a Locka však Rousseau mluví o „obecné vůli“ pro niž jsou 

všichni lidé zdrojem, ale které jsou stejně tak všichni podřízeni. 

     Je jasné, že ať už k delegaci moci došlo z jakéhokoliv důvodu, k výkonu moci 

samotné je třeba prostředků a to takových, které poskytují relativní jistotu, že 

v podobných případech se bude postupovat stejným způsobem a ne nahodile. Proto 

vzniklo právo, které reguluje jednotlivé společenské vztahy. Kritériem pro vytváření 

subsystému společenských vztahů, náležejících do příslušných právních odvětví, je 

přesvědčení zákonodárce o tom, že ke zprostředkování a usměrnění těchto vztahů, je 

určeno konkrétní odvětví práva. 

      Regulací společenských vztahů v oblasti vlastnických vztahů se věnuje občanské 

právo v obsáhlé kapitole věcných práv, která řeší také vlastnická práva a jejich 

alternativu - spoluvlastnictví. 

      Z výše citovaných souvislostí se dá říci, že společenské vztahy v oblasti vlastnictví 

a vlastnických práv patří k nejdůležitějším oblastem lidské civilizace regulovaných 

právem. V oblasti vlastnických vztahů leží pak právo spoluvlastnické, které umožňuje 

vlastnit a požívat vlastnických práv v kolektivu spoluvlastníků. Tento kolektiv, či 

skupina subjektů tvoří více, či méně soudržná skupina spoluvlastníků, kteří mohou, ale 

také nemusejí mít vždy  stejné zájmy a cíle. Jakkoliv je výklad a výkon vlastnických 

práv složitý u jedince s absolutním postavením, pak u spoluvlastnictví je toto ještě 

mnohem složitější a komplikovanější. Pokud přeroste animozita u spoluvlastnických 

subjektů určitou mez, nebo nastanou u některého z nich specifické podmínky, dochází 

nutně k rozpadu tohoto společenství a k ukončení a zániku podílového spoluvlastnictví. 

      Vzhledem k tomu, že ke vzniku spoluvlastnických uskupení nedochází vždy 

dobrovolně, cíleně a po vzájemné dohodě, může být i etapa zániku těchto vztahů velice 

komplikovaná a vzhledem k poměrně plytké úpravě v platném právu ne úplně 

předvídatelná. 

      V úvodní části práce jsem se snažil obecně popsat institut, pojem a vznik 

podílového spoluvlastnictví a zachytit historický vývoj tohoto právního prostředku u 

nás, od úpravy AGBG Rakouska Uherska, přes československý občanský zákoník, 

Občanský zákoník, zákon č.141/1950 Sb. z roku 1950, občanský zákoník z roku 1964, 
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zákon č. 40/1964 Sb. až po současnost.Stručně je zmíněna i úprava spoluvlastnictví 

v zahraničí. 

Dále práce popisuje jakými způsoby dochází k zániku podílového spoluvlastnictví. 

Vzhledem k tomu, že nejvíce komplikované a právně nejasné se mi zdají otázky 

vznikající okolo podílového spoluvlastnictví a předkupního práva, zaměřil jsem se na 

tuto oblast a cílem mé práce je zmapovat jednotlivé fáze zániku podílového 

spoluvlastnictví a přechodu tohoto podílu v případech, kdy je nutné počítat 

s působením předkupního práva a to jak smluvního tak zákonného. V jednotlivých 

kapitolách upozorňuji na riziko z porušení předkupního práva .Práce samozřejmě 

obsahuje a popisuje další způsoby zániku podílového spoluvlastnictví dohodou či 

soudním rozhodnutím. V závěru práce popisuji chystané úpravy de lege ferenda v 

novém občanském zákoníku, který je v současnosti platný a čeká na svou účinnost 

k 1.1. 2014.                             Cílem mé práce je tedy popsat a zachytit pojem institutu 

podílového vlastnictví s důrazem na jeho zánik, detailněji se věnovat vztahu podílového 

spoluvlastnictví a předkupního práva, popsat historický vývoj tohoto institutu a 

seznámit se záměry zákonodárce de lege ferenda. V neposlední řadě se má práce 

soustředí na jednotlivé fáze nabídky spoluvlastnického podílu při předkupním právu, 

podmínkám za jakých dochází k uzavření smlouvy a přechodu spoluvlastnického 

podílu a upozorňuje na možná rizika při tomto procesu. S použitím judikatury hledá 

východisko pro bezproblémové ukončení spoluvlastnictví v případech, kdy se převádí 

spoluvlastnický podíl, na který mají spoluvlastníci předkupní právo. 

     Bylo by ovšem velmi nekritické se domnívat, že má práce postihuje všechna úskalí a 

otázky spojené se spoluvlastnictvím a jeho zánikem, neboť takový úkol je jen velice 

těžce reálně splnitelný a jako takový si ho tedy má práce ani nemůže klást. Reálná 

právní úprava je totiž velmi strohá a neumožňuje taxativní výčet a vysvětlení veškerých 

problémů a situací, které mohou nastat. Nicméně práce  má ambice klást i některé 

otázky dosud nezodpovězené nebo nepoložené a pokusit se na ně v rámci daných 

možností odpovědět. Dále pak je cílem mé práce nalézt takovou zákonnou formulaci de 

lege ferenda, která by projasnila a zjednodušila doposud sporný a nejasný pojem výklad 

de lege lata.   
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II. pojem spoluvlastnictví 

      Vlastnictví v právním smyslu je vlastnický vztah, který je regulován právní 

normou. Vlastnické právo je pak v zákoně zakotvenou možností vlastníka, v mezích 

stanovených právním řádem, držet a užívat věc a nakládat s ní podle své úvahy a ve 

svém zájmu, a to mocí, která není závislá na existenci moci kohokoliv jiného k téže 

věci, v téže době2. 

      Vlastnické právo je souhrn oprávnění, která přísluší pouze vlastníku věci. V této 

souvislosti je většinou uváděna tzv. vlastnická triáda, která obsahuje právo věc užívat a 

požívat její plody a užitky (ius utendi et fruendi), právo s věcí disponovat (ius 

disponendi) a právo věc držet (ius possidendi). V právu disponovat s věcí je zahrnuto 

rovněž  právo věc opustit (ius dereliquendi) a právo věc zničit (ius abutendi). 

      O podílové spoluvlastnictví jde v případě, jestliže jedna a táž věc nerozdělená patří 

současně více osobám3. Těmto osobám patří společně výše uvedené vlastnické právo a 

dohromady jsou tyto osoby pokládány na jediného vlastníka. Stav, kdy vlastnické právo 

k určité věci náleží jedné konkrétní osobě (ať už  fyzické nebo právnické),  představuje 

nejjednodušší schéma vlastnického vztahu. V případě spoluvlastnictví se jedná o daleko 

složitější problematiku, která se projevuje jednak v tzv. vnějších vztazích – tj.ve 

vztazích mezi spoluvlastníky a třetími osobami a jednak v tzv. vztazích vnitřních – tj.  

ve vztazích mezi spoluvlastníky navzájem. K výhodám spoluvlastnictví patří možnost 

vlastnit a užívat tytéž věci více osobám. Nevýhoda spočívá ve skutečnosti, že jde o 

velmi nejistý právní vztah, protože zákon umožňuje každému ze spoluvlastníků toto 

společenství za určitých podmínek opustit. Jeho nástupce pak nemusí mít stejné zájmy 

jako jeho předchůdce a výkon práv spoluvlastnictví se pak stává značně obtížným, 

v některých případech i nemožným. 

      Právní konstrukce spoluvlastnictví vychází ze společných znaků, kterými jsou 

jednota předmětu, vícečetnost subjektů a nedělitelnost společného práva. 

      Předmětem spoluvlastnických práv může být jedna nebo více věcí. V případě 

mnohosti věcí se může jednat jak o věci různorodé tak i o věci stejného druhu. Tzn. že 

spoluvlastnit mohu např. jeden nákladní automobil, deset těchto stejných automobilů 

nebo i celý dopravní závod se spediční kanceláří. 

                                                 
2 Fiala, J., a kol.. Občanské právo hmotné. Brno : MU, 1993, str.105 
3 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kol. Občanské právo hmotné. Praha : ASPI, 2005, str. 370  
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      Vícečetnost subjektů je splněna při minimálním počtu dvou spoluvlastníků, přičemž 

se nejedná o spoluvlastnictví, pokud věc náleží vlastnicky jednomu subjektu, který je 

tvořen více osobami. Pluralita subjektů v tomto případě není vyjádřením 

spoluvlastnického vztahu. To tedy znamená, že nemůžeme mluvit o spoluvlastnictví 

např. u akciové společnosti, která je tvořena několika akcionáři.  

      Nedílnost společného práva spočívá v tom, že po dobu trvání spoluvlastnického 

vztahu,  náleží vlastnické právo k určité věci nerozdílně všem spoluvlastníkům a to do 

té doby, dokud nedojde k likvidaci spoluvlastnictví. Žádný ze spoluvlastníků nemá 

výlučné nebo zvláštní právo na část věci. Spoluvlastnické právo se odvíjí od velikosti 

spoluvlastnického podílu. Toto se však neodráží ve vlastnění konkrétní větší, či menší 

části celku, nýbrž pouze mírou, kterou se spoluvlastník podílí na právech a 

povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. 

      Navenek se tedy spoluvlastnictví jeví jak jedno, společné vlastnické právo, které se 

odlišuje četností subjektů na straně vlastníka a které působí jednotně. Z tohoto důvodu 

se na spoluvlastnictví vztahuje právní úprava vlastnického práva4. 

      Základním pojmovým znakem podílového spoluvlastnictví je podíl, který vyjadřuje 

míru, jakou se spoluvlastník podílí na právech a povinnostech vyplývajících ze 

spoluvlastnictví ke společné věci. Spoluvlastníkům nejsou přiznávána výlučná práva 

erga omnes a erga partes ani na část společné věci a spoluvlastnický podíl se určuje 

„zlomkem“ části a z hlediska jeho popisu jako ideální část společného práva. 

      Můžeme tedy shrnout, že spoluvlastnictví je vlastnictví složené ze sdružených, 

ideálních podílů nebo též, že spoluvlastnictví je společné  vlastnické právo rozdělené na 

podíly. 

      Obecně můžeme spoluvlastnictví rozdělit na podílové a bezpodílové. Rozdíl mezi 

oběma formami spoluvlastnictví spočívá ve vyjádření podílů. U bezpodílového 

vlastnictví vstupuje do hry ještě zvláštní vztah mezi subjekty a každému 

z bezpodílových spoluvlastníků přísluší vlastnické právo k celé věci, přičemž toto 

vlastnické právo je součastně omezeno vlastnickým právem druhého bezpodílového 

spoluvlastníka k téže věci. 

      Bezpodílové spoluvlastnictví mohlo v ČR vzniknout jen mezi manžely (BSM). Od 

1.8.1998 upravuje občanský zákoník výslovně jen spoluvlastnictví podílové a výrazem 

                                                 
4 Králík, M.Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha: C.H. Beck, 2008, str.18 
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bezpodílového vlastnictví jsou ustanovení o společném jmění manželů (SJM).                                                             

Dále lze členit spoluvlastnictví na ideální a reálné, když ideální jsem už popsal 

v předešlém textu. Český právní řád nezná tzv. reálné spoluvlastnictví, tj. takové, kdy 

jednotlivým spoluvlastníkům přísluší právo k přesně vymezené části nedílné věci a 

pracuje jen s ideálním spoluvlastnictvím. Není tedy u nás možné, aby např. jeden ze 

spoluvlastníků mlýna měl reálný spoluvlastnický podíl na náhon, jiný na kolo a další na 

mlecí stolici. Určitou podobu s reálným spoluvlastnictvím má vlastnictví k bytům, které 

je kombinací reálného spoluvlastnictví k části stavby (bytová jednotka) a ideálního 

podílového spoluvlastnictví ke společným částem stavby, jako jsou například chodby, 

výtah, schodiště atd. 

     Z předešlého textu vyplývá, že spoluvlastnictví a jeho praktický výkon je záležitostí 

značně komplikovanou a není tedy divu, že značná část autorů označuje tento druh 

vlastnictví jako dar od ďábla. Lze konstatovat, že výkon spoluvlastnických práv může 

mít často přesah do práva trestního. Hojně totiž může docházet k porušování 

občanských právních předpisů upravujících podílové spoluvlastnictví. 

      V praxi jsou velmi časté případy, kdy někdy ze spoluvlastníků s věcí nakládá jako 

s věcí výlučně vlastní a snaží se eliminovat dosah a výkon spoluvlastnických práv 

ostatních spoluvlastníků. 

      Přestože vlastník věci se nemůže dopustit krádeže na své věci, s odvoláním na starší 

judikaturu,5  za cizí věc je nutno považovat věc náležející zcela nebo zčásti jiné osobě 

než pachateli, tedy i věc,  kterou má pachatel ve spoluvlastnictví. V této souvislosti 

hovoříme při spáchání trestního činu krádeže spoluvlastníkem na věci v podílovém 

spoluvlastnictví o tzv. krádeži podílu. Trestného činu krádeže se může dopustit  

spoluvlastník nejen v přímém vztahu k předmětu spoluvlastnictví, ale i k přírůstkům na 

věci. 

      Neznalost těchto skutečností dovoluje některým spoluvlastníkům chovat se ke 

společné věci jako ke své, aniž by dbali o právo ostatních. Neznalost na straně druhé 

zakládá toleranci ostatních spoluvlastníků k takovému jednání a bezvýchodnost situace 

při výkonu jejich práv. K objasnění okolností umožňujících narovnání vztahů je jedním 

z cílů mé práce. 

              

                                                 
5  RC 53/1956 
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III. Spoluvlastnický podíl 

      Míru, tj. rozsah práv a povinností, jež nese každý ze spoluvlastníků, vyjadřuje 

podíl. Podíl je v podstatě číselné vyjádření rozsahu práv a povinností, které náleží 

 jednotlivému spoluvlastníku. Lze také říci, že podíl vyjadřuje kvalitu právního 

postavení každého ze spoluvlastníků ke společně vlastněné věci, když kvalitou 

rozumíme právě to, jaký je rozsah práv a povinností jednotlivého spoluvlastníka ve 

vztahu k ostatním spoluvlastníkům ohledně společné věci6. 

      Tento spoluvlastnický podíl neodpovídá ale konkrétní části společné věci7. Podíl je 

vyjádřením ideálního spoluvlastnictví a je základním pojmovým znakem podílového 

spoluvlastnictví. Zvláštností je pak situace ve společném jmění manželů, kde každý 

disponuje vlastnickým právem k celé věci za součastného omezení tím samým právem 

druhého z manželů. 

      Ani číselné vyjádření výše spoluvlastnického podílu neznamená, že by byl 

spoluvlastník vlastníkem konkrétní takto velké části celku, i kdyby svou velikostí 

odpovídala výši jeho spoluvlastnického podílu8. 

     Velikost podílu je vyjádřena zlomkem, popř. procentem. Jeho konkrétní výše závisí 

na dohodě spoluvlastníků, právním předpisu nebo může být určena rozhodnutím 

příslušného orgánu, např. soudem při vypořádání SJM. Není-li výše podílu stanovena, 

platí nevyvratitelná právní domněnka, že podíly jsou stejné. Výše spoluvlastnického 

podílu může být určena následujícím způsobem:  

a) jednostranným právním úkonem – většinou se jedná o určení 

spoluvlastnických podílů závětí a slouží k vyjádření podílů dědiců 

b) dvoustranným právním úkonem – jedná se o nejčastější formu a jedná se 

především o kupní smlouvu, kde figuruje více kupujících aj. 

c) vícestranným právním úkonem – jedná se o smlouvu o sdružení nebo dohodu 

spoluvlastníků při nabývání spoluvlastnických podílů u nových věcí 

d) právním předpisem – jedná se zejména o 1) přechod některých věcí a majetků 

České republiky do vlastnictví obcí dle zákona č.172/1991 Sb, 2) majetek 
                                                 
6 Eliáš, K., a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Praha : Linde, 2008, str.620 
7 RC 19/1967 
8 RC 61/1966 
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získaný obcemi při výkonu společné činnosti podle zák. č. 128/2000 Sb., 3) 

majetek získaný kraji při výkonu společné činnosti podle zák. č. 129/2000 Sb., 

4) vypořádání společného jmění manželů, jestliže nedojde do tří let od zániku 

společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let 

od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, 5) nabytí 

majetku získaného při výkonu společné činnosti účastníkem sdružení, 6) dědění 

ze zákona, 7) jestli-že právním předpisem není stanoveno nebo účastníky není 

dohodnuta výše spoluvlastnických podílů, 8) sféra zákona č. 72/1994 Sb. – 

bytový zákon 

e) rozhodnutím příslušného orgánu (soudu), jedná se zejména o případy, kdy 

v rámci vypořádání společného jmění manželů, je část vypořádaného majetku 

přikázána do podílového spoluvlastnictví nebo shodný postup v rámci řízení o 

vypořádání podílového spoluvlastnictví (Soubor C 496 – NS sp. zn. 22 Cdo 

629/2000, Soubor C 3407 – NS sp. zn. 22 Cdo 2119/2004)9. Pro praxi lze jen 

doporučit, aby všechny výše uvedené způsoby měli písemnou formu. 

      Když dojde některým z výše uvedených způsobů k určení výše podílů, není možné 

tyto velikosti dále libovolně měnit. Velikost lze dále měnit jen některým ze způsobů, 

kterým spoluvlastnictví vzniká nebo zaniká. Pokud se v průběhu času do společné věci 

investuje, neznamená to, že se nějak zvětšuje spoluvlastnický podíl. Pokud nevznikne 

nová věc, zůstávají spoluvlastnické podíly stále stejné. Změna velikosti jednotlivých 

podílů na věci je možná jen z takového právního důvodu, který je relevantní pro vznik 

spoluvlastnictví. Proto ani zničení nebo zchátrání části věci, třebas užívané výhradně 

jedním ze spoluvlastníků, ani náklady některých ze spoluvlastníků na věc nebo část 

věci vynaložené, nemohou na poměru spoluvlastnických podílů nic změnit 10.    

 
 

 

 

 

                                                 
9 Králík, M. Podílové vlastnictví v občanském zákoníku. Praha: C.H. Beck, 2008, str.79   
10 Eliáš, K.,a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Praha : Linde, 2008, str.621 
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IV. Zp ůsoby vzniku podílového spoluvlastnictví 
 

1. Smlouvou 
 

       Jedná se o případ nabývání spoluvlastnického práva pomocí dvou nebo 

vícestranného právního úkonu. Jedná se většinou o smluvní typ obsažený 

v občanském nebo obchodním zákoníku, ale může se jednat i o tzv. inominátní 

smlouvu, kterou dochází k založení spoluvlastnického vztahu. Na straně 

nabyvatele vystupuje více osob, které nabývají předmět smlouvy do 

spoluvlastnictví nebo může být prodáván přímo vymezený spoluvlastnický 

podíl v případě, že věc byla doposud vlastněna jedinou osobou. Může tedy 

vzniknout nový spoluvlastnický vztah, který nahrazuje současný, nebo vzniká 

spoluvlastnický vztah tam, kde doposud žádný nebyl nebo dochází pouze ke 

změně subjektů spoluvlastnického vztahu. 

 

2. Děděním 

 

      Tento způsob vzniku podílového spoluvlastnictví se děje jak děděním ze 

zákona, tak děděním ze závěti. Předmětem dědění může být buď jen 

spoluvlastnický podíl zůstavitele nebo i věc ve výlučném vlastnictví zůstavitele, 

kde spoluvlastnictví vzniká mnohostí dědiců. K založení nového 

spoluvlastnického vztahu dochází na základě výsledků dědického řízení. 

Obecně se vychází z toho, že při nabývání dědictví smrtí zůstavitele mají 

dědicové vůči dědictví a mezi sebou stejné postavení jako spoluvlastníci, tzn. že 

dědicové, kteří neodmítli dědictví jsou od okamžiku smrti zůstavitele 

podílovými spoluvlastníky. 

 

3. Rozhodnutím státního orgánu 

 

      U tohoto způsobu nabytí spoluvlastnictví se jedná většinou o rozhodnutí 

soudu a jako příklad může posloužit přikázání věcí do podílového 

spoluvlastnictví bývalých manželů soudem. 
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4. Na základě jiných skutečností 

 

4.1.   Vydržení 

Vydržení představuje originální nabytí vlastnického práva na základě 

držby po stanovenou dobu. Vydržet může jen oprávněný věřitel a to je takový, 

který je v dobré víře, že mu věc nebo právo patří. Oprávněný držitel se stává 

vlastníkem věcí, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost a 

po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. Do této doby se započítává i doba, po 

kterou měl  věc v oprávněné držbě právní předchůdce. 

      Velmi vzácně dochází k nabytí přímo konkrétního spoluvlastnického podílu. 

Častěji dochází k tomu, že stávající spoluvlastník může nabýt spoluvlastnické 

právo k další věci za výše uvedených podmínek. Stává se to například pokud se 

po koupi pozemku v dobré víře chopí i držby pozemku sousedního, který 

prodán nebyl. Přípustnost nabývání spoluvlastnického práva tímto způsobem 

byla opakovatelně přiznávána starší i současnou judikaturou. 

 

4.2.   Plody a přírůstky věci 

Dle platné úpravy patří vlastníku i přírůstky věcí, i když byly odděleny od 

věci hlavní. Toto lze vztáhnout i pro případ spoluvlastnictví. Jedná se v zásadě 

nejen o to, co k věci přirostlo a stalo se její součástí (např. přírůstek), ale také o 

to, co od ní bylo odděleno při obvyklém hospodaření, při zachování její podstaty 

a co tvoří samostatnou věc ( např. ovoce, obilí atd.) 

 

4.3.   Zpracování 

Tento způsob se týká poslední věty ustanovení § 135 b, odst. 1 

zák.č.40/1964 Sb., občanského zákoníku. I když to zde výslovně uvedeno není, 

lze mít za to, že mezi účastníky je založeno podílové spoluvlastnictví. Pokud 

tedy někdo zpracuje v dobré víře cizí věc na věc novou, stává se 

spoluvlastníkem věcí, až do vzniku dohody nebo rozhodnutí soudu. 
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4.4.   Další skutečnosti 

Na tomto místě lze vyjmenovat celou řadu případů : 

a) podílové vlastnictví vzniká např. u smlouvy o sdružení a to  

k poskytnutím plněním nebo jiným věcem určeným podle druhu a 

k majetku získanému při výkonu společné činnosti účastníků sdružení. 

b) novelou občanského zákoníku došlo k transformaci práva osobního 

užívání pozemku na právo vlastnické, tudíž jestliže vzniklo manželům 

právo osobního užívání, stali se po novele bezpodílovými 

spoluvlastníky pozemku, pokud jejich bezpodílové spoluvlastnictví 

trvalo. Zaniklo-li, stali se dnem účinnosti uvedeného zákona 

podílovými spoluvlastníky se stejnými podíly. 

c) spoluvlastnické vztahy vznikající ex lege lze najít i v zákoně o obcích, o 

krajích o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 

vlastnictví obcí, o zemědělském družstevnictví aj.   

 

4.5.   Nabývaní spoluvlastnictví k věci nové 

V těchto případech záleží na dohodě účastníků, kteří se podílí na vzniku 

nové věci. Tato nemusí mít písemnou formu a není ani nezbytné, aby se 

účastníci dohodli na velikosti spoluvlastnických podílů. Z obsahu dohody 

však musí být zřejmé, že velikost podílů bude odviset od míry účastenství 

na vzniku nové věci. Pokud by podíly dohodnuty nebyly, jsou stejné. 

V praxi se s tímto nabývání setkáváme ve významné míře u staveb a 

přístaveb, kdy dojde k zániku původní stavby.  

 

 
 

V. Práva a povinnosti spoluvlastníků 
 

Tyto práva a povinnosti vznikají : 

a) mezi spoluvlastníky při hospodaření se společnou věcí 

b) mezi spoluvlastníky a třetími osobami ohledně společné věci jako celku 
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c) mezi každým spoluvlastníkem a třetí osobou ohledně jeho 

spoluvlastnického podílu11. 

a tvoří obsah podílového spoluvlastnictví. Jedná se jednak o práva a povinnosti, které 

jsou odrazem individuálního vlastnictví a jednak o práva a povinnosti specifické pro 

spoluvlastnický vztah12. 

      Ad a) Pokud se týká vzájemného vztahu mezi spoluvlastníky, je rozhodující 

velikost podílu jednotlivých spoluvlastníků, která určuje, do jaké míry se spoluvlastníci 

podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví. Za hospodaření se 

společnou věcí lze považovat mimo jiné údržbu věci, její opravu a úpravu, změnu, 

popřípadě její likvidaci. V těchto případech se uplatní v prvé řadě dohoda mezi 

spoluvlastníky. Občanský zákoník však již opustil zásadu bezvýjimečné dohody a 

přiklonil se k principu tzv. majorizace. To znamená, že při hospodaření se společnou 

věcí již nemusí všichni spoluvlastníci dosáhnout dohody, nýbrž  je rozhodná většina, 

počítána podle výše podílů. Z toho je zřejmé, že není podstatný počet spoluvlastníků a 

jejich většina, ale většina podílů. Pokud tedy bude mít jeden ze spoluvlastníků např. ¾ 

celku a další tři spoluvlastníci dohromady ¼, tedy každý 1/12, rozhoduje spoluvlastník 

se ¾ sám a ostatní se musí jeho rozhodnutí podrobit. Občanský zákoník však obsahuje 

součastně i jejich ochranu, a to tím způsobem, že pokud jde o důležitou změnu společné 

věci (rekonstrukce, nájem, oprava), mohou se přehlasovaní spoluvlastníci obrátit na 

soud, aby o této změně rozhodl. Také v případě, že dojde k situaci, kdy nelze dosáhnout 

většiny, např. proto, že někteří se spoluvlastníků se odmítnou podílet na rozhodování  

(zdrží se hlasování) nebo dojde k rovnosti hlasů, rozhodne na návrh kteréhokoliv 

z účastníků soud. 

      Při úvaze o právu spoluvlastníka na jeho podíl je nutno vycházet z toho, že zatímco 

vlastnická triáda je zásadně omezena výkonem téhož práva ostatními spoluvlastníky, 

právo nakládat s ideálním podílem omezeno není, pokud sem nezařadíme povinnost 

tento nabídnout k prodeji, tzn. respektovat ustanovení §140 zák.č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku. 

     Spoluvlastnický podíl lze zatížit věcným břemenem spojeným s formou konání 

(facere),  úkony a činnostmi osobní povahy, které nezatěžují společnou věc, ale jen 

povinného spoluvlastníka. Jedná se například o praní, vaření, úklid atd. Věcné břemeno 
                                                 
11 Knappová,M., Švestka, J., Dvořák, J., a kol.. Občanské právo hmotné 1. Praha: ASPI, 2005, str.372 
12 Králík, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha: C.H. Beck, 2008, str.81 



 

  13 

spočívající ve strpění (pati) a zdržení se (omitere) zřídit nelze. Při opuštění věci a tedy 

spoluvlastnického podílu, pokud okamžitě nenastoupí jiný vlastník, nabývá 

spoluvlastnického podílu obec dle platné úpravy občanského zákoníku, která nezná věc 

ničí a nelze tedy věc, tedy ani uprázdněný spoluvlastnický podíl okupovat. Při opuštění 

nemovitosti však převládá názor, že pro zánik spoluvlastnictví je nezbytný výmaz 

vkladu v katastru nemovitostí13.  

      Ad b) Vztah spoluvlastníků ke třetím osobám je založen na principu, že se 

spoluvlastníci považují společně za jediný subjekt. Z právních úkonů , týkajících se 

společné věci jsou oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně. 

Jedná se o vztah aktivní či pasivní solidarity. Jestliže byla tedy spoluvlastníky uzavřena 

smlouva o dílo, jejímž předmětem je oprava společné nemovitosti, je dodavatel díla 

oprávněn se domáhat zaplacení ceny díla na kterémkoliv ze spoluvlastníků, s tím, že 

ten je povinen zaplatit celkovou cenu a následně se domáhat uhrazení poměrné části na 

ostatních spoluvlastnících (v prvním případě se jedná o solidaritu pasivní na straně 

dlužníka a v druhém případě o solidaritu aktivní na straně věřitelské). 

      Každý ze spoluvlastníků je sám oprávněn (legitimován) se domáhat ochrany u 

soudu, proti neoprávněným zásahům třetích osob,  prostřednictvím některé 

z vlastnických žalob. V případném sporu vyvolaném třetí osobou jsou naopak pasivně 

legitimováni všichni podíloví spoluvlastníci nebo kterýkoliv z nich. 

      Ad c) Vztah mezi jedním spoluvlastníkem a ostatními se významně projevuje při 

převodu spoluvlastnického podílu. Každý ze spoluvlastníků má totiž ve svém výlučném 

vlastnictví pouze svůj spoluvlastnický podíl. Do konce roku 1991 byl nutný souhlas 

všech spoluvlastníků pokud došlo k jeho převodu, vyjma převodů na vymezený okruh 

osob. Po novelizaci občanského zákoníku se tento postup výrazně změnil. Pokud se 

jedná o osoby blízké, tj. osoby příbuzné v řadě přímé, sourozence a manžela, popř. jiné 

osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, 

druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, může na ně spoluvlastník převést svůj 

podíl bez omezení. 

      Pokud chce ovšem spoluvlastník převést svůj podíl na jinou osobu než blízkou, 

zákon mu, jako povinné osobě, ukládá, aby svůj podíl nabídl nejprve ostatním 

spoluvlastníkům. V tomto případě hovoříme o tzv. zákonném předkupním právu. 
                                                 
13 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol. Občanský zákoník 1. Komentář. Praha:  C.H. 
Beck, 2008, str.710 
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Výkon předkupního práva bude jednoznačný, pokud oprávněným spoluvlastníkem 

bude jen jedna osoba. Jinak se mezi ostatními spoluvlastníky předpokládá dohoda, 

zejména o tom, který z nich předkupní právo využije. Pokud nedojde k dohodě, mají 

spoluvlastníci právo vykoupit svůj podíl v poměru k velikosti svých vlastních podílů. 

Zákonné překupní právo má povahu věcného práva a působí tedy i vůči právním 

nástupcům závazné osoby. Porušení předkupního práva při převodu spoluvlastnického 

podílu je sankciováno relativní neplatností smlouvy, kterou spoluvlastník převedl svůj 

podíl na jinou osobu a  nerespektoval zákonné předkupní právo ostatních 

spoluvlastníků. Této neplatnosti se může oprávněný dovolat v promlčecí lhůtě 3 let. 

 

VI. Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů 

      V souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím nelze nezmínit spoluvlastnictví 

bezpodílové, které se u nás týká tzv. společného jmění manželů a které může vzniknout 

jen mezi manžely. V manželství vzniká mezi manžely celá řada majetkových vztahů. 

Nejvýznamnější z nich jsou bezpochyby vztahy vlastnické. 

      Společné jmění manželů je výrazem rovnosti a jednoty (nedělitelnosti) manželů 

v jejich manželském svazku, resp. jejich právního postavení vůči jmění, které nebyli 

podle zákona. Zákon nejprve vymezuje rozsah (čili objekt) společného jmění manželů 

se snahou učinit tak co možná nejpřesněji, aby se zabránilo případným možným 

sporům u příležitostí vypořádání společného jmění. Objektem společného jmění je 

jednak majetek nabytý manželem nebo společně oběma manžely na trvání manželství 

(ledaže se jedná o majetek, který zákon z tohoto jmění vylučuje), jednak závazky 

vzniklé manželovi nebo společně oběma manželům za trvání manželství (ledaže se 

jedná o závazky, které zákon z tohoto jmění vylučuje). 

       Takto je objektem společného jmění to, co nabyl jeden nebo oba manželé společně 

za trvání manželství. Jsou to zejména věci, dále jiná majetková prává, zejména 

pohledávky a penězi ocenitelné jiné hodnoty (např. obchodní podíl) a závazky (dluhy). 

Subjektem společného jmění manželů mohou být pouze manželé po dobu trvání 

manželství a to i manželství neplatného, nikoliv zdánlivého. Subjektem společného 

jmění nemohou být rozvedení manželé, ani osoby žijící ve vztahu napodobující 

manželství, tj. druh a družku, či osoby stejného pohlaví. Okolnost, že spolu manželé 

fakticky nežijí, i když jejich manželství nadále existuje, nemá právní relevanci 
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z hlediska trvání jejich společného jmění. Je třeba připomenout, že mezi manžely 

mohou existovat i jiné spoluvlastnické a společné majetkové vztahy, které nepatří ke 

společnému jmění14.  

      Ze společného jmění zákon vylučuje: 

a) majetek, který byl nabyt každým z manželů před uzavřením manželství 

b) majetek nabytý za trvání manželství s titulu  dědictví či darování . Majetek takto 

nabytý může být jen ve výlučném vlastnictví jednoho manžela anebo 

v podílovém spoluvlastnictví manželů 

c) majetek vydaný na základě restitučních předpisů (např. zák. č. 403/1990 Sb. o 

zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, 

zák. č. 87/1991 Sb. o  mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších 

předpisů, zák. č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů), jestliže byl naplněn 

alespoň jeden z těchto předpokladů:  

- věci byly vydány manželovi, který je měl ve vlastnictví před uzavřením 

manželství (analogicky lze postupovat v případě odnětí věci, kterou 

nabyl manžel za trvání manželství do výlučného vlastnictví) 

- manžel je sám právním nástupcem původního vlastníka 

d) věci, které podle své povahy slouží osobě potřebné jen jednoho z manželů. I 

když jde o věci, které byly nabyty úplatně za trvání manželství, a proto by jinak 

měly tvořit předmět společného jmění, zákon je z rozsahu společného jmění 

výslovně vyjímá s ohledem na jejich osobní povahu. Pokud tyto věci byly 

pořízeny ze zdrojů společného jmění, pak hodnota těchto věcí je nutné při 

vypořádání kompenzovat ve prospěch společenství, na jehož úkor byly získány. 

e) majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví 

tohoto manžela. Věci získané výměnou za věc nebo z výtěžku prodeji věcí, 

která byla ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, jsou nadále výlučně toho 

manžela. 

f) závazky jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům 

manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.  

                                                 
14 Fiala, J. a kol. Občanské právo hmotné.Brno : Doplněk, 2002,str.132 
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      Pro úplnost je pak třeba dodat, že do společného jmění náleží také podíl manžela, 

jako společníka obchodní společnosti nebo družstva, jímž se stal za trvání manželství, 

přestože nabytí takového podílu zásadně nezakládá účast druhého manžela na takové 

společnosti nebo družstvu ( s výjimkou družstev bytových). 

      Jměním (čistým jměním) se obvykle rozumějí aktiva nějaké majetkové masy (čili 

souhrnu penězi ocenitelných kladných majetkových hodnot) po odečtení jejich pasiv 

(čili souhrnu penězi ocenitelných záporných majetkových hodnot). Někdy se ale tímto 

výrokem rozumí i soubor aktiv a pasiv, tedy jak majetek, tak závazky a jiné dluhy. 

Pokud jde o společné jmění manželů, náleží je chápat v obou řečených smyslech podle 

konkrétní souvislosti15. 

     Společné jmění manželů je institut, který v našem právním řádu vystupuje od 1. 

srpna 1998. Do té doby byl využíván institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů, 

který byl zaveden občanským zákoníkem od 1.4.1964. Ten však dopadal pouze na věci 

a přestal vyhovovat skutečným poměrům ve státě a společnosti. Bezpodílové 

spoluvlastnictví manželů bylo zvláštním druhem spoluvlastnictví, jenž mohlo 

vzniknout výlučně mezi manžely a nebyl v něm určen podíl tohoto spoluvlastnického 

vztahu. K určení podílů, a to zásadně ve stejné výši, došlo až při zániku spoluvlastnictví 

a při jeho vypořádání.  

      Ustanovení §143 zák. č. 40,1964 Sb., o předmětu společného jmění manželů má za 

stanovených podmínek dispositivní povahu a manželé mohou rozsah společného jmění 

upravit jeho zúžením či naopak rozšířením. Tohoto oprávnění mohou využít i muž a 

žena, kteří chtějí uzavřít manželství ještě před jeho uzavřením. Z hlediska formy je 

vyžadována dohoda v podobě notářského zápisu, jiná forma vyvolává absolutní 

neplatnost smlouvy. Zúžit společné jmění manželů může rovněž soud na návrh jednoho 

z manželů a to ze závažných důvodů nebo v případě, že alespoň jeden z manželů získal 

oprávnění k podnikatelské činností nebo se stal neomezeně ručícím společníkem 

obchodní společnosti. Návrh může podat kterýkoliv z manželů. Pokud soud rozhodl o 

zúžení společného jmění manželů, může dojít k obnovení původního rozsahu a to opět 

jen rozhodnutím soudu na návrh jednoho z manželů. 

      O zániku společného jmění manželů můžeme hovořit ve dvojím smyslu. A to buď 

jako o zániku určité věci, pohledávky nebo dluhu ve SJM a nebo o zániku společného 

                                                 
15 Eliáš, K. a kol..  Občanský zákoník, Velký akademický komentář. Praha : Linde, 2008, str.641 
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jmění manželů jako celku. V prvním případě dochází k zániku obvyklým způsoby 

zániku vlastnického práva, tj. prodejem, darováním, vyvlastněním, spotřebováním, 

zničením aj. za trvání manželství. 

      Ve druhém případě zaniká společné jmění manželů nejpozději se zánikem 

manželství, tj. smrtí jednoho z manželů, ev. prohlášení za mrtvého, zánikem manželství 

a prohlášením manželství za neplatné. 

      K zániku společného jmění může ovšem dojít i za trvání manželství a to přímo ze 

zákona a to vysloví-li trestní soud trest propadnutí majetku jednoho z manželů. Další 

variantou je prohlášení insolvence, kdy zaniká úpadcovo společné jmění manželů a do 

podstaty spadá ta jeho část, s níž úpadce podnikal. Ve všech případech, kdy došlo 

k zániku společného jmění manželů je nutné společné jmění vypořádat. Vypořádání 

musí nastat také tehdy, došlo-li ke zúžení společného jmění smlouvou nebo 

rozhodnutím soudu.  

 

VII. Bytové vlastnictví jako zvláštní forma spoluvlastnictví 

      Termínem bytového vlastnictví lze označit specifický druh spoluvlastnictví budovy, 

v němž je spoluvlastník budovy vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru, (tzv. 

jednotky) a podílovým spoluvlastníkem společných částí. Problematika bytového 

spoluvlastnictví je podle §125, odst.1 zák. č. 40/1964 Sb, občanského zákoníku řešena 

zvláštním zákonem, konkrétně zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Tento zákon 

představuje moderní právní předpis, který se stal jedním z předpokladů vzniku trhu 

s byty a nebytovými prostorami.  

      Za charakteristický znak bytového vlastnictví lze označit pluralitu jak na straně 

předmětů (byt, jiný prostor, pozemek) tak i na straně subjektu (jednotlivý vlastníci). 

Z tohoto důvodu má každý z vlastníků více různorodých práv, a to především k bytu, 

právo ke společným částem domu a právo k pozemku. Podobnost bytového vlastnictví 

a spoluvlastnictví je dána tím, že souhrn práv každého vlastníka, je nerozlučně spojený 

se souhrnem práv ostatních vlastníků. 

      Vlastnictví bytové jednotky spojené se spoluvlastnictvím podílu na společných 

částech domu, tedy bytové vlastnictví, vzniká především: 

a) nabytím vlastnického práva k jednotce od dosavadního vlastníka  

b) výstavbou bytového domu 
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Kumulativně je třeba existence podmínky, že v budově  jsou  alespoň dvě jednotky. 

Pod pojmem jednotka rozumíme dle zákona byt nebo nebytový prostor. Vlastnictví lze 

nabýt i rozhodnutím soudu nebo dohodou. 

 

Ad a) Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek je jednostranný právní úkon 

dosavadního vlastníka, adresovaný místně příslušnému katastrálnímu úřadu. 

Prohlášením se dosavadní vlastník budovy stane vlastníkem každé jednotky i 

společných částí domu. Převodem vlastnictví k první jednotce se vlastnictví společných 

částí mění na spoluvlastnictví. Prohlášení musí mít obligatorně písemnou formu. Právní 

skutečností, která dovršuje vznik bytového vlastnictví je smlouva o převodu jednotky, 

která je povinnou přílohou návrhu na vklad vlastnického práva k první jednotce. Zákon 

č.72/1994 Sb. je konstruován tak, že spolu s převodem jednotky a příslušného podílu na 

společných částech domu dochází zároveň k převodu spoluvlastnického podílu 

k pozemku, na kterém je budova postavena.  

 

Ad b) Společnou výstavbou domu vzniká nová věc, která se v normálním režimu stává 

předmětem podílového spoluvlastnictví. Uzavřou-li ale stavebníci smlouvu o výstavbě 

podle zákona č.72/1994 Sb., vzniká vlastnictví jednotlivých stavebníků k jednotce a 

spoluvlastnictví společných částí a pozemku. V domě, kde je nejméně 5 jednotek, 

z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví různých vlastníků vzniká tzv. společenství 

vlastníků jednotek, které je právnickou osobou, která je oprávněna vykonávat práva a 

zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných 

částí domu, s provozováním technického zařízení v domě, sjednávat nájem ke 

společným částem domu, uzavírat pojistky atd. 

      Podle platné právní úpravy se společenství zapisuje do rejstříku společenství 

vlastníků jednotek, který vede soud určený zvláštním zákonem k vedení obchodního 

rejstříku. K návrhu na zápis do rejstříků se obligátně přikládá výpis z katastru 

nemovitostí, notářský zápis o průběhu prvé schůze (včetně prezentační listiny) a též 

schválené stanovy společenství16. 

      Bytové vlastnictví je zvláštní formou prolínaní spoluvlastnictví a vlastnictví, kdy 

nejširší pojetí zahrnuje do vlastnictví bytu všechna práva patřící vlastníkovi bytu (vedle 

                                                 
16 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kol.. Občanské právo hmotné 1. Praha: ASPI, 2005, str.414 



 

  19 

vlastnického práva k bytu i spoluvlastnické právo ke společným částem domu a 

společné užívací právo k pozemku). Takto se vytváří nový typ vlastnictví, jehož 

předmětem je souhrn věcí, ale také i jiná práva. Užší pojetí vylučuje z obsahu 

vlastnictví k bytu práva k pozemku, toto pojetí bere v úvahu možnost odlišné povahy 

práva k pozemku, připouští však souborný předmět. Nejužší chápání vychází z toho, že 

obsahem vlastnictví jsou jen vlastnická oprávnění týkající se přímo bytu, zatímco 

spoluvlastnictví společných částí a spoluužívací právo k pozemku jsou dalšími právy, 

která nepatří k obsahu  vlastnického práva k bytu, ale jsou s ním jako akcesorická práva 

nerozlučně spojena, a to jak funkčně, tak i existenčně, takže spolu vznikají, trvají a 

zanikají. Současná legislativní koncepce respektuje nejužší pojetí obsahu bytového 

vlastnictví 17 .  

      Orgány společenství jsou shromáždění vlastníků jednotek, výbor společenství a 

další orgány určené stanovami. Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšší  orgán 

společenství. Schází se minimálně jednou ročně a je výrazem kolektivní správy 

spoluvlastníků. Je svolávám buď výborem, popř. vlastníky s ¼ hlasů. Výbor 

společenství je zvolen na shromáždění. Pokud zvolen není, působí místo něj tzv. 

pověřený vlastník, určený společenstvím. Výbor je minimálně tříčlenný a jeho funkční 

období nesmí přesáhnout pět let. 

      Stanovy přijímá shromáždění vlastníků a v případě, že nedojde ke schválení stanov, 

řídí se právní poměry společenství vzorovými stranami18. Stanovy musí respektovat 

kogentní ustanovení nejen zákona č. 72/1994 Sb., nýbrž i dalších obecně závazných 

právních předpisů. 

      Pokud se  týká právních zákonů týkajících se společné věci, jsou vlastníci jednotek 

oprávněni a povinni pouze v poměru odpovídajících velikostí jejich spoluvlastnických 

podílů. Totéž platí u závazků společenství, kdy vlastník jednotky ručí  za závazky jen 

do výše velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech předmětného domu. 

Obsahem spoluvlastnického vztahu jsou pak jednak práva a povinnosti ve vnitřním 

vztahu (mezi spoluvlastníky navzájem) a jednak ve vztazích vnějších (vůči třetím 

osobám). Práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou vzhledem k povaze jednotky jako 

součásti domu modifikována a omezena. Jedním z omezení jsou i povinnosti vyplívající 

z regulace sousedských práv a je zakotvena rovněž povinnost umožnit vstup do 
                                                 
17 Fiala, J., a kol. Občanské právo hmotné. Brno: Doplněk, 2002, str.154  
18 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kol. Občanské právo hmotné 1. Praha: ASPI, 2005, str.415 
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jednotky. Zasahuje-li vlastník jednotky do práv ostatních vlastníků jednotek takovým 

způsobem,  že je podstatně omezuje nebo znemožňuje jejich výkon,  může být soudem 

plnění povinnosti nařízeno a pokud ji vlastník nesplní, může soud na návrh společenství 

nebo některého  z vlastníků nařídit prodej jednotky. 

      K zániku bytového vlastnictví může dojít různými způsoby na základě  různých 

právních skutečností prodejem, děděním, rozhodnutím soudu aj. Pokud dojde ke 

zrušení vymezení jednotek, dochází ke zrušení bytového vlastnictví. Pokud je i nadále 

více vlastníků, vznikne klasické podílové spoluvlastnictví v němž se velikost 

spoluvlastnických podílů rovná velikosti spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu. Pokud se vlastníkem všech zrušených jednotek stane jediná osoba, 

vznikne individuální vlastnictví budovy.            

 

VIII. Historický vývoj spoluvlastnictví 

 1. Římské právo 

      Životnost římského práva až do dnešních dní je nepochybná. Římské právo se stalo 

trvalou složkou naší právní kultury. Vynikající právníci, jakými Římané jistě byli, si ale 

nekladli za cíl vytvořit dokonalé právo. Zaměřovali se spíše na směřování svého úsilí 

k tomuto ideálnímu cíli. 

      Podle římského právníka Celsa je právo umění spravedlivého a dobrého – ius est 

ars boni et aequi. Spravedlnost pak definuje Ulpianus : Iustitia est constans et perpetua 

voluntas ius suum cuique tribuendi – spravedlnost je stálá a věčná snaha poskytnout 

každému co je jeho právem19. 

      Římané pracovali s premisou, že právní řád nesmí být v rozporu s etickými 

principy. Lidskému mozku a rozumu je dána schopnost rozpoznat co je spravedlivé. Na 

tomto předpokladu je založena myšlenka přirozeného práva. Podle právníka Celsa jsou 

z pohledu přirozenoprávního pojetí nejdůležitější tyto principy: Honeste vivere, alterum 

non leadere suum cuique tribuere – důstojně žít, druhému neškodit a každému přát co 

jeho jest. 

      Vedle přirozeného práva existuje právo pozitivní – platné právo, které s využitím 

pramenů římského práva Římané postupně tvořili. Jako v celém lidském rodu i Římané 

                                                 
19 Židlická, M. Římské právo. Brno: Institut dalšího vzdělání, 2002, str.7 
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žili původně podle obyčejového práva. V důsledku společenského vývoje, konkrétně 

boje mezi plebejci a patriciji, došlo k sepsání obyčejového práva v podobě Zákona 

dvanácti desek – Lex duodecim tabularum. Tento zákon byl v Římě velmi ctěn a 

vnímán jako základní kámen římského práva. Toto právo bylo dále vykládáno 

církevními  kněžími – pontifiky . Posléze postupně přešla znalost práva a jeho 

interptretace do světské sféry, k právníkům. V období vrcholu kulturního vývoje 

římského impéria vyvrcholila činnost právníků v tzv. jurisprudenci. Za císaře Hadriána 

byli nejlepší právníci obdařeni privilegiem – respondere ex auctoritate principus – 

rozhodnout jménem císaře. Největší rozkvět a pokrok zaznamenalo římské právo 

v justiniánském období, kdy východořímský císař Justiniánus provedl kodifikaci 

římského práva. Tria volumina, později zvaná Corpus Iuris Civilis zahrnují jak císařské  

zákony, leges, které jsou sebrány v Justiniánském kodexu, tak spisy právníků 

klasického období, ius utříděné v Digestech. Třetím dílem jsou Instituce, učebnice 

práva, která je rozčleněna do čtyř knih, podle vzoru Gaiovy učebnice práva a která 

z nich vycházela i obsahově. Svou kodifikaci nazval Justinianus Tria volumina.  V roce 

1583 bylo dílo zásluhou vydavatele Dionysia Gothofredea vydána pod názvem Corpus 

iuris civilis20 . Římské právo se stalo základem pro evropské psané právo a k jeho 

principům se obracíme i v dnešní době. V této souvislosti mluvíme o převzetí, recepci 

římského práva. 

      Spoluvlastnictví v římskoprávní úpravě vychází ze základní premisy, že vlastnické 

právo je výlučné právo panství nad věcí a brání každému, kromě vlastníka, v působení 

na věc, která je ve vlastnictví jiné osoby fyzické nebo právnické. Nebylo možné, aby 

k jedné věci existovalo několik vlastnických práv, protože vlastnické právo jednoho 

vlastníka by pak nutně vylučovalo vlastnictví ostatních. Racionální Římané v této 

souvislosti používali zvláštní úsloví – Amor et dominium non patiuntur socium – Láska 

a vlastnické právo nesnesou společníka21. Součastně však Římské právo připouštělo 

možnost, aby vlastnictví k věci přešlo na více osob. Tímto způsobem vznikl vztah 

spoluvlastníků, označovaný jako communio nebo condominium. 

      Spoluvlastnictví je tedy jediný vlastnický vztah, stejně jako vlastnictví jediného 

vlastníka. Rozdíl je však v tom, že u spoluvlastnictví je subjektem tohoto vztahu 

několik osob – spoluvlastníků, kteří všichni dohromady mají společné právní panství 
                                                 
20 Židlická, M. Římské právo. Brno: Institut dalšího vzdělání, 2002, str.20 
21 Králík, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha : C.H. Beck, 2008, str.2 
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nad věcí. Každý z nich má tedy stejné oprávnění, jaká náleží vlastníku, je však omezen 

při jejich výkonu stejnými právy ostatních22.  

      Tuto myšlenku nepřímo vyjádřila známá zásada duorum vel plurium in solidum 

essenom posse, což znamená, že nemůže mít více osob plné vlastnictví na téže věci23. 

      Vzájemný vztah mezi spoluvlastníky je určen tzv. spoluvlastnickým podílem, který 

vyjadřuje míru účasti jednotlivých spoluvlastníků na společném vlastnickém vztahu 

k věci. Jedná se o podíl pomyslný, tedy ideální. Latinsky vyjádřeno hovoříme o pars 

pro indiviso, tedy části toho co je nedělitelné a vyjadřujeme ji zlomkem z celku. 

Spoluvlastnický podíl měl význam hlavně při rozhodování ve věcech správy a 

udržování věci. 

      S podílem mohl spoluvlastník nakládal poměrně volně. Každý ze spoluvlastníků 

mohl svůj podíl zcizit, zřídit právo požívací nebo zástavní nebo se mohl svého podílu 

vzdát. Uprázdněný podíl přirůstal k podílům ostatních spoluvlastníků v poměru k jejich 

velikosti, v této souvislosti hovoříme o tzv. akrescenci. Takové nakládání společnou 

věcí, které přesahovalo práva jednotlivých spoluvlastníků a která postihovala věc jako 

celek, vyžadovalo souhlasnou vůli všech spoluvlastníků. Tento souhlas byl vyjádřen 

výslovně nebo konkludentně. O důležitých rozhodnutích byl vyslovován společný, 

místně a časově jednotný souhlas. Teprve později bylo umožněno jednat odděleně, 

ovšem právní účinky rozhodnutí nastávaly teprve uskutečněním poslední dílčí 

dispozice. Svou vůli museli zprvu projevit všichni spoluvlastníci, bez ohledu na výši 

podílu; princip většiny se počal uplatňovat až v justiniánském právu24. 

      Některé dispozice nebyly podmíněny společným rozhodnutím. Při běžném užívání 

se k velikosti spoluvlastnického podílu zpravidla nepřihlíželo, ale nutný nebyl ani 

předchozí souhlas ostatních spoluvlastníků, nicméně s přihlédnutím k nerušenému 

užívání společné věci musel samostatný uživatel i nadále jednat ve shodě s ostatními 

spoluvlastníky. 

      Samostatné postavení spoluvlastníka se promítalo i v procesní rovině. Každý ze 

spoluvlastníků byl podle Bonfantových závěrů samostatně legitimován aktivně i 

pasivně k jakékoliv žalobě in rem nebo in personam, jak v poměru s třetími osobami, 

                                                 
22 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 2005, str.156 
23 Králík, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha : C.H. Beck, 2008, str.2 
24 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 2005, str.157 
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tak eventuelně v poměru s ostatními spoluvlastníky. Při těchto žalobách byl 

spoluvlastník někdy žalobcem nebo žalovaným pro parte (např. při reivindikaci, při 

actio legis aquiliae apod.). Jindy však spoluvlastník mohl žalovat a být žalován in 

solidum (např. při actio confessoria, negatoria). Bonfante v daném směru uzavřel, že 

spoluvlastník byl podle justiniánského práva žalobně legitimován in solidum , jenom 

když neprejudikoval právům svých spoluvlastníků25. 

        Zrušit spoluvlastnický vztah bylo možno pomocí zvláštní žaloby, rovné actio 

communi dividundo, která měla oporu v Duodecim tabularum, Zákonu dvanácti desek. 

V této žalobní věci soudce rozdělil v ěci dělitelné mezi spoluvlastníky podle jejich 

podílů a věci nedělitelné přikázal některému z nich proti náhradě ostatním. Později 

v justinianském právu bylo možno se domáhat vzájemného vyrovnání spoluvlastníků i 

za trvání spoluvlastnictví, popřípadě byly řešeny neshody, ke kterým mezi 

spoluvlastníky došlo26. 

      Od spoluvlastnictví je třeba odlišit starší institut společného majetku agnátské 

velkorodiny (consortium), běžný v období rozkladu rodového zřízení. Consortium bylo 

společenstvím majetkovým, společným byly i život a práce všech členů. Consortium 

bylo pokládáno za věčné. V jeho čele stála volená hlava consortia, jež jej řídila a 

organisovala práci. Consortium bylo též poměrem mezi spoludědici, kteří zůstávali i 

nadále ve společenství, ve vztahu k neděleným statkům dědickým. Principy tohoto 

institutu byly napodobeny v institutu společenské smlouvy (societas)27. 

 

 2.Feudální právo 

      Středoevropské státy se na přelomu 13. a 14. století postupně mění ze států 

patrimonialních na státy stavovské. Na základě svého různého postavení ve společnosti 

se zde vytvářejí ohraničené skupiny obyvatel, z nichž některé postupně začínají 

mocensky konkurovat panovníkům, ovládat orgány státu a podílet se na vládě. Právě 

stavy se stávají, vedle panovníka, druhým personálním prvkem státu. Mezi rozhodující 

stavovské skupiny patřila šlechta, dále se členící na nižší a vyšší, duchovenstvo a 

měšťané zeměpanských měst. Tyto skupiny postupovaly občas ve shodě, jindy proti 

sobě, přirozeně usilovaly o získání co největšího podílu na moci. Statní moc je spojena 

                                                 
25 Králík, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha : C.H. Beck, 2008, str.3 
26 Randa, A., Právo vlastnické,. Praha : ASPI, 2008, str.57 
27 Balík, S., Balík S. ml. Rukověť k dějinám římského práva. Plzeň: A. Čeněk, 2007, str.165 
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se svobodnou držbou půdy, jejíž většina je postupně ovládnuta šlechtou. S řadou 

specifik se také rozvijí lenní soustava28. 

      Typickým rysem feudálního práva od jeho zrodu byla zásadní diferenciace při 

ochraně příslušníků feudální společnosti a jejich zájmů, a to v závislosti na jejich 

společenském postavení. Feudální právo bylo proto především privilegiem, 

neznamenalo a neuplatňovalo princip rovnosti ani uvnitř jednotlivých společenských 

skupin. Mezi základní formy feudálního práva patří postupně :  

a) právní obyčej 

b) nařízení panovníka 

c) soudní nález 

d) právní knihy 

e) sněmovní usnesení a zemské desky 

f) kodifikované právo 29 

 

Kodifikace práva pak představuje zvláště pro dobu stavovskou vyvrcholení 

dlouhodobého vývoje. Mezi nejdůležitější patří v Čechách např. Maiestas Carolina 

(1355), Zemské zřízení Vladislavské (1500), Svatováclavská smlouva (1517) a traktát 

královského prokurátora J. Menšíka z Menštejna „O mezích, hranicích, soudu a 

rozepři“ (1600). Velký význam měla v období feudalismu skutečnost tzv. partikularity 

práva, kdy se právo štěpí dle příslušnosti ke stavům na městské, zemské a církevní. 

      Za feudalismu existovaly různé formy spoluvlastnictví, které jsou specifické pro 

toto období. Některé vykazují jen některé znaky společného vlastnictví, některé jsou 

plnohodnotnými spoluvlastnickými vztahy. Většina těchto spoluvlastnických vztahů má 

vztah k půdě. 

      Zvláštní formou spoluvlastnictví je dělené vlastnictví, které zakládalo vztah mezi 

dvěma osobami, kdy jedna měla práva k podstatě, tj. k půdě a druh k jejímu užívání. 

V podstatě šlo o to, že vlastnictví se dělilo na dominium direktum, tj. přímé vrchní 

vlastnictví k věci a dominuim utile, tj. užívací vlastnictví  k užitkům z věci plynoucích, 

přičemž hierarchicky bylo vrchní vlastnictví nadřazeno vlastnictví užitkovému30. 

                                                 
28 Klíma, K. Státověda. Plzeň: A. Čeněk s.r.o., 2006, str. 359 
29 Malý, K.Dějiny českého a čsl. práva do roku 1945. Praha: Linde, 2003, str.421 
30 Kadlecová, M., Schelle, K., Veselá, R., Vlček, E. Vývoj českého soukromého práva. Praha : Eurolex, 
2004, str.47 
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Nositelem vlastnického vztahu nebyl tedy jediný subjekt, nýbrž tento vztah byl 

rozdělen mezi dva subjekty, za nichž jeden měl přímé vlastnictví a právo věcí 

disponovat, druhý pak měl vlastnictví užitkové a právo věc užívat a těžit z ní plody.  

 

Děleným vlastnictvím rozumíme:  

a) rodinné fideikomisy, při nichž měla vrchní vlastnictví rodina jako korporace a 

vlastnictví užitkové patřilo dočasnému držiteli fideikomisu31. 

b) léna, při nichž právo vazalovo bylo vlastnictvím užitkovým a právo seniora bylo 

vlastnictví vrchní. Lenní svazek byl původně vztahem doživotním, vznikal 

smlouvou dvou lidí a ty také zavazoval. Postupně se ale lenní vztah vyvinul ve 

vztah dědičný. Lenní svazek býval svazkem osobním, nevylučovalo se však, 

aby vazal dával předmět léna jako léno vazalům dalším. Tak vznikla tzv. 

subinfeudace, která byla charakterizována velmi spletitými a složitými 

hierarchickými strukturami feudální společnosti. Vazalové nejen že mívali 

podvazaly a ti zase své vazaly další, ale stávalo se, že se řetězec závislosti 

odvíjel i jinými směry. Vazal mohl být seniorem vazala svého vlastního seniora, 

senior vazalem svého vlastního vazala, vazal mohl být pánem léna různých 

seniorů. V takové situaci bylo ovšem třeba v lenní smlouvě počítat s možností, 

že mezi seniory, dojde ke konfliktu a zajistit, jak se v takové situaci má vazal 

chovat. Za vrchního lenního pána v zemi, za hlavu složitého systému lenních 

závislostí, býval ve všech středověkých státech považován král. Toto postavení, 

jež mělo být výrazem politické jednoty země, bývalo zpravidla velmi 

problematické a nemohlo být zárukou opravdové jednoty. Král míval obyčejně 

možnost zakročit jen na své vazaly nejbližší, tím však  ještě zdaleka nemohl být 

zajištěn jednotný postup a odstraněny rozpory, ke kterým mezi jednotlivými 

články lenního systému docházelo32. 

c) právo z dědického pachtu, právo z dědičné činže a právo k povrchu. Od roku 

1867 byl každý závazek nebo plnění váznoucí na nemovitostech z titulu 

                                                 
31 Rouček, M., Sedláček, J. Komentář k čsl. obecnému zákoníku občanskému., Díl II. Praha: ASPI, 2002, 
str.217 
32 Kadlecová, M., Schelle, K., Veselá, R., Vlček, E. Vývoj českého soukromého práva. Praha : Eurolex, 
2004, str.61 
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děleného vlastnictví vykupitelný a do budoucnosti nesměla být žádná 

nemovitost takovým nevykupitelným právem zatížena33. 

d) duchovní beneficia, u nichž beneficiantovo právo k beneficiu je užitkovým 

vlastnictvím. Zde bylo dělené vlastnictví plně zachováno. Je tu nositel úřadu 

(beneficiant) a obročí (beneficium ecclesiasticum), tj. souhrn majetku trvale 

spojeného s duchovním úřadem (podle kodexu obročí jest osobou právnickou a 

 skládá se z officia, tj. z povinnosti zastávat úřad, a z práva bráti důchody). 

Majetek obročí biskupského se nazývá mensa episcopalis. Jmění obroční 

spravuje jeho duchovní poživatel pod dozorem patrona a vrchním dohledem 

biskupa a státu34. 

      Vrchní vlastník byl vlastníkem substance a jako takový byl chráněn vlastnickou 

žalobou proti každému (i proti užitkovému vlastníku), kdo by zasahoval do tohoto jeho 

práva. Mohl také své vlastnictví zcizit a zastavit. Rozhodoval o hospodářském určení 

věci a učinil-li to jednou, nemohl pak již toto určení bez souhlasu užitkového vlastníka 

měnit, jestliže by tím zasahoval do jeho práv. 

      Užitkový vlastník jakožto vlastník užitků byl také vlastník a i on byl chráněn 

vlastnickou žalobou proti každému rušiteli (i proti vrchnímu vlastníku). Své vlastnictví 

mohl rovněž zcizit a zatížit. Jako vlastník užitků mohl věci užívat předepsaným 

způsobem a náležely mu platy a všechny užitky věci, řádné i mimořádné. Přitom musel 

udržovat věc v uživatelném stavu a nesměl měnit její substanci. 

      Další zvláštní formou spoluvlastnictví, v tomto případě spoluvlastnictví 

bezpodílového bylo majetkoprávní rodinné společenství pokrevně příbuzných osob- 

tzv. rodinný nedíl. Nedílné společenství nabízelo široké uplatnění. Vztah k majetku 

takto upravovaly rodiny pánů a rytířů, tedy svobodných lidí, ale i rodiny poddaných 

rolníků. Česká šlechta využívala čtyři hlavní typy nedílných společenství 

- nedíl otcovský (resp. dědovský) 

- nedíl bratrský 

- nedíl strýcovský 

- nedíl vdovský (resp. mateřský)35 

                                                 
33 Rouček, M., Sedláček, J. Komentář k čsl. obec. zák. obč., Díl II. Praha: ASPI, 2002, str.217 
34 Rouček, F., Sedláček, J.. Komentář k čsl. obec. zák. obč., Díl II. Praha: ASPI, 2002, str.218 
35 Kadlecová, M., Schelle, K., Veselá, R., Vlček, E. Vývoj českého soukromého práva. Praha : Eurolex, 
2004, str.73 
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V otcovském nedílu byl hlava společenství otec (děd) a ten uplatňoval svou moc nad 

ostatními nedospělými i dospělými. Otec jednal za všechny příslušníky nedílu a 

předpokládalo se, že vyjadřuje vůli všech. Po smrti otce jeho postavení zaniklo. 

Plnoprávními subjekty rodinného nedílu byli dospělí muži. Předmětem byl nejprve 

veškerý majetek rodiny s výjimkou osobních věcí. Posléze tvořily základ majetku jen 

nemovitosti a z věcí movitých jen takové, které byly nezbytné pro hospodaření 

(povozy, koně, dobytek,….) 

      Ačkoliv se na první pohled může zdát, že zde jde o spoluvlastnictví s ideálními díly, 

není tomu tak. Majetek rodinného nedílu zásadně patřil všem plnoprávným nedílníkům 

tak, že každý oprávněný měl právo k celému majetku, ale sám nemohl disponovat 

s žádnou jeho částí samostatně. K dispozicím s nedílovým jměním byl vždy potřebný 

souhlas všech oprávněných. Spoluvlastnické poměry byly elastické a tak při zmenšení 

počtu nedílníků se fakticky zvětšila jejich účast na celku a v opačném případě se 

zmenšila. Pokud došlo k vymření nedílníků, uplatnilo se právo krále na odúmrť. Účast 

žen v nedílu byla pouze pasivní a skrytá a vystupovala pouze v případech, kdy vymřeli 

všichni mužští příslušníci rodiny nebo když bylo třeba vybavit sestru do manželství 

nebo při vstupu do kláštera. V těchto případech měla nárok na věno, které odpovídalo 

rovnému dílu (partem aequalem). 

      V bratrském nedílu, který vznikl smrtí otce, žili bratři se svými rodinami a 

neprovdané sestry. Majetek už netvořil jednotnou masu, nýbrž došlo k rozdělení mezi 

bratry, pomocí dohody o podělení na užší nedíl. Pokud zemřel bratr bez potomků 

mužského pohlaví, přecházel jeho majetek na ostatní nedílníky a královská odúmrť se 

v tomto případě neuplatnila. Pokud po zemřelém zůstali mužští potomci, přišel na ně 

podle zásady representace (divisio in stripes) už zmíněný užší nedíl36. 

      Ve strýcovském nedílu žili bratři se svou rodinnou a s potomky zemřelého bratra 

nebo pouze potomci zemřelých bratří. Jejich příbuzenský vztah se nazýval sestrýčení. 

      Vdovský nedíl tvořila matka-vdova a její nedospělé děti. Majetkovou podstatu 

tvořili nemovitosti z tzv. obvěnění, nebo-li vdovské věno. Pokud některý ze synů 

dosáhl zletilosti, vdovský nedíl zanikl a syn se ujal užšího nedílu po svém otci. Hodnota 

vdovského věna byla zpravidla 2,5x větší než věno nevěstino37. 

                                                 
36 Kadlecová, M., Schelle, K., Veselá, R., Vlček, E. Vývoj českého soukromého práva. Praha : Eurolex, 
2004, str.74 
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      Pokud některý z nedílníků nabyl za trvání nedílu nějaký majetek individuálně, tvořil 

tento tzv. zvláštní jmění, které zvětšovalo masu užšího nedílu. 

      Umělý nedíl vznikl jako zvláštní forma nedílu za účelem obrany proti královu právu 

na odúmrť. Jednalo se o smlouvu majetkové společenství, kteří uzavírali ti, u nichž byla 

obava, že zemřou bez mužských potomků. Jednalo se o nepříbuzenské spolky, tj. o 

umělé společenství, která byla uzavírána se souhlasem panovníka. Společenství se 

uzavíralo buď ke všemu majetku zúčastněných osob, nebo jen k vybraným částem. 

Tato forma nedílu se nazývala unio. 

      Oddělit se od nedílu bylo postupem času možné. Syn mohl do konce 15. století 

požádat otce o vydání tzv. pravého dílu, tj. poměrné části majetku podle počtu členů 

nedílu. V 16. století toto právo zaniklo, nicméně otec musel podle Vladislavských 

zemských zřízení syna slušně opatřit živností. Každé oddělení muselo být zapsáno do 

zemských desek, neboť se tím podstatně měnila právní situace odděleného. Zatímco u 

nedílníků ručili všichni za jednoho a dluhy jednotlivce zatěžovaly celou společnou 

majetkovou podstatu, ztrácel oddělený nedílník veškerá práva k majetku, jehož byl 

původně členem. Zůstávalo mu jen tzv. právo ssutí38. Právo ssutí (retrakt) byl vlastně 

nárok na uplatnění předkupního práva ke zbytku nedílu, pokud by se prodával. V tomto 

případě byli zbylí nedílnici povinní nabídnout nejprve koupi bývalému nedílníkovi. 

Jinak mohl tento v obecné lhůtě tří let a 18 neděl uplatnit svůj nárok u zemských desek 

a smlouvou již uzavřenou zneplatnit. Výhodou oddělení bylo to, že nedílník získal 

svobodu při disponování majetkem, nevýhodou pak to, že v případě neexistence 

potomků hrozilo královo právo na odúmrť ke svobodným statkům. Instituce nedílu 

zanikla v roce 1627, kdy byly v Obnoveném zřízení zemském nedíly zakázány. 

       Vedle výše uvedeného institutu kolektivního vlastnictví u pokrevně příbuzných – 

rodinného nedílu existovalo spoluvlastnictví tzv. k ruce společné. Disponovat s tímto 

majetkem mohli jen všichni společníci dohromady. Jednotlivému členu tohoto útvaru 

nepřipadal ani ideální podíl, až na případ, že se spoluvlastníci rozešli. Pokud jeden ze 

společníků zemřel, svazek nezanikal a celková masa majetku se nezmenšovala. Na 

uprázdněný spoluvlastnický podíl mohly vstoupit děti zemřelého. 

      Mimo této formy spoluvlastnictví existovalo i spoluvlastnictví podílové, kdy 

každému spoluvlastníku náležel ideální podíl na věci vyjádřený zlomkem. S tímto 
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podílem mohl libovolně nakládat. Pokud však šlo o dispozici s celou věcí, byli 

oprávnění v této záležitosti jen všichni spoluvlastnictví dohromady. Při dělení 

podílového spoluvlastnictví se uplatnil vliv práva k rodinnému nedílu a české zřízení 

zemské z r. 1549 stanovilo, že se má v tomto případě postupovat jako při dělení 

nedílných bratří39. 

 

 3. Absolutismus a Rakousko Uhersko 

      Od roku 1620 vládli ve státě České koruny opět Habsburkové a i v našich zemích 

byl nastaven absolutistický režim, který smetla až revoluce v roce 1848. Celé toto 

období trvalo více než 100 let a vytvořily se v něm základy kapitalistických výrobních 

statků, základy moderního právního státu a byly podniknuty první kroky k likvidaci 

nevolnického systému. Bělohorská porážka rozhodla, jak se v průběhu třicetileté války 

ukázalo, o definitivním konci stavovské koncepce šlechtické volební monarchie, 

založené na myšlence konfederace zemí České koruny. Tato porážka otevřela naopak 

cestu k restauraci moci habsburské dynastie. Postupně docházelo k odstraňování 

právního partikularismu. Základní osobou ústředního státního aparátu byl představitel 

státu – absolutistický panovník. Stál nad společností, ve výkonu své moci byl 

nedotknutelný, byl neodpovědný a nesesaditelný. Základem moci byl rozvětvený 

byrokratický aparát a armáda. 

      Selská povstání v roce 1680 vyvolala nutnost právně a jednotně upravit vztahy mezi 

vrchností a poddanými a stanovit maximální míru robotních povinností. Tyto byly 

určovány robotnými patenty. Snahy o kodifikaci a odstranění partikularismu v právu 

vedly Marii Terezii k rozhodnutí vypracovat společný civilní zákoník Codex 

Theresianus. Tyto snahy pak pokračovaly za vlády Josefa II., který vydal také patent o 

zrušení nevolnictví, kterými bylo zrušeno administrativní připoutání poddaných k půdě 

a umožnilo, aby poddaní odcházeli do měst, a to vše bez souhlasu vrchnosti. I nadále 

zůstávala robota,která byla posléze vypracováním berního a urbariálního katastru 

nahrazena platem. 

      Roku 1811 byl vyhlášen Všeobecný občanský zákoník pod názvem Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) s platností od 1. ledna 1812. Všeobecný zákoník 
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občanský byl vynikajícím právnickým dílem a byl nejvýznamnějším právním kodexem 

působícím na našem území. Patřil ve své době ke třem stěžejním evropským civilním 

zákoníkům, vedle francouzského a německého. Jeho dokonalost prokázala především 

doba jeho platnosti, neboť s drobnými změnami u nás platil až do roku 1950. 

      Všeobecný občanský zákoník už upravoval pouze právo spoluvlastníků nedělené a 

to v § 825 až 859. V § 361 se uvádí, že „Náleží-li věc ještě nerozdělená současně 

několika osobám; vzniká společné vlastnictví. Hledí-li se k celku, pokládají se 

spoluvlastníci za osobu jedinou; pokud však jsou jim přiděleny určité třebas neoddělené 

části, má každý vlastník úplné vlastnictví části jemu náležející.“ 

      Dle A. Randy nemůže věc náležet více osobám tak, že by každé příslušelo plné 

panství nad věcí, ale že náleží všem dohromady. Právo k věci se stává děleným, přísluší 

více osobám, kdežto věc zůstává hmotně nedělenou. Dělení věci není reálné, nýbrž 

ideální (smyšlené) a proto se mluví o communio pro partibus indivisis nikoliv o 

hmotném rozdělení věci (communio pro diviso)40. Každému podílníkovi náleží jistá 

ideální část práva, třetina, polovice atd. 

      Jelikož se jedná o dělení ideální, nikoli reálné, nemá žádný podílník výhradní právo 

ani k nejmenší hmotné části věci společné. Se svým ideálním podílem tj. podílem 

v právu, ale může libovolně nakládat. Může ho zastavit nebo prodat. K nakládaní celou 

věcí nebo jakoukoli její hmotnou částí je třeba spojené vůle všech spoluvlastníků. A. 

Randa dále uvádí, že z pojmu spoluvlastnictví plyne zejména důležitá konsekvence, že 

podíl, kteréhož se spoluvlastník naprosto vzdává, ostatním spoluvlastníkům ipso iure 

přibývá, což dnešní právní úprava neumožňuje. Z poměru spoluvlastnictví vycházely 

vzájemné závazky spoluvlastníků, který Všeobecný občanský zákoník řešil v § 830 až 

844 a 854 až 858, které vycházely ze základní premisy, že žádný podílník nesmí bez 

svolení ostatních na věci společné cokoliv měnit. V záležitostech, které se týkaly 

řádného užívání a spravování věcí, rozhodovala většina hlasů, která se počítala nikoliv 

podle hlav, nýbrž podle počtu podílů. Podílník, který bez odporu ostatních věc 

spravoval byl dle zákona zmocněnec. Společné zdi a ploty mohl spoluvlastník užívat do 

poloviny, rovněž tak potok nebo průplav. Porušil-li některý spoluvlastník práva 

ostatních jednostranným nakládáním věcí společnou, příslušela každému z nich zápůrčí 

žaloba. Každý spoluvlastník mohl žádat hmotné, reálné rozdělení věcí a pokud byla věc 
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nedělitelná nebo byla-li dělitelná jen se značným zmenšením ceny, soudní prodej věci. 

Právo Všeobecného občanského zákoníku (ABGB) nekomentuje spoluvlastnictví 

s podíly reálným ovšem připouští kombinované spoluvlastnictví s podíly ideálními a 

reálnými. Jednalo se o:  

a) Patrové vlastnictví, které spočívá v existenci reálných podílů na 

jednotlivých bytech a ideálních podílů na pozemku, na kterém dům 

stojí, na společných částech domu (střecha, schodiště)41. Tento způsob 

spoluvlastnictví byl velmi častý v židovských obcích. 

b) Právo sklepní se vyskytovalo na vinicích, kde určité osobě patřil sklep 

jako reálný podíl a někomu jinému patřil pozemek. Často měli oba 

leccos společného a to bylo ve vlastnictví neděleném (ideálním). 

Rakouské právo znali i bezpodílové vlastnictví a sem spadalo 

společenství dědiců, společenství majetku mezi manžely (§ 1233 

ABGB) a konečně tzv. singularisté měli jen právo společného užívání 

věci (právo pastvy, braní dřeva, aj.), ale nemohou s podíly disponovat, 

ani je zcizit ani zatížit. 

      V § 825 se dočítáme, že kdykoliv vlastnictví téže věci anebo jedno a totéž právo 

náleží nerozděleně několika osobám, jest tu společenství.  Zakládá se na nahodilé 

události; na zákoně, na posledním pořízení; nebo na smlouvě. 

      Společenství rozeznáváme chtěné nebo nahodilé. Chtěné pak spočívá buď na 

posledním pořízení ve kterém bylo několik osob povoláno k posloupnosti dědické 

anebo na smlouvě, kterou několik osob společenství zakládá. Společenství nahodilé 

vznikalo při dědické intestátní nebo testamentární posloupnosti. Jako zvláštní formu 

společenství lze dále uvést společenství spočívající ve výroku soudním nebo výroku 

správního úřadu42.   

      Právo podílníka na jeho podíl a volnost při dispozici s ním řeší § 829 ABGB. Každý 

podílník jest úplným vlastníkem svého podílu. Pokud neporuší práv svých společníků, 

může podíl anebo požitky z něho volně a neodvisle zastaviti, odkázati anebo jinak 

zciziti. Porušení práv se týkalo zejména práv a jim odpovídající povinnosti založené 

smlouvou, zejména smlouvou společenskou. V té mohla být vyloučena nebo omezena 

volnost při dispozici podílem. Proti  vnikání cizích osob do společenství důsledkem 
                                                 
41 Rouček, F., Sedláček, J.. Komentář k čsl. obec. zák. obč., Díl II. Praha: ASPI, 1998, str.223 
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zcizení podílu se mohli podílnici chránit také vyjednáním vzájemného práva 

předkupního43. V režimu ABGB neexistuje zákonné předkupní právo spoluvlastníků na 

ostatní podíly. 

      ABGB pracuje s pojmem předpokládaného společenství v § 854. Brázdy, ploty 

umělé a samorostlé, ohrady, zdi, soukromé potoky, stoky, prázdná místa a jiné 

rozhrady, které jsou mezi sousedními pozemky, považují se za společné vlastnictví, 

jestliže znaky nápisy nebo jiné značky a pomůcky nedokazují opaku. V § 855-858 řeší 

údržbu a určení výše uvedených zařízení. Oproti dnešnímu právnímu pojetí se velmi 

elegantně řeší sousedské spory na hranicích, které pro absenci takových ustanovení 

v součastném občanském zákoníku musí řešit soud. 

  

 4. I. republika 

     Prvním zákonem československého státu, nazývaným recepční norma, byly převzaty 

všechny právní předpisy z rakousko-uherské monarchie. Pro historické české země tedy 

i rakouský občanský zákoník z roku 1811 (ABGB) v novelizované podobě. Recepcí 

rakouského a uherského práva nastal v jinak unitárním právním státě zvláštní právní 

stav, tzv. právní dualismus, když v českých zemích platilo rakouské právo a na 

Slovensku a Podkarpatské Rusi práva uherské. To byla jedna z hlavních příčin, proč se 

okamžitě začalo uvažovat o novelizaci mimo jiné i občanského práva. Tyto snahy 

probíhaly zpočátku formou novel, posléze byl připravován nový občanský zákoník. 

Novelizační práce přerušil Mnichov a druhá světová válka. Režim spoluvlastnických 

vztahů zůstával více méně stejný a v tomto období nedošla k žádným výrazným 

změnám. 

 

 5. Poválečné Československo a střední občanský zákoník 

      Osvobozené Československo v oblasti právního řádu navázalo na první republiku, 

tedy právní stav před Mnichovským diktátem. Proto platil nadále novelizovaný 

rakouský občanský zákoník, ovšem právní řád začal zaznamenávat výrazné změny. 

Byly to hlavně dekrety o národní správě, o konfiskaci půdy, o konfiskaci nepřátelského 

majetku a zejména znárodňovací dekrety. Vznik nového mohutného státního vlastnictví 

a začátky hospodářského plánování změnily podstatně celou soustavu 

                                                 
43 Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k čsl. obec. zák. obč., Díl III. Praha: ASPI, 1998, str.603 



 

  33 

občanskoprávních vztahů. Únorový převrat v roce 1948, nahrazení demokracie vládou 

jedné strany, vyhlášení Ústavy 9. května a další znárodňovaní, vytvořilo nutnost změn 

v oblasti občanského práva. Nová kodifikace na sebe nenechala dlouho čekat. 

Občanský zákoník z roku 1950 byl postaven na těchto základech 

1. unifikace – odstranění dvoukolejnosti práv. řádu 

2. preference a zvláštní ochrana socialistického vlastnictví  

3. přednost zájmu společnosti před jednotlivcem 

4. odstranění dělení práva na soukromé a veřejné 

Tento zákoník, tzv. střední občanský zákoník platil až do 31.3.1964 (tj. do nabytí 

účinnosti dnešního občanského zákoníku). Spoluvlastnictví se věnoval v §133-142. 

Ačkoliv přebral řadu ustanovení z předchozí éry, je značně stručnější  a je v něm 

obsažen i třídní prvek, který se zde objevuje v podobě tzv. socialistického 

spoluvlastníka a odpovídá socialistickým  principům vlastnictví. Podle §133 odst. 2 smí 

spoluvlastník se svým podílem nakládat, neruší-li tím práva ostatních spoluvlastníků, 

samostatně a stejně jako vlastník se svou věcí. Může se kdykoliv přesvědčit, jak se 

hospodaří a může v obvyklých obdobích nebo z důležitých důvodů kdykoliv žádat 

vyúčtování. 

      Podle §135, odst.1 o hospodaření se společnou věcí rozhoduje většina hlasů 

spoluvlastnických počítaná podle podílů. Hlasuje-li však při rovnosti hlasů pro jeden 

z obou názorů spoluvlastník socialistický, platí tento názor za přijatý, nebo nedosáhne-

li se většiny, rozhodne soud. V odstavci 2 pak dále: Jde-li o důležitou změnu společné 

věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci buď požadovat na většině, aby jim dala jistotu 

proti budoucí škodě nebo žádat, aby o změně rozhodl soud. Na socialistickém 

spoluvlastníkovi jistotu žádat nelze.  

     K upřednostnění tzv. socialistického vlastníka docházelo i při rozdělování věci a v 

§140, který se také této problematice věnuje se dočítáme, že, není-li možno společnou 

věc rozdělit vůbec, byl-li by jejím rozdělením ohrožen obecný zájem anebo vznikla-li 

by jejím rozdělením ostatním spoluvlastníkům újma nepoměrná k zájmům žadatele, 

může soud za náhradu přikázat podíl žadatele ostatním spoluvlastníkům, a to především 

spoluvlastníkům socialistickým. 

      Výraznou změnou oproti dosavadní právní úpravě je ustanovení §137. které zavádí 

pro spoluvlastníky při zcizování podílu předkupní právo, ledaže jde o zcizování osobě 
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blízké. Důležité je poznamenat, že předkupní právo socialistické právnické osoby 

předcházelo podle § 380 odst.1, všechna ostatní předkupní práva a podle odstavce 2. 

téhož paragrafu dokonce předkupní právo nebránilo nikdy, aby věc byla zcizena 

socialistické právnické osobě. Nutno ještě dodat, že podle § 17 tohoto občanského 

zákoníku byli osobami blízkými manžel, osoby s ním nebo s jeho manželem příbuzné 

buď v pokolení přímém nebo pobočném až do bratrance a sestřenice včetně a jiné 

osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti jako členové rodiny. Poměru 

příbuzenskému se rovnal poměr založený osvojením. 

      V § 139 pak bylo zdůrazněno, že při dělení věci má být dbáno o zájem obecný, 

který samozřejmě odpovídal politickému uspořádání státu v té době. 

 

6. Současná právní úprava v zákoně č.40/1964 Sb., Občanském 

zákoníku 

Již koncem 50.let se začalo upozorňovat na to, že Občanský zákoník „plně neodráží 

poměry a vztahy, které se v naší společnosti v dané době vývoje socialismu vytvořily“ 

a tak se začalo uvažovat o vydání nového občanského kodexu. Vydán byl v roce 1964 

pod č. 40 Sb. a účinnost nastala 1. dubna 1964. Přes výraznou novelizaci, zvláště po 

roce 1989 platí dodnes. Z hlediska spoluvlastnictví měl význam právní stav do 

31.12.1991 a stav od 1.1.1992, který platí do součastné doby. 

      Do 31.12.1991 bylo podílové spoluvlastnictví upraveno v §137-142 nového 

občanského zákoníku. Spoluvlastnictví bylo řešeno oproti předchozím velmi 

zjednodušeně a plytce v hlavě třetí, která měla název osobní spoluvlastnictví. V §136 se 

dozvídáme, že věc může být v osobním spoluvlastnictví více občanů a že toto 

spoluvlastnictví může být podílové nebo bezpodílové. Bezpodílové vlastnictví mohlo 

vzniknout pouze mezi manžely (BSM). Upřednostňování socialistického spoluvlastníka 

už tento předpis neobsahuje a všichni spoluvlastníci měli rovné postavení. Ovšem v 

§148, který se zabývá zánikem bezpodílové spoluvlastnictví manželů se v odstavci 2 

dočítáme, že ze závažných důvodů, zejména jestliže by další trvání bezpodílového 

spoluvlastnictví odporovalo pravidlům socialistického soužití, může soud na návrh 

některého z manželů tyto spoluvlastnické vztahy zrušit i za trvání manželství. Dobová 

literatura dále uváděla, že „úprava podílového spoluvlastnictví je v občanském 

zákoníku ovládána myšlenkou, že i tyto majetkové právní vztahy mají mít ráz 
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soudružských vztahů a řídit se pravidly socialistického soužití“44. V paragrafovém 

znění tomuto názoru odpovídalo ustanovení §142, týkající se zrušení spoluvlastnictví 

soudem, kde se říká, že soud přihlédne k tomu, aby věc mohla být účelně využita 

v souladu se zájmy společnosti. 

      Zákon č. 40/1964 opustil aplikaci předkupního práva  spoluvlastníků a v §140 

stanovil, že spoluvlastník může svůj podíl bez souhlasu ostatních spoluvlastníků 

převést jen na spoluvlastníka anebo na své potomky, jinak je třeba k převodu souhlasu 

všech spoluvlastníků. 

      Od roku 1964 do roku 1991 byla úprava podílového spoluvlastnictví změněna 

pouze zákonem č.131/1982 Sb., který s účinností od 1.4.1983 provedl změny v právní 

úpravě převodu spoluvlastnického podílu a zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví, kde byla založena zákonná možnost nezrušit a nevypořádat 

spoluvlastnictví z důvodu hodných zvláštního zřetele přikázáním věci za náhradu nebo 

prodejem věci a rozdělením výtěžku, a při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 

rozdělením věci možnost soudem zřídit věcné břemeno k nově vzniklé nemovitosti ve 

prospěch vlastníka jiné nově vzniklé nemovitosti  s tím, že zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví nemůže být na újmu osobám, kterým příslušejí práva na nemovitosti 

váznoucí45. 

      Sametová revoluce v roce 1989 změnila společenské, politické a ekonomické 

poměry v zemi a bylo nutné občanský zákoník výrazně novelizovat. Potřeba novelizace 

proběhla pomocí zákona č.509/1991 Sb., účinného od 1.1.1992. Změny se nevyhnuly 

ani úpravě spoluvlastnických vztahů, které byly nově řešeny v hlavě druhé pod názvem 

spoluvlastnictví a společné jmění. Společné jmění může vzniknout jen mezi manžely a 

nahrazuje institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Dále se v § 139 zavádí 

princip majority a o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, 

počítanou podle podílu. Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, 

rozhodne na návrh některého účastníka soud. Jde-li o důležitou změnu společné věci, 

mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. Dále byl nově 

upraven v §140 převod spoluvlastnického podílu, kdy mají spoluvlastníci předkupní 

právo, ledaže jde o osoby blízké. V rámci zrušení a vypořádání podílového 

                                                 
44 Knapp, V., Plank, K. a kol. Učebnice československého obč. práva, svazek II. Praha: Orbis, 1965, 
str.62 
45 Králík, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha: C.H. Beck, 2008, str.6 
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spoluvlastnictví přikázáním některému spoluvlastníkovi ve vztahu  k účelnému využití 

věci, byl vypuštěn zájem společnosti a jako směrodatné hledisko soud zkoumal velikost 

podílu a účelné využití věci. Od této velké novely z období po listopadu 1989 se právní 

úprava spoluvlastnických vztahů v občanském zákoníku nezměnila a potřebné úpravy 

lze očekávat účinností nového civilního codexu. 

 

IX. Úprava spoluvlastnictví v zahraničí 

 1. Spolková republika Německo46 

     Úprava spoluvlastnictví je obsažena ve spolkovém občanském zákoníku, 

Bürgerlieches Gesetzbuch (BGB) v §741 a násl. a v §1008-1011. 

      Podílové vlastnictví definuje německé právo jako společné vlastnictví určité věci 

podle podílů. Podílové vlastnictví je zároveň vždy také podílovým společenstvím. 

Podílové vlastnictví vzniká buď na základě zákona nebo na základě právního úkonu. 

Spoluvlastník může disponovat svým podílem neomezeně, ale pokud se týká dispozice 

s celou věcí, s ní mohou spoluvlastníci disponovat pouze společně. Na spoluvlastnický 

podíl se uplatňují stejné předpisy jako na vlastnictví. Předkupní právo může být 

sjednáno, ale zákonné předkupní právo spoluvlastníků na spoluvlastnický podíl při 

převodu, tak jak ho známe z českého prává neexistuje.  

  

 2. Rakousko47 

     Úprava spoluvlastnictví je obsažena v rakouském občanském zákoníku, 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) v § 361 a 362 a v § 825/858. 

      Pokud věc ještě nerozdělená náleží zároveň více osobám vzniká společné 

vlastnictví. Dohromady se spoluvlastníci ve vztahu k celé věci považují za jednu osobu, 

ovšem každý ze spoluvlastníků má úplné vlastnictví ke svému podílu.  Při správě věci 

se uplatňuje princip majority, která se počítá podle podílů. Spoluvlastník může svůj 

podíl zcizit, zastavit nebo odkázat bez omezení, ovšem nesmí tím porušovat práva 

ostatních spoluvlastníků. Zákonné předkupní právo spoluvlastníka na spoluvlastnický 

podíl při jeho převodu rakouské právo rovněž neobsahuje. 

  

                                                 
46 zákony dostupné na : <http://www.dejure.org/gesetze/BGB 
47 zákony dostupné na : <http://www.jusline.at 
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3. Slovensko48 

      Úprava spoluvlastnictví vychází z právní úpravy za trvání ČSFR a tím pádem je do 

jisté míry shodná s českým platným právem. Slovensko se odlišuje tím, že stále 

zakotvuje ve své úpravě institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů a nenahradilo 

ho doposud společným jměním manželů, tak jak tuto problematiku řeší český občanský 

zákoník.  

 

 4.Polsko49 

      Úprava spoluvlastnictví vychází z existence jak podílového, tak bezpodílového 

vlastnictví. Každý spoluvlastník je povinen spolupůsobit při spravování společné věci. 

Je uplatněn princip majority při správě společné věci a rozhoduje velikost podílů, ne 

počet hlasů. Rozlišuje se institut spoluvlastnění a spoluužívání společné věci. Zákon 

umožňuje zrušení spoluvlastnictví, ale stanoví, že lze omezit toto právo; nejdéle na 

dobu pěti let a tuto lhůtu ještě obnovit. Polský občanský zákoník má zvláštní režim pro 

zemědělské nemovitosti a pro tuto oblast platí řada omezení při nakládaní se 

spoluvlastnickými podíly. Toto vychází z agrárního charakteru země a snahy zamezit 

drobení zemědělských farem. 

 

X. Předkupní právo a podílové spoluvlastnictví 

 1. Pojem a charakteristika předkupního práva 

Ve svém základním modelu representuje obligace z výhrady předkupního práva             

( pactum protimislos) osobní a nezcizitelné oprávnění věřitele (předkupníka), kterému 

odpovídá obligační povinnost vlastníka jako zavázané osoby (dlužníka) nabídnout 

určitý  objekt překupníku ke koupi, přičemž tato povinnost dospívá v okamžiku, kdy 

vlastník chce věc prodat třetí osobě (koupěchtivému)50. 

     V této charakteristice po hlubším zamyšlení najdeme i důvody proč se předkupní 

právo sjednává. Tyto důvody, které vedou různé subjekty k tomu, aby si předkupní 

                                                 
48 zákony dostupné na http://www.justicia.sk 
49 zákony dostupné na http://www.prawo.interia.pl 
50 Eliáš, K., a kol. Občanský zákoník, Velký akademický komentář, svazek 2. Praha: Linde, 2008,   
str.1753 



 

  38 

právo vyhradili, je možné rozdělit do dvou rovin. Oprávněný tím, že sjedná předkupní 

právo omezuje v určitém rozsahu vlastnické právo kupujícího a ponechává si do jisté 

míry omezené právo ovlivňovat budoucí osud prodávaného předmětu. V tomto právu, 

které průhledným a jednoduchým způsobem ovlivňuje budoucí osud věcí spočívá 

podstata předkupního práva. Stejně tak je tomu u zákonného práva předkupního, které 

bez smluvního vztahu, na základě paragrafového znění omezuje spoluvlastníka nebo 

vlastníka při dispozici s věcí a dává možnost v omezeném rozsahu ovlivnit osud věci 

v budoucnosti. 

      Druhým důvodem, který vede bývalého vlastníka, nebo stát při zakotvení 

zákonného předkupního práva do některé z právních norem je ten, aby si tyto subjekty 

zachovali určitý vztah k věci a jistou moc nad ní. Tato snaha vyplývá ze zájmů, které 

mohou být velice různorodé, od zachování držby, možnost věc dále užívat, záruky 

oslovení pokud bude věc na prodej, až po zájem na nedělení podstaty věcí při 

spoluvlastnických vztazích a zamezení vstupu cizích subjektů do spoluvlastnických 

společenství. Pohnutky, které vedou prodávajícího ke sjednání předkupního práva je 

možné spatřovat za prvé v motivech obranných, které vedou osobu prodávajícího ke 

sjednání práva, protože jako oprávněný chce zabránit, aby se při dalším prodeji stala 

věc vlastnictvím někoho jiného (třetí osoby), anebo aby třetí osoba nevyužila věc 

k nějakému účelu, který prodávající nechce nebo mu může uškodit. Tyto skutečnosti, 

obavy, popřípadě pohnutky existují v době prodeje a pro jejich existenci by vlastník věc 

bez použití institutu předkupního práva nikdy neprodal. To mu pak zajišťuje, že pokud 

skutečně dojde  k tomu, že nový vlastník věc prodává, využít svého předkupního práva 

a vrátit věc do své moci. Jinak řečeno, oprávněný už předem počítá s možností, že 

prodejem věci třetí osobě může dojít ke stavu, který neodpovídá jeho přáním a 

představám, že budou v ohrožení jeho práva a ve sjednání a využití předkupního práva 

má v rukou prostředek, jak tomuto stavu zabránit. 

      Druhý důvod proč je sjednáním předkupního právo jsou pohnutky, které souvisí se 

znovunabytím prodávané věci. Existují situace, kdy k prodeji věci přistupuje oprávněný 

jen z ekonomických důvodů, které ho nutí věc prodat, i když za normální situace by o 

prodeji vůbec neuvažoval. Tím, že sjedná předkupní právo, může se v budoucnu, pokud 

se jeho finanční situace zlepší, stát znovu vlastníkem věci. 
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      Na otázku co je z hlediska právní teorie předkupní právo lze jednoznačně 

odpovědět velmi těžké, spíše nemožné. Jednoznačnou odpověď nenalezneme ani 

v jedné z nabízených teorií, ale spíše záleží na daném úhlu pohledu na tuto 

problematiku, Jako nejvýstižnější se jeví konstrukce, která pohlídá předkupní právo za 

kupní smlouvu dvakrát podmíněnou a posléze ta, která ho považuje za právo projevem 

vůle způsobit vznik právního vztahu. Předkupní právo pojaté jako oprávnění založené 

smlouvou jedné ze stran, která svým jednostranným projevem vůle může na základě 

předchozí smlouvy způsobit vznik nového právního vztahu, který má stejný obsah jako 

právní vztah obvykle založený kupní smlouvou; takto řeší předkupní právo teorie 

předkupního práva jako práva jednostranným projevem vůle založit právní vztah. 

Objektem práv takového druhu je právní vztah mezi oprávněným a jeho protějškem. 

Místo obvyklého shodného projevu vůle dvou stran, který založí smlouvu, dojde ke 

vzniku vztahu na základě právního úkonu jen jedné strany, přičemž se toto oprávnění 

opírá o předchozí dohodu obou stran51. K uplatnění takto konstruovaného práva se 

vyžaduje jednak vůle prodat a jednak existence kupce. 

     Teorie předkupního práva jako smlouvy dvakrát podmíněné předpokládá , že už 

samotným sjednáním dohody o předkupním právu je uzavřena dvakrát podmíněná 

kupní smlouva. Její dvojí podmíněnost spočívá v podmíněném uzavření kupní smlouvy 

se třetí osobou a v uplatnění předkupního práva dle ABGB, kdy oprávněný byl 

předložením uzavření, podmíněné smlouvy seznámen se všemi podmínkami a měl 

možnost zvážit, zda za těchto podmínek své předkupní právo uplatní. Tato úprava 

neodpovídá dnešním pojetí předkupního práva. Pokud totiž přihlédneme k ustanovení 

§602 a násl. občanského zákoníku v platném znění, nelze se bezvýhradně přiklonit 

k žádné z konstrukcí, které nabízí teorie právní. Samotný institut smluvního 

předkupního práva v důsledku velmi kusé úpravy nabízí zařazení pod inominátní 

smlouvy. Záleží tedy spíše na účastnících,  jak budou volit obsah smlouvy o zřízení 

předkupního práva a které z nabízených teorií se přikloní. 

 

 2. Historický vývoj předkupního práva 

     Omezím se jen na úpravy od účinnosti rakouského obecného zákoníku občanského 

do současnosti. V AGBG byla tato problematika řešena v ustanoveních §1072 až 1079. 

                                                 
51 Surgová, M. Předkupní právo. Praha: Linde, 2008, str. 12  
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V §1072 se dozvídáme, že kdo prodá věc s podmínkou, že mu ji kupec má nabídnouti 

k výkupu, kdyby jí chtěl zase prodat, má právo předkupní. Toto právo mohlo být 

smluveno při prodeji nemovitosti, movité věci, k nájmu ale i být smluveno samostatně. 

Předkupní právo bylo možno zřídit i pro třetí osobu. Předkupní právo bylo zpravidla 

právem ostatním, ale u nemovitostí mohlo být zápisem do veřejných knih přeměněno 

v právo věcné. Předkupní právo podle §1074 nebylo možno převést na třetí osobu ani 

na dědice oprávněného. Kdo byl oprávněn k výkupu  musel zaplatit cenu nabídnutou 

třetí osobou a pokud nemohl splnit podmínky nabídnuté vedle ceny a nebylo-li možno 

je dorovnat ani cenou odhadní, nemohlo být předkupní právo vykonáno. Předkupní 

právo mělo v rakouskouherské úpravě na mysli jen jeho uplatnění při zcizení prodejem 

a nemohlo být bez zvláštní úmluvy rozšířeno na jiné způsoby zcizení, např. na směnu, 

darování. Oproti součastnému stavu dávalo novému vlastníku větší volnost při 

dispozici, které se odehrávala jinak než prodejem věci. Jestliže držitel nenabídl 

oprávněnému výkup, odpovídal za všechnu škodu. Podle rozhodnutí nejvyššího soudu 

GI.U.3943 bylo-li právo zapsáno, nebylo možné povolit knihovní převod vlastnictví 

bez průkazu, že byl výkup nabídnut osobě, které má předkupní právo, a to tak dlouho 

dokud neuplynula lhůta k tomu určená. Oprávněný musel vykoupit movitou věc do 

dvacetičtyř hodin a nemovitost do třiceti dnů po učiněné nabídce, jinak právo zaniklo. 

      Právo republiky československé obsahovalo po recepci právo Rakouska-Uherska 

podobná ustanovení a předkupní právo se aplikovalo  podobně až do roku 1950. 

Následující občanskoprávní kodex, tzv. střední občanský zákoník upravoval předkupní 

právo v § 374-381. Ustanovení měnilo dobu ve které je nutno vyplatit cenu nabídnutou 

někým jiným na osm dní u movitých věcí a ustanovilo, že nabídka se děje ohlášením 

veškerých podmínek a pro nemovitosti stanovilo obligatorní písemnou formu. Dále se 

pak v § 380 absolutně upřednostňovalo předkupní právo socialistické právnické osoby, 

které předcházelo všechno ostatní předkupní právo a dále se pak v odstavci druhém 

ustanovilo, že právo předkupní nebrání nikdy, aby věc byla zcizena socialistické právní 

osobě. Tato ustanovení byla ryze ideologická a usnadňovala režim socialistického 

vlastnictví. V období od 1.4.1964 do 31.12.1991 nebylo předkupní právo v občanském 

zákoníku obsaženo vůbec a zákon č.40/1964 Sb. kapitolu předkupní právo 

neobsahoval. Dílčí úpravy předkupního práva obsahoval například zákoník 

mezinárodního obchodu, tj. zákon č. 101/1963 Sb. v §392-394. Předkupní právo se sice 
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dalo dohodnout s odvoláním na §51 Občanského zákoníku, který účastníkům dovoluje 

uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště upravena, nicméně absence rigidní úpravy 

přímo v zákoně byla nešťastná a neposkytovala účastníkům potřebnou jistotu. Nebylo 

také například možné sjednat předkupní právo jako právo věcné a intabulovat ho do 

katastru nemovitostí a nebyly stanoveny ani lhůty pro vyplacení ceny nabídnuté někým 

jiným atd.  

      Novelou č.509/1991 Sb. je v kapitole předkupní právo řešeno toto právo v § 602-

606. Jedná se o kapitolu velmi strohou a obecnou, která vychází ze středního 

občanského zákoníku a přináší do dnešní doby jeho nejasnosti v této oblasti. Zákon 

umožňuje zřídit předkupní právo jako právo věcné zápisem do katastru nemovitostí a 

stanovuje se nově lhůta u vyplácení nemovitostí na dva měsíce po nabídce. Předkupní 

právo nebylo v původním znění řešeno i z důvodu, že nepřipouštělo tzv. zákonné 

předkupní právo u spoluvlastnictví, které se do občanského zákoníku dostalo až 

zmiňovanou novelou č.509/1991 Sb. Do té doby totiž mohl převést spoluvlastník svůj 

podíl bez souhlasu všech spoluvlastníků jen na ostatní spoluvlastníky anebo na své 

potomky. Platné znění občanského zákoníku, týkající se předkupního práva má řadu 

nedostatků a očekává se, že tyto budou řešeny v novém občanském kodexu. 

 

 3. Druhy předkupního práva 

      Na úvod je třeba poznamenat, ze původně se rozlišovalo právo předkupní a právo 

retraktní (Retrakrecht) a učilo se, že předkupní právo směřuje proti zciziteli, tj. osobě 

původně zavázané, která má oprávněnému věc nabídnout k výkupu a retraktní právo 

proti novému nabyvateli, který jest povinen věc vydat oprávněnému52.  

      Ve skutečnosti je předkupní právo zbytkem práva retraktního a zejména věcné 

právo předkupní se v podstatě kryje s právem retraktním.  

      Předkupní právo můžeme rozdělit podle dvou kritérií 

a) podle toho k čemu se předkupní právo vztahuje rozeznáváme: 

i) předkupní právo osobní 

ii)  předkupní právo věcné 

 

                                                 
52 Rouček, F., Sedláček, J.. Komentář k čsl. obecnému zákoníku občanskému, svazek IV. Praha: ASPI, 
2002, str.809 
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b) podle toho jak bylo předkupní právo založeno rozeznáváme 

i) předkupní právo smluvní 

ii)  předkupní právo zákonné 

 

Předkupní právo osobní se vztahuje jen k osobám, které se zavázali, že nabídnou věc 

k výkupu. Z tohoto závazku (obligace) plyne povinnost toto učinit. Tento hlavní znak 

se projevuje při změně v osobě vlastníka a to tak, že právo zaniká. Zaniká bez ohledu 

na to, zda předkupní právo bylo porušeno či nikoliv, ale také bez ohledu na to zda byly 

naplněny podmínky pro jeho realizaci. Při této podobě předkupního práva ,může být 

předkupní právo realizováno pouze jednou a to osobou, která se k němu zavázala. Nový 

vlastník věci nemá povinnost nabídnout věc přednostně oprávněnému. Třetí osoba, 

která není účastníkem smlouvy o zřízení předkupního práva se stává neomezeným 

vlastníkem věci a není předkupním právem nijak vázaná. Nerozhoduje ani to, zda o 

tomto předkupním právu věděl či nikoliv. 

      Předkupní právo věcné se vztahuje k věci, která je zatížena předkupním právem a 

sleduje její osud. Účelem je zajistit oprávněnému mnohem silnější pozici než je tomu u 

předkupního práva osobního. Věcné předkupní právo působí proti všemu dalšímu 

vlastníkům věci a zavazuje je nabídnout věc oprávněnému k prodeji. Věcné předkupní 

právo trvá i v případě, že původní povinná osoba zemře a dědičnou posloupností 

nastoupí na její místo dědici. Rovněž tak působí pokud byla věc zcizena jiným 

způsobem než prodejem, tj. například darováním. Při věcném předkupním právu se 

uplatňuje princip publicity, kdy se osobní právo přeměňuje na věcné zápisem do 

veřejně přístupného rejstříku53.  

      Podle současné právní úpravy lze sjednat věcné předkupní právo pouze u 

nemovitostí zapsaných do katastru nemovitostí. To koresponduje s úpravou v AGBG, 

kdy vzhledem k nemovitým statkům mohlo vzniknout právo věcné zápisem do 

veřejných knih. 

      O smluvní předkupní právo se jedná v tom případě, pokud je toto právo založeno 

smlouvou na základě zákona (nikoliv přímo ze zákona) a pokud dojde k souhlasnému 

projevu vůle oprávněného a zavázaného v předepsané formě. Nejčastěji se jedná o 

vedlejší úmluvu ke kupní smlouvě nebo jakékoliv smlouvě nebo o samostatnou 
                                                 
53 Rouček, F., Sedláček, J.. Komentář k čsl. obecnému zákoníku občanskému svazek IV. Praha: ASPI, 
2002, str.810 
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smlouvu. Bohužel ustanovení o předkupním právu neumožňuje ho použít jako návodu 

při konstrukci smlouvy a tato plytkost a strohost v zákoně činí potíže při jeho využití. 

      Předkupní právo zákonné je založeno přímo zákonem. Rozdíl mezi smluvním a 

zákonným právem tkví v odlišnosti bezprostředního právního pramene. U smluvního 

práva předkupního je to norma druhotná, prvotní je konkrétní smlouva. U zákonného 

předkupního práva je přímá norma prvotní, zákon. Práva a povinnosti, které tvoří obsah 

tohoto institutu jsou stanovena přímo zákonem. Zákonné právo předkupní má věcně 

právní účinky. 

 

 

4.Zákonné předkupní právo podle §140 obč. zákoníku. 

      Ustanovení §140 občanského zákoníků je nejvýznamnějším příkladem zákonného 

předkupního práva. Jedná se o vzájemné právo předkupní ke spoluvlastnickému podílu 

mezi spoluvlastníky věci a upravuje práva a povinnosti spoluvlastníka při nakládání 

s jeho spoluvlastnickým podílem. Zatímco oprávnění dispozice s celou věcí je dáno 

všem spoluvlastníkům, společně a nerozdílně, nakládat se svým spoluvlastnickým 

podílem může každý spoluvlastník samostatně. Mezi tato práva spoluvlastníka patří i 

právo převést svůj podíl. Při tomto úkonu je omezen ustanovením § 140 obč. zákoníku, 

podle kterého mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže se jedná o převod osobě 

blízké. Zákonné předkupní právo neznal ABGB ani právní řád I. republiky. Do českého 

práva bylo implementováno předkupní právo spoluvlastníků ze zákona až účinností tzv. 

středního občanského zákoníku. V období od účinnosti občanského zákoníku z roku 

1964 do účinnosti novely v roce 1991 byl vyžadován k převodu podílu souhlas všech 

ostatních spoluvlastníků, bez něhož byl převod podílu neplatný. Od 1.1.1992 je v § 140 

občanského zákoníku předkupní právo znovu ustanoveno a protože má věcnou povahu, 

zavazuje i právní nástupce povinné osoby. Úprava je velmi strohá a vyžaduje, aby toto 

předkupní právo bylo aplikováno podle ustanovení § 603 a násl. o smluvním 

předkupním právu. Předkupní právo tohoto typu je v českém právu cizím prvkem a je 

příčinou řady spoluvlastnických sporů. Někteří spoluvlastníci předkupní právo ani 

nerespektují. Případ prodeje spoluvlastnického podílu v dražbě řeší ustanovení §338 

obč. soudního řádu a spoluvlastník má přednostní právo na příklep spoluvlastnického 

podílu, pokud při dražbě učiní minimálně stejné nejvyšší podání jako poslední dražitel. 
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Předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu je poměrně komplikovaná záležitost, kdy 

každý ze spoluvlastníků je při realizaci převodu spoluvlastnického podílu a 

předkupního práva omezen stejným předkupním právem ostatních spoluvlastníků, 

ledaže by je nevyužili. Pravidla výkonu předkupního práva se uplatní tedy i v případě, 

že je spoluvlastnický podíl převáděn jednomu ze spoluvlastníků. I v tomto případě má 

spoluvlastník povinnost nabídnout svůj spoluvlastnický podíl ke koupi všem ostatním 

spoluvlastníkům. Pokud se vzdají svého předkupního práva, může být převodem celý 

podíl. V případě, že se nedohodnou, mohou ostatní spoluvlastníci využít svého práva 

vykoupit nabízený podíl podle velikosti svých podílů. Ustanovení § 140 občanského 

zákoníku je dispozitivní povahy a spoluvlastníci se od něj mohou po dohodě odchýlit. 

To vyplývá především ze skutečnosti, že  na porušení předkupního práva 

spoluvlastníků váže zákon pouze relativní neplatnost a také z toho, že zákon 

s případnou dohodou spoluvlastníků počítá. Dohodnou-li se všichni podílový 

spoluvlastníci, že každý z nich prodá svůj podíl třetí osobě, nemohou v případě 

realizace této dohody namítat relativní neplatnost pro porušení předkupního práva. 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.5.2003, sp. zn. 22 Cdo 446/2002 je 

dohoda o tom, že každý z nich samostatně převede svůj spoluvlastnický podíl na třetí 

osobu, též dohodou o tom, že předkupní právo nebude uplatněno. Pokud spoluvlastník 

prodá podíl v souladu s dohodou uzavřenou s ostatními spoluvlastníky, jejich předkupní 

právo neporuší, i když jim podíl nenabídl výslovně ke koupi54. 

      Z povinnosti nabídnout spoluvlastnický podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům je 

spoluvlastník osvobozen pokud se převádí podíl na osobu blízkou. Podle § 116 

občanského zákoníku je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé (tzn. že jedna osoba 

pochází z druhé), sourozenec, manžel a nově také podle zákona č. 115/2006 Sb. o 

registrovaném partnerství partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se 

pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, 

druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. V původním znění zákona č.40/1964 Sb., 

občanského zákoníku nebyl obsažen institut právnické osoby a v tomto smyslu 

používal termín „organizace“. Nástup nových vlastnických vztahů se projevil i 

v právním myšlení. Po novele obč. práva v roce 1991, která pojem právnická osoba do 

našeho právního řádu zavedla se objevily také úvahy, zda je možné pod osobu blízkou 

                                                 
54 Surgová, M.. Předkupní právo. Praha: Linde, 2008, (str. 45) 
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podřadit i osobu právnickou. Vycházíme-li ze základní premisy, že v civilním právu 

ČR má právnická i fyzická osoba rovné postavení, pak nejde o nesmyslnou úvahu. Ve 

svém rozhodnutí sp. zn. Cdo 1143/2000, Nejvyšší soud judikoval, že „vloží-li 

spoluvlastník – společník obchodní společnosti svůj spoluvlastnický podíl 

k nemovitosti do obchodní společnosti s ručením omezeným, aniž by svůj 

spoluvlastnický podíl nabídl k odkoupení ostatním spoluvlastníkům, porušil svou 

právní povinnost, která mu vyplývá z předkupního práva ostatních spoluvlastníků“. 

V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud ČR nepřipustil teorii, že právnická osoba může být 

pro společníka osobou blízkou. V rozhodnutí sp. zn.21 Cdo 2192/2001 ze dne 1.8.2002 

ovšem Nejvyšší soud ČR připustil, že právnická osoba je osoba blízká dlužníku, který 

je fyzickou osobou, je-li dlužník jejím statutárním orgánem, společníkem, členem nebo 

zaměstnancem a současně pokud pociťuje újmu této právnické osoby jako újmu vlastní. 

Na základě tohoto rozhodnutí posléze Nejvyšší soud revidoval své stanovisko 

v rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 1836/2004 a konstatuje, že pokud je fyzická osoba 

spoluvlastníkem věci a zároveň společníkem ve společnosti s ručením omezeným, pak 

tato fyzická a právnická osoba mají společný personální prvek – fyzická osoba jako 

subjekt spoluvlastnického práva je současně jako společník subjektem, který se podílí 

na vytvoření základního jmění společností, ručí za závazky společností a podílí se na 

zisku společnosti. Toto personální a majetkové propojení osob lze za použití analogie 

kvalifikovat jako vztah obdobný vztahu rodinnému ve smyslu § 116 občanského 

zákoníku a současně zakládá stav, kdy újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, by druhá 

osoba pociťovala jako újmu vlastní. Proto vkládá-li společník spoluvlastnický podíl 

k nemovitosti do společnosti s ručením omezeným, jejímž je společníkem, jde ve 

smyslu ustanovení § 140 občanského zákoníku o převod spoluvlastnického podílu na 

osobu jemu blízkou. Nezdá se však, že by tímto rozhodnutím byl vývoj dané otázky, 

zda může být právnická osoba osobou blízkou zcela vyřešen. Uvedené rozhodnutí bylo 

v literatuře hojně kritizováno, pro svůj zobecňující závěr, a je třeba vždy případ od 

případu zkoumat, zda se mohou tyto závěry uplatnit. 

       Pokud dojde k porušení předkupního práva, které je obsahem §140 občanského 

zákoníku, převodem podílu na třetí osobu , jedná se o relativně neplatný právní úkon a 

oprávněný se může ve lhůtě tří let této neplatnosti dovolat a navrátit právní poměry do 

stavu před převodem podílu na třetí osobu. 
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      Ustanovení § 140 Občanského zákoníku neplatí bezvýjiměčně. Je třeba zmínit § 5 

odst. 4. zákona č. 95/1999 o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků ze 

státu na jiné osoby, kdy existuje-li podílové spoluvlastnictví, nemůže nabyvatel 

uplatňovat vůči Pozemkovému fondu (resp. Státu) předkupní právo z titulu 

spoluvlastníka55. 

 

 

      5. Realizace předkupního práva podle § 140 obč. zákoníku 

 
      K nabývání spoluvlastnického podílu převodem dochází na základě vůle 

dosavadního vlastníka. Naproti tomu u přechodu se jedná o případ právního 

nástupnictví, kdy se právo svědčící určitému subjektu přenáší na  subjekt jiný. Při 

přechodu práv jde o případ tzv. relativního nabytí, tj. o případ, kdy sice právo užitého 

subjektu zaniká, avšak současně vzniká subjektu druhému. Typickým příkladem 

přechodu práv je právní nástupnictví pro případ smrti fyzické osoby, tj. dědění56. Jako 

další lze uvést také případy fůze podle obchodního práva nebo přechod vlastnictví na 

základě rozhodnutí státních orgánů. 

 

 5.1. Převod a přechod spoluvlastnického podílu 

      Z dikce zákona vyplývá a je obecně přijímaná zásada, že paragrafem 140 se řídí 

pouze převody spoluvlastnických podílů a nikoliv jejich přechody. Nejčastější formou 

převodu spoluvlastnického podílu je kupní smlouva, ale může jít i o darování nebo o 

vklad podílu do společností, kde spoluvlastník není společníkem, statutárním orgánem 

nebo zaměstnancem. Pokud jde o pojem převod, je možné tedy uvažovat o převodu 

úplatném, kdy je právním titulem např. smlouva kupní i neúplatném (kdy je právním 

titulem zejména smlouva darovací). Pokud by předkupní právo nemělo platit 

v případech bezúplatného převodu, muselo by to vyplývat z textu §140, kde by muselo 

být výslovně uvedeno, že se tento paragraf nevztahuje na bezúplatné převody. Jelikož 

tomu tak není, dá se a contrario dovodil, že zákonodárce bezúplatné převody z tohoto 

režimu nevyloučil. 

                                                 
55 Surgová, M. Předkupní právo. Praha: Linde, 2008, str. 49 
56 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. Praha : C.H. Beck, 2003, str.782 
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      Dále je zřejmé, že ustanovení § 140 se nevztahuje ani na přechody 

spoluvlastnických podílů děděním a to ani v případě, že se dědí podle zákon, ani 

v případě dědění ze závěti. Pokud tedy spoluvlastník pořizuje závětí, nemusí 

respektovat ustanovení §140 a závěť je platná. §140 se neuplatní dále ani při výkonu 

rozhodnutí prodejcem spoluvlastnického podílu podle ustanovení § 338 Občanského 

soudního řádu. 

 

 5.2. Převod spoluvlastnického podílu na osoby blízké 

      Při převodu spoluvlastnického podílu je důležité na koho obmýšlí spoluvlastník 

podíl převést. Pokud převádí podíl na osobu blízkou, tj. na příbuzné v řadě přímé, 

sourozenci, manžela, partnera a jiné osoby v poměru rodinnému nebo obdobnému, 

jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, pociťovala druhá jako újmu vlastní, není 

spoluvlastník omezen řádným způsobem57. 

 

 5.3. Převod spoluvlastnického podílu na osoby nikoliv blízké 

      Na rozdíl od výše uvedeného převodu spoluvlastnického podílu na osoby blízké, je 

v případě převodu na jiné osoby spoluvlastník povinován předkupním právem ostatních 

spoluvlastníků. Jedná se o zákonné omezení vlastnických práv spoluvlastníka při 

nakládání s jeho podílem a značně omezuje jeho svobodu při volbě osoby, která 

nabízený podíl koupí. Toto předkupní právo dané §140 obč. zákoníku je právem 

věcným, ale tato část občanského zákoníku výslovně režim předkupního práva neřeší. 

S odvoláním na § 853 občanského zákoníku, který říká, že pokud nejsou 

občanskoprávní vztahy upraveny v tomto ani jiném zákoně, řídí se tímto zákonem a to 

ustanoveními, která upravují vztahy obsahem i účelem jim nejbližší, použijeme 

analogicky obecnou úpravu smluvního předkupního práva, obsaženou v osmé části 

občanského zákoníku, která upravuje závazkové vztahy. Smluvní předkupní právo řeší 

§ 602 a násl., který lze použít podpůrně i v případě zákonného předkupního práva 

podílových spoluvlastníků podle §140 Občanského zákoníku s tím, že samozřejmě 

nelze použít ta ustanovení, týkající se pouze smluvního předkupního práva. 

                                                 
57 Blíže v kapitole XIII, bod. 4. 
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      Existence zákonného předkupního práva nebrání stranám ujednat předkupní právo 

smluvní, pak ovšem má zákonné právo přednost před ujednaným a ujednané může 

nastoupit, není-li zákonné předkupní právo konzumováno58. 

      Jako nejdůležitější z ustanovení, kterým se řídí zákonné předkupní právo 

spoluvlastníků je ustanovení § 605, které se zabývá lhůtami ve kterých oprávněná 

osoba má vyplatit movité i nemovité věci. Tyto lhůty činí pro movitost 8 dní a pro 

nemovitost dva měsíce. Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne. Dále 

tento paragraf stanoví, že nabídka je vykonaná ohlášením všech podmínek, a že jde-li o 

nemovitost, musí být nabídka písemná. 

      Další důležité ustanovení jsou v § 606, který stanoví, že kdo je oprávněn koupit 

věc, musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným, není-li dohodnuto jinak. U zákonného 

předkupního práva není však existence třetí osoby nutná (viz dále). Dále pak § 606 

stanoví, že nemůže-li oprávněný věc koupit nebo nemůže-li splnit podmínky nabídnuté 

vedle ceny a nelze-li je vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne. 

       § 604 nelze v případě zákonného předkupního práva podle §140 občanského 

zákoníku použít, protože jako věcné právo se vztahuje k věci a může být na rozdíl od 

znění tohoto  paragrafu předmětem dědictví. 

 

  

5.3.1. Nabídka a její přijetí, popř. odmítnutí 

      Předkupní právo spoluvlastníků podle §140 občanského zákoníku se vztahuje na 

movité i nemovité věci. V obou případech je spoluvlastník povinen věc nejprve 

nabídnout ostatním spoluvlastníkům a učinit jim tzv. nabídku k výkupu, která obsahuje 

všechny podmínky. V případě, že se jedná o nemovitost, musí mít nabídka písemnou 

formu. Lze také doporučit, aby nabídka byla řádně doručena a aby povinný 

spoluvlastník mohl toto v případném sporu dokázat. 

      Při prodeji spoluvlastnických podílů osobám jiným než blízkým totiž nezřídka 

narážíme na vleklé spory, týkající se celé škály problémů v této právní oblasti. Tyto 

leckdy až malicherné spory jsou způsobeny častou osobní averzí spoluvlastníků a  

odrazem omezení svobody při určování osudu společné věci. Někteří spoluvlastníci si 

totiž  jen velmi neradi připouštějí, že se jejich zcizovaný podíl může dostat do rukou 

                                                 
58 Eliáš, K. a kol.. Obč. zákoník, Velký akad. komentář, svazek 2. Praha: Linde, 2008, str.1755 
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nynějšího spoluvlastníka a dělají všechno pro to, aby tomu zabránili a věc koupila třetí 

osoba, kterou si sami vybrali. Naopak někteří spoluvlastníci zase velmi špatně nesou 

skutečnost, že by spoluvlastnický podíl koupil někdo třetí a dělají všechno pro to aby 

podíl získali sami a zvětšili tak svůj podíl na věci. S přihlednutím k těmto zvláštnostem 

a specifikám zákonného předkupního práva, vyplývajícím z § 140 obč. zákoníku, lze 

tedy jen doporučit důkladnou znalost problematiky a striktní držení ze zákona při 

jakýchkoliv úkonech, tykajících se realizace předkupního práva spoluvlastníkům při 

převodech podílu na třetí osoby, tzn. na osoby nikoliv blízké. Celou problematiku 

zákonného předkupního práva lze nahlížet různým úhlem pohledu. Jinak ji chápe a 

vykládá spoluvlastník donucený právem svůj podíl nabídnout, jinak ten, komu je 

nabídka určena a jinak zase třetí osoba, která mnohdy prodej podílu odstartovala a 

nakonec musí nečinně přihlížet, že podíl odkoupí za jeho cenu někdo jiný. Každá 

z těchto osob má jiný zájem, popř. dochází ke spojení některých dvou subjektů proti 

subjektu třetímu. Nelze se proto divit množství sporů týkajících se spoluvlastnických 

vztahů a předkupního práva. 

     Vždy je tedy spoluvlastník povinen nejdříve nabídnout věc oprávněnému. Nabídka 

je jednostranný právní úkon, který musí splňovat požadavky na právní úkony dle § 37 a 

následujících zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku). Musí být tedy učiněna 

svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatná. V nabídce mohou být vedle 

ceny uvedeny i další podmínky. Je nutné, aby se tyto podmínky daly splnit, protože 

nemožnost jejich splnění způsobí neplatnost nabídky. Neplatná by byla také nabídka, 

kterou by učinil ten spoluvlastník, který nemá způsobilost k právním úkonům a také 

pokud by nabídka svým obsahem nebo účelem odporovala zákonu, obcházela zákon 

anebo se příčila dobrým mravům. 

       Co do obsahových náležitostí nabídky se vyžaduje ohlášení všech podmínek 

koupě. Nestačí tedy jen vlastníkovo všeobecné oznámení, že chce věc prodat za určitou 

sumu. V nabídce musí být obsaženo nejen uvedení kupní ceny (její výše, splatnost, a 

způsob platby) a jiných podmínek nabídnutých  koupěchtivým vedle ní (§ 606, věta 

druhá), ale i další náležitosti, z nichž musí být zřejmé, že se navrhuje uzavření kupní 

smlouvy a že spoluvlastník věci plní jako předkupníkův dlužník řádně a včas 

povinnost, která pro něj z výhrady předkupního práva vyplynula. Jinak řečeno „nabídka 

musí obsahovat všechny podmínky, za nichž má být koupě uzavřena, tzn. musí 



 

  50 

obsahovat cenu věci, předmět koupě, musí být identifikován ten, jemuž je věc ke koupi 

nabídnuta, popř. další podmínky, nabídnuté vedle kupní ceny“59. 

      Pro nabídku je důležitá i její forma. U movitých věcí není forma předepsána, musí 

se však jednat o projev vůle výslovný, nikoliv konkludentní. V případě, že se jedná o 

nemovitost, je nezbytné, aby tato nabídka byla učiněna v písemné formě. Dle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, soubor C 1533,  sp. zn. 30 Cdo 1370/2002 není 

požadavek písemné formy dodržen, je-li nabídka učiněna pouze telefonicky. Jestliže 

svědčí předkupní právo více osobám, musí být nabídka učiněna všem spoluvlastníkům, 

nikoliv jen některému z nich. V tomto případě totiž nelze hovořit o hospodaření se 

společnou věcí ve smyslu odst. 2, § 139, zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. 

Dále musí nabídka obsahovat všechny náležitosti návrhu na uzavření smlouvy podle § 

43 a násl. zák. č.40/1964 Sb., občanského zákoníku. To znamená, že se musí jednat o 

projev vůle, směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více určitým 

osobám, který je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle navrhovatele, aby byl vázán 

v případě jeho přijetí. Tento návrh působí od doby, kdy dojde osobě (popř. osobám), 

kterým je určen. Návrh, i když je neodvolatelný, může navrhovatel zrušit, dojde-li 

projev o zrušení osobě, které je určen, dříve nebo alespoň současně s návrhem. Návrh 

nemůže být odvolán během lhůty stanovené v něm pro přijetí, tzn. 8 dnů u movitých a 2 

měsíce u nemovitých věcí. Návrh zaniká uplynutím této doby určené pro přijetí. Návrh 

může zaniknout i dojitím projevu o odmítnutí návrhu navrhovateli. Ústní návrh zaniká, 

není-li přijat ihned. Výše uvedené lhůty pak začínají běžet od následujícího dne po 

doručení v souladu s § 122 o počítání času. Připadne-li poslední dnem lhůty na sobotu, 

neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující den. 

      Pro platné přijetí nabídky z předkupního práva je nutné se držet ustanovení § 43c a 

následujících zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. To znamení, že za přijetí lze 

považovat pouze včasné prohlášení učiněné osobou, které byl návrh určen nebo jiné její 

včasné jednání, z něhož lze dovodit její souhlas. Včasné přijetí návrhu nabývá účinností 

okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli. Odvolat 

přijetí lze, pakliže odvolání dojde navrhovateli dříve nebo současně s přijetím. Pozdní 

přijetí má účinky včasného přijetí, jestliže navrhovatel o tom bez odkladu vyrozumí 

osobu, které byl návrh učiněn a to buď ústně nebo odesláním zprávy.  Mlčení nebo 

                                                 
59 Eliáš, K., a kol. Obč. zákoník, Velký akad. komentář, svazek 2. Praha: Linde, 2008, str.605 
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nečinnost neznamenají samy o sobě přijetí návrhu. Přijetím návrhu je jen bezvýhradná 

akceptace návrhu. Jakékoliv výhrady, změny, dodatky, které by obsahovalo přijetí je 

nutno považovat za odmítnutí návrhu, respektive za nový návrh. Pakliže je ale přijetí 

odpověď, která jen vymezuje obsah návrhu jinými slovy, jedná se o platné přijetí 

návrhu. Pro vzniklou smlouvu platí, že je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na 

uzavření nabývá účinnosti.  

      Dále je třeba zdůraznit, že smlouvy týkající se převodů nemovitostí musí mít dle 

odst. 1 § 46 zák.č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku písemnou formu a podle odstavce 

2, výše zmiňovaného paragrafu, musí být projevy účastníků na téže listinně.  

      Tolik tedy obecně k nabídce a jejím platnému přijetí. K tomu, aby došlo k platné 

nabídce a jejímu platnému přijetí,  je nutné zabývat se i dalšími skutečnostmi, které 

dílem přinesla praxe a dílem závěry judikované soudy na všech úrovních. Četnost 

těchto judikátů i nejednotnost právních výkladů svědčí o složitostí této otázky.  

      Uplatnění předkupního práva je zcela v dispozici vůle povinného předmět 

spoluvlastnictví zcizit. Pouze povinný rozhoduje o tom, zda věc je na prodej. Svou 

nabídkovou povinnost nemůže splnit dříve, než v okamžiku, kdy si opatří podklady ke 

stanovení ceny. Tyto podklady mohou vycházet z jednání s potenciálním kupcem nebo 

pouze ze znaleckého posudku, popř. i z jiných podkladů odůvodňujících reálnost ceny. 

Nabízená cena a další podmínky nabízené vedle ní by měly odrážet reálnou tržní cenu 

v daném místě a čase. Pokud jsou subjekty předkupního práva podnikatelé,  je na místě 

dodržovat zásady poctivého obchodního styku. 

      Ve svém rozhodnutí ze dne 26. června 2007 sp.zn. 22 Cdo 1996/2005 judikoval 

Nejvyšší soud, že k přijetí nabídky k výkupu spoluvlastnického podílu u nemovitostí 

dochází vyplacením tohoto podílu oprávněnou osobou v zákonné dvouměsíční lhůtě, 

pouhé prohlášení o přijetí nabídky bez vyplacení podílu v této lhůtě nelze za účinné 

přijetí nabídky považovat. 

      Existuje myšlenkový postup, který je obsažen v rozhodnutí Krajského soudu 

v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, č. 23 Co 14/2009-218,  který byl 

pravděpodobně založen na úvaze, že uzavíraní kupní smlouvy při realizaci předkupního 

práva ke spoluvlastnickým podílům k nemovitostem je dvoustupňovým procesem, kdy 

nejprve povinný oprávněnému nabídne spoluvlastnický podíl ke koupi, oprávněný 

„formálně dovrší realizaci předkupního práva“ uzavřením kupní smlouvy, která bude 
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mít formální náležitosti vyžadované pro smlouvy o převodech nemovitostí a bude tedy 

způsobilá ke vkladu do katastru nemovitostí, přičemž pokud povinný odmítá takovouto 

písemnou kupní smlouvu uzavřít, má oprávněný právo se domáhat, aby tato povinnost 

byla povinnému uložena soudem. Takováto úvaha je podle mého ne zcela správná. 

      Zaprvé, proces realizace předkupního práva není podle mého názoru dvoustupňový, 

nýbrž jednostupňový. Nabídka povinného není a nemůže být jen pouhou výzvou k 

výkonu předkupního práva, či snad v dikci odvolacího soudu závazným předjednáním 

podmínek prodeje. Nabídka povinného musí být přímo nabídkou prodeje ve smyslu 

ustanovení § 43 a obč. zák. Tento závěr vyplývá jak z výslovné úpravy ustanovení § 

602 odst. 1 obč. zákoníku (kdo prodá věc s výhradou, že mu kupující nabídne ke koupi, 

kdyby ji chtěl prodat) tak z konstantní judikatury, která dovodila v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2007, sp. zn. 22 Cdo 1996/2005, že „nabídka je 

jednostranný právní úkon zavázaného spoluvlastníka, adresovaný spoluvlastníku 

oprávněnému, přičemž jde o návrh na uzavření smlouvy“. Tato právní charakteristika je 

rovněž obecně přijímána v odborné literatuře. Proto je i logické, že pokud je nabídka 

platně uzavřena a následně platně a účinně přijata byla kupní smlouva uzavřena. Není 

proto možné považovat výkon předkupního práva spoluvlastníků za dvoustupňový 

proces. 

      Jinou otázku je, jedná-li se o platné přijetí ,  v případě, že byla učiněna platná 

nabídka u spoluvlastnictví nemovitosti a při jejím přijetí nebyly splněny požadavky 

hmotného práva, že u smluv týkajících se nemovitostí musí být projevy účastníků na 

téže listině. Podle rozhodnutí v rozsudcích ze dne 31. srpna 2011 sp. zn. 28 Cdo 

4285/2009, ze dne 28. července 2011, sp. zn. 33 Cdo 710/2010, ze dne 30. září 2009, 

sp. zn 28 Cdo 3478/2009 a sp. zn 28 Cdo 3834/2009, a ze dne 18. září 2009, sp. zn. 28 

Cdo 2673/2009 sp. zn. 28 Cdo 2728/2009 a sp. zn. 28 Cdo 3059/2009, uzavřel dovolací 

soud, že dopis formulovaný jako nabídku koupě nemovitostí před jejich uvažovaným 

zcizením, v němž je pro případ jejího využití obsažena žádost o vyplacení kupní ceny,  

včetně lhůty k jejímu vyplacení,  představuje řádnou nabídku ve smyslu § 605 obč, zák. 

        Jestliže oprávněná osoba včas zaplatila částka rovnající se ceně, jsou zákonné 

předpoklady plynoucí z předkupní právního vztahu účastníků splněny. V takovém 

případě je třeba považovat nabídku na odkoupení spoluvlastnickém podílu za účinně 

přijatou a tím i právo na uložení povinnosti soudem uzavřít kupní smlouvu  za legální. 
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Výše formulované závěry obstály i v rovině ústavněprávní v usnesení Ústavního soudu 

ze dne 25.února 2010 p.zn. III. ÚS 3191/09.  

      Z výše uvedeného vyplývá, že pokud není dodrženo ustanovení § 46 odst. 1 a 2 zák. 

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, neznamená to že přijetí je neplatné. Smlouva je i 

takto dovršena a pokud není vůle povinného toto uznat, může to za něj učinit soud. 

Tento svůj závěr naposledy pak potvrdil ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud České 

republiky ve svém usnesení ze 30. listopadu 2011 sp. zn. 33 Cdo 3755/2009-258. Před 

vydáním výše uvedeného rozhodnutí dovolacího soudu a jeho potvrzením Ústavním 

soudem bylo pojmově vyloučeno, aby se ve vztahu mezi povinnými a oprávněnými 

aplikovat institut nahrazení  projevu vůle soudem, resp.uložení povinnosti uzavřít kupní 

smlouvu. Tuto skutečnost reflektovat i výslovný text zákona, který v kontextu úpravy 

předkupního práva vytváří podmínky pro použití tohoto institutu pouze v ustanovení § 

603  odst. 3 obč. zák. ve vztahu mezi oprávněným a nabyvatelem (nikoliv povinným), a 

to pouze v případě, že došlo k nabytí s porušením předkupního práva oprávněného.     

V době před touto judikaturou se předpokládalo, že k platné a účinné akceptaci dochází 

pouze za dodržení § 46 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, tzn. 

v zákonem stanovené písemné formě s projevy účastníků obsaženými v jedné listině. 

Tento názor podporovalo i rozhodnutí Nejvyššího soudu, ze dne 14. prosince 1999, sp. 

zn. 22 Cdo 114/94, či na něj odkazující rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. března 

2008, sp. zn. 33 Odo 170/2006, že „uzavření smlouvy o převodu nemovitosti není 

důsledkem jakéhokoliv včasného prohlášení adresáta návrhu (obláta) o přijetí návrhu, 

ale jen prohlášení projevené písemnou formou na téže listině, na které je návrh na 

uzavření smlouvy“. To vyplývá i z interakce mezi ustanovením § 46 občanského 

zákoníku, který speciálně upravuje formu akceptace smlouvy o převodu nemovitostí a 

ustanovením § 602 a násl., občanského zákoníku, který upravuje výkon předkupního 

práva. Tyto dvě úpravy se vzájemně nevylučují a daly se uplatnit vedle sebe. Byla-li 

tedy předmětem předkupního práva nemovitost, musel dle ustanovení § 46 odst. 1 a § 

605 občanského zákoníku povinný učinit oprávněnému nabídku koupě této nemovitosti 

písemnou formou, přičemž nabídka musela zároveň splňovat obecné náležitosti návrhu 

smlouvy dle ustanovení § 37 a 43a, občanského zákoníku. Oprávněný pak mohl návrh 

smlouvy přijmout dle ustanovení § 43c a § 46 odst. 2 obč. zákoníku, tedy prohlášením 

o přijetí návrhu projeveným písemnou formou na téže listině, na které byl návrh na 
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uzavření smlouvy (nabídka), přičemž vzhledem ke speciálnímu ustanovení § 605 

občanského zákoníku musel zároveň v zákonné dvouměsíční lhůtě povinnému vyplatit 

kupní cenu. 

      Současné pojetí značně vyjasnilo postup při nabídce předkupního práva a jeho 

přijetí při aplikaci zákonného předkupního práva dle § 140 zák. č.40/1964 Sb., 

občanského zákoníku a zvětšilo právní jistotu i předvídatelnost práva pro povinného i 

oprávněného. 

      Na nabídku může předkupník reagovat i výslovným prohlášením, že předkupní 

právo nevyužije. Za takové situace předkupní právo zanikne okamžikem, kdy 

předkupníkův projev vůle dojde osobě zavázané z předkupního práva, nikoliv až 

uplynutím doby ujednané stranami nebo ustanovení zákonem pro vykoupení věci60. 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České Republiky publikované ve sbírce 75/2010 ze 

dne 31. srpna 2009, sp. zn. 33 Cdo 603/2008 tento nárok spoluvlastníků, kteří podíl( 

resp. tu jeho ideální část, která by na ně připadala, kdyby zákonné předkupní právo 

uplatnili) vykoupit nechtějí „přiroste“ těm spoluvlastníkům, kteří nabídku k výkupu 

(včas a řádně) přijali. Z čerstvé judikatury je nutno citovat dále právní větu 

z rozhodnutí Nejvyššího soudu České Republiky publikované ve sbírce pod číslem 

128/2011 ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1926/2009, že předkupní právo 

spoluvlastníka není „bez dalšího“ porušeno, jestliže nabídka doručená spoluvlastníku 

neobsahovala údaj o splatnosti cen a poté prodávající uzavřel kupní smlouvy, jež 

obsahovaly individuální splatnost kupních cen. Byla-li splatnost ve smlouvě o převodu 

podílu, uzavřené později s třetí osobou, stanovena jinak než v § 605 obč. zákoníku, 

případně v nabídce na odkoupení podílu učiněné oprávněnému spoluvlastníku (za 

předpokladu, že nabídka obsahovala lhůtu splatnosti delší než dvouměsíční podle § 605 

obč. zákoníku), lze učinit závěr o tom, že bylo porušeno předkupní právo 

spoluvlastníka, jen za předpokladu, že podmínky splatnosti se podstatně lišily, a to 

natolik, že rozdíl mezi nimi mohl objektivně ovlivnit úvahu oprávněného 

spoluvlastníka o přijetí nabídky na realizaci předkupního práva.  

      Tento rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky je zajímavý v tom, že se v něm 

velký senát odchyluje od právního závěru vysloveného v rozsudku Nejvyššího soudu ze 

dne 25. srpna 2003, sp. zn. 33 Odo 178/2003, ve kterém bylo konstatováno porušení 

                                                 
60 Eliáš, K., a kol. Občanský zákoník, Velký akad. komentář, svazek 2. Praha: Linde, 2008, str.1774 



 

  55 

předkupního práva spoluvlastníka podle § 140 občanského zákoníku s tím, že podle § 

605 obč. zákoníku musí být nabídka předkupního práva vykonána ohlášením všech 

podmínek, což v daném případě nebylo, jestliže ze skutečného zjištění vyplývá, že 

nabídka doručená žalobci neobsahovala splatnost kupních cen nabízených nemovitostí 

a poté byla uzavřena kupní smlouva s koupěchtivými, obsahující individuální splatnost 

kupních cen. 

 

  

 

5.3.2. Kupní cena a podmínky nabídnuté vedle ní 

      Podstatné náležitosti právního úkonu jsou takové, které se bezpodmínečně vyžadují 

ke vzniku právního úkonu. Tyto složky jsou stanoveny jednak právním předpisem 

(např. předmět a cena u kupní smlouvy), jednak mohou být sjednány účastníky, tj. mají 

subjektivní povahu (neumožňují účastníkům právního úkonu určit jako podstatné ty 

složky, které sami považují za důležité)61. U předkupního práva je nepochybné, že mezi 

tyto podstatné náležitosti patří v nabídce cena, za kterou mí být věc prodána a také další 

podmínky nabídnuté vedle ní. Podmínky koupě se týkají především ceny – její výše a 

způsobu jejího placení – stejně tak i podmínek nabídnutých koupěchtivým vedle kupní 

ceny. Nabízí-li však koupěchtivý vedle kupní ceny takové podmínky, které není s to 

předkupník splnit – zvláště ty, které závisí na osobních vlastnostech koupěchtivého, či 

spočívají v naturálním plnění (např. v poskytnutí individuálně určené věci), jež 

předkupník poskytnout nemůže – je předkupník povinen vyrovnat je finanční náhradou 

stanovenou odhadem. Odhadní cena musí být předkupníkovi známa již v okamžiku, 

kdy se mu činí nabídka podle § 605. To znamená, že je věcí spoluvlastníka, jako strany 

povinné z předkupního práva, zajistit zjištění výše odhadu ceny. 

      Výše uvedené vyplývá z ustanovení § 606 zák. č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, které říká, že kdo je oprávněn koupit věc musí zaplatit cenu nabídnutou 

někým jiným, není-li dohodnuto jinak. Nemůže-li věc koupit nebo nemůže-li splnit 

podmínky nabídnuté vedle ceny a nelze je vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní 

právo zanikne. 

 

                                                 
61 Fiala, J., a kol. Občanské právo hmotné. Brno : Doplněk, 2002, str. 43 
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 5.3.3 Splatnost kupní ceny  

      Z ustanovení § 605 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku vyplývá, že není-li 

dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit 

movitost do osmi dnů, nemovitost do dvou měsíců po nabídce. Uplyne-li tato doba 

marně, předkupní právo zaniká. Toto ustanovení se uplatňuje i v případě zákonného 

předkupního práva podle § 140, občanského zákoníku. Dále je nutné v nabídce 

informovat o tom, jakým způsobem má být kupní cena zaplacena. V úvahu přicházejí 

různé způsoby, od klasické hotovostní platby, přes poslání poštovní poukázkou nebo 

převodem kupní ceny na bankovní účet. Je však zřejmé, že tyto způsoby nedávají 

kupující osobě odpovídající jistotu, že mu bude nabízený spoluvlastnický podíl 

skutečně převeden. Proto lze jen doporučit formu notářské nebo soudní úschovy kupní 

ceny.   

      Dále lze doporučit, aby v případě zaniknutí předkupního práva, ať už z jakéhokoliv 

důvodu a převodu spoluvlastnického podílu na třetí osobu byla výše ceny a další 

podmínky stejné. Naskýtá se otázka, zda dochází k porušení předkupního práva 

v případě, že cena a další podmínky obsažené v nabídce nebyly naprosto totožné s těmi, 

na kterých byl spoluvlastnický podíl nakonec na koupěchtivou třetí osobu převeden. 

V odborné literatuře byl vysloven názor, že „nelze trvat na absolutní rovnosti nabídnuté 

a nakonec zrealizované kupní ceny, neboť v době od provedení nabídky do faktické 

realizace prodeje může dojít ke změně okolností cenu určujících. Jestliže poté, kdy již 

byla učiněna nabídka i odkupu věci za určitou cenu, dojde ke snížení nabízené kupní 

ceny, je třeba učinit nabídku novou nebo sdělit nové podmínky koupě. Pokud by však u 

ceny stanovené řádně ve statisících či milionech korun došlo k prodeji za cenu pouze 

nepatrně odlišnou, zřejmě by to nebylo možno považovat za porušení předkupního 

práva; literatura hovoří o parametru ceny podstatně vyšší“62. 

      Dle ustanovení § 567 odst. 2 obč. zákoníku je peněžitý dluh plněný prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb splněn vyplacením částky věřiteli v hotovosti. Do 31. 

prosince 2002 to bylo ve znění do této doby účinném splněno nikoliv jak je výše 

uvedeno, ale rozhodným okamžikem byl okamžik poukázání dlužné částky. 

                                                 
62 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol. Občanský zákoník 1,2. Praha:  C.H. Beck, 
2009, str.882 
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Naskýtá se tedy otázka, zda pokud povinný spoluvlastník částku nepřevezme bude 

naplněna podmínka ustanovení § 605 obč. zákoníku, že nemovitost se musí vyplatit do 

dvou měsíců a věc movitá do osmi dnů. To je významné z toho důvodu, že bez splnění 

této podmínky by bez ohledu na další okolnosti nemohlo dojít k řádnému výkonu 

předkupního práva a k platnému přijetí nabídky by nedošlo. Podstatné v současné 

právní úpravě je,  kdy byla kupní cena vyplacena povinnému a je tedy zcela 

bezpředmětné, kdy byla částka odpovídající kupní ceně odeslána. Další otázkou tedy je, 

zda se může osoba povinná dostat do prodlení osobu oprávněnou tím, že odmítne 

poskytnout součinnost nutnou pro splnění dluhu (vyplacení kupní ceny). K těmto 

otázkám se postavil záporně Nejvyšší soud České Republiky ve svém usnesení ze dne 

30. listopadu 2011 sp. zn. 33 Cdo 3755/2009 – 258 s tím, že pokud v nabídce byl 

uveden tento způsob platby, může ji oprávněný použít bez toho, aby se obával výše 

uvedených komplikací. Jiná situace by však pravděpodobně nastala, pokud by si tuto 

formu platby oprávněný zvolil sám. V tom případě by se postupovalo v souladu 

s hmotným právem a on by tak dal možnost povinnému zmařit jeho přijetí nabídky. 

Proto je důležité, aby byl striktně dodržen v nabídce uvedený způsob platby. V případě, 

že tomu tak není, je lépe převést kupní cenu bankovním převodem, vyplatit v hotovosti, 

popř. využít některý ze způsobů úschovy peněz. 

 

 5.3.4. Cena a existence její nabídky od konkrétního kupujícího 

      Podle ustanovení § 606, zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku musí ten, kdo je 

oprávněn věc koupit, zaplatit cenu nabídnutou někým jiným, není-li dohodnuto jinak. 

Pokud se budeme zabývat gramatickým výkladem obsahu tohoto ustanovení, dojdeme 

k přesvědčení, že v době nabídky musí existovat konkrétní zájemce o věc, který 

nabídne cenu a za tuto cenu pak povinný nabízí svůj spoluvlastnický podíl 

předkupníkovi ve své nabídce. Ze stejných myšlenkových pochodů vychází zřejmě i 

rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 1. září 1994, sp. zn. 14 Cdo 369/94, který 

rozhodl, že pouze tehdy, pokud některý ze spoluvlastníků chce úplatně převést svůj 

podíl na společné věci na třetí osobu, která pro něj není osobou blízkou, a tato osoba 

nabídne odkoupení jeho podílu, vznikne spoluvlastníku povinnost nejdříve svůj podíl 

nabídnout ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Není-li takové třetí osoby a 

spoluvlastník nechce setrvávat ve spoluvlastnickém vztahu (hodlá se svého podílu 
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zbavit), nemůže postupovat podle ustanovení § 606 občanského zákoníku, nýbrž jen 

podle ustanovení § 141 nebo § 142 občanského zákoníku. Soudní praxe tedy tímto 

rozsudkem vyvodila právní závěr, že pokud v době nabídky neexistuje konkrétní třetí 

osoba, která chce věc koupit a nabízí konkrétní cenu, nemůže spoluvlastník učinit 

platnou nabídku a to bez ohledu na to, zda posléze dojde k převodu věci za identických 

podmínek jaká byly uvedeny v nabídce. Soudní praxí bylo dále vyvozeno a to 

v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. srpna 1999, č.j. 16 Co 269/99/58, že 

formulaci § 606 o ceně nabízené někým jiným, je nutné vykládat jako ochranu 

zbývajících spoluvlastníků tak, že v době nabídky musí existovat třetí osoba, která 

učinila prodávajícímu spoluvlastníku nabídku jeho spoluvlastnického podílu za určitou 

cenu. Existence zájmu a ceny od třetí osoby má zaručit, že cena uvedená v nabídce je 

odpovídající skutečné tržní ceně, za kterou se v místě a čase věc (respektive podíl) dá 

prodat, a dále pak, aby oprávněný spoluvlastník nebyl vystaven nerovnému nátlaku 

trhem neověřeného stanovení ceny. 

      Vyjdeme-li však z teleologického výkladu výše již zmiňovaného ustanovení § 605 

nejeví se výše uvedené názory soudů jako praktické. Účelem § 140 zák. č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku je jen minimálně omezit vlastnická práva ke spoluvlastnickému 

podílu. Institut předkupního práva mezi spoluvlastníky je prostředkem omezujícím 

právo spoluvlastníka v jeho dispozici s majetkem, ve volné možnosti úplatně převést 

svůj spoluvlastnický podíl na třetí osobu. Podle současné právní úpravy předkupní 

právo mezi podílovými spoluvlastníky, které vyplývá přímo ze zákona a má věcně 

právní povahu, je trvalým omezením jedné ze tří nejvýznamnějších složek obsahu 

práva vlastnického – práva nakládat svou věcí, konkrétně přivést ji na jiného. Působí 

vůči každému spoluvlastníku věci i jeho právním nástupcům a pro spoluvlastníka věci 

zakládá povinnost, aby v případě, že chce svůj podíl na věci  zcizit, jej přednostně 

nabídl ke koupi ostatním spoluvlastníkům. 

       Jde o právní vztah, v němž právu jedné strany na přednostní nabídku ke koupi a 

možnost jejího využití, odpovídá povinnost strany druhé nabídku učinit. Práva a tomu 

odpovídající povinnosti,  jež tvoří obsah tohoto právního vztahu, jsou stanovena přímo 

zákonem a stejně jako v každém jiném právním vztahu, založeném a upraveném 

zákonem, nelze ani účastníkům tohoto vztahu ukládat další povinnosti, než jaké zákon 

stanoví nebo nad zákonný rámec jim zakládat další oprávnění. Meze ochrany práv 
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jednotlivých spoluvlastníků pak nemohou být vykládány extenzivně tak, aby v zájmu 

zajištění ochrany zájmů jednoho spoluvlastníka byly ohrožovány či porušovány zájmy 

spoluvlastníka jiného, tj. musí existovat určitý vyvážený poměr ochrany jednotlivých 

spoluvlastnických práv. Vzhledem k tomu, že k přijetí nabídky dochází „vyplacením“ 

věci,  je stanoveno, jaká cena musí být oprávněným ve lhůtě zaplacena. Jde o cenu 

nabídnutou někým jiným. Smyslem ustanovení § 606 občanského zákoníku je, aby 

cena,  kterou musí oprávněný vyplatit, chce-li své předkupní právo vykonat, byla cenou 

tržní, reálně dosažitelnou v místě a čase(tzv. cenu obvyklou) a nikoliv cenou 

smyšlenou, fiktivní. Cena nabídnutá někým jiným má vystihovat, kolik je kupec 

v daném místě a čase ochoten za věc dát. Jde tedy o způsob určení ceny, za níž je věc 

nabízená ke koupi oprávněnému a za níž je prodávající zavázán věc mu prodat, pokud 

oprávněný využil své právo přednostní koupě a zároveň za níž (minimálně) může svůj 

podíl prodat někomu jinému. Učiněním nabídky vzniká totiž prodávajícímu závazek, že 

v případě nezájmu oprávněného neprodá věc jinému zájemci za podmínek 

výhodnějších, než jaké byly nabídnuty spoluvlastníkovi.  

      Prodávající může svou nabídkovou povinnost splnit nejdříve v okamžiku , kdy si 

opatřil podklady pro stanovení reálné kupní ceny a nejpozději do doby, než uzavře 

závaznou kupní smlouvu smlouvu se třetí osobou. V tomto období se utváří cena, za níž 

je věc nabízena k výkupu.  Určit tuto reálnou tržní cenu lze ale nejen na základě 

nabídky třetích osob, ale i odborným posudkem. Takto určená cena může být navíc i 

objektivnějším podkladem pro cenu uvedenou nakonec v nabídce. Zda cena uvedená 

v nabídce je cenou „nabídnutou někým jiným“ se projeví, až v případě prodeje někomu 

jinému a odvíjí se od toho, zda cena, uvedená v nabídce spoluvlastníkovi, je či není 

méně výhodná než cena, za níž byl spoluvlastnický podíl prodán jinému. Z hlediska, 

zda prodejem jinému bylo porušeno předkupní právo spoluvlastníka, není proto 

rozhodující, zda cena uvedená v nabídce spoluvlastníka byla prodávajícímu někým 

nabídnuta již v době, kdy činil nabídku k výkupu, nýbrž rozhodující je porovnání ceny, 

za níž došlo k převodu na jiného. Samotnou okolností, že v době učinění nabídky 

k výkupu zde neexistovala konkrétní osoba, nabízející prodávajícímu spoluvlastníkovi 

kupní cenu, není předkupní právo ostatních spoluvlastníků porušeno. „ Cena nabídnutá 

někým jiným“ se totiž neváže k osobě potencionálního kupce, ale k ceně, na níž lze 

v daném čase a místě prodej realizovat. 
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       Došlo-li k prodeji osobě nikoliv blízké za cenu a dalších podmínek uvedených 

v nabídce oprávněnému, který ji nevyužil, je zřejmé, že taková cena je v daném místě a 

čase nejen reálně dosažitelnou, ale i byla také reálně dosažena. K porušení předkupního 

práva spoluvlastníka z důvodu, že cena uvedená v nabídce oprávněnému není „cenou 

nabídnutou někým jiným“ dochází, jestliže byl podíl prodán třetí osobě za cenu jinou 

(výhodnější), než jaká byla spoluvlastníkovi předem nabídnuta, nikoliv tím, že v době 

nabídky zde nebyl konkrétní zájemce o koupi. Zda cena nabídnutá spoluvlastníku je 

cenou reálnou, za niž lze v daném místě a čase věc skutečně prodat,  nevyplývá 

z nezávazného zájmu třetí osoby, ale z faktu, zda za tuto cenu v daném místě a čase 

byla věc prodána jinému a je přitom lhostejno, zda cena uvedená v nabídce vycházela 

z nabídky konkrétního zájemce o koupi či ze znaleckého posudku. 

      Z tohoto teleologického výkladu vychází právní věta z  rozsudku Nejvyššího soudu 

České Republiky ze dne 18. října 2001, publikovaná ve sbírce pod číslem 72/2002, sp. 

zn. 25 Cdo 2764/99, že pro posouzení toho, zda prodejem spoluvlastnického podílu 

nemovitosti bylo porušeno předkupní právo spoluvlastníka, není rozhodující, zda 

v době, kdy mu byl podíl nabídnout k výkupu, nabídl konkrétní zájemce o koupi 

prodávajícímu spoluvlastníku kupní cenu. Podstatné je porovnání ceny, případně 

dalších podmínek, za nichž došlo k prodeji jinému s tím, za jakou cenu a za jakých 

dalších podmínek nabídl předtím povinný spoluvlastník prodej oprávněnému. 

 

5.3.5. Změna nabídkové ceny a podmínek nabídnutých vedle ní 

v prekluzivní lhůtě pro vyplacení kupní ceny a možnost odvolání 

nabídky 

      Při uplatňování instituce předkupního práva dochází po řádném podání nabídky 

nezřídka k situaci, že dojde ke změnám podmínek na straně povinného spoluvlastníka. 

Naskýtá se proto otázka, zda zavázaný může svoji nabídku změnit, odvolat ji, popř. zda 

může odstoupit od svého úmyslu svůj spoluvlastnický podíl prodat. 

      V prvém případě je třeba vzít v úvahu rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky 

ze dne 25. ledna 2005, sp. zn. 33 Odo 663/2004, který říká, že jestliže poté, co již byla 

nabídka předkupního práva učiněna, dojde ke změně těchto podmínek, je třeba učinit 

novou nabídku nebo sdělení nové podmínky koupě, a to – jde-li o nemovitost – opět 

písemně. I pro tuto novou nabídku, případně pro sdělení nových podmínek platí, že jde 
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o právní úkon adresovaný, tj. o projev vůle určený konkrétní osobě – oprávněnému. Je-

li pro tuto nabídku předepsána písemná forma, je nezbytné, aby z písemného projevu 

vůle vyplývalo – kromě údajů o podmínkách, za nichž se prodej má uskutečnit – i to, že 

jde o projev, který povinný činí vůči oprávněnému. Podle mého názoru se jedná o 

velmi omezeně použitelné rozhodnutí, které se vztahuje na případy, kdy oprávněný 

spoluvlastník,  po podání platné nabídky povinným,  tuto nabídku v zákonem stanovené 

lhůtě nepřijme. Za této situace může povinný prodat svůj podíl třetí osobě, 

koupěchtivému jen za předpokladu, že dodrží identické podmínky jako pro oprávněnou 

osobu. Pokud dále s touto třetí osobou jedná a podmínky se změní, musí oznámit 

změnu podmínek. Podle mého je ale lépe učinit nabídku novou.  

      Po dobu, kterou zákon stanoví pro přijetí nabídky a která je u movitých věcí osm 

dní a pro věci nemovité dva měsíce, jsem přesvědčen, že se podmínky uvedené 

v nabídce změnit nemohou. Zákon totiž jasně stanoví v ustanovení § 43a odst. 3,4 kdy 

může a kdy nemůže být návrh (nabídka) odvolán.  V odstavci 3 je stanoveno, že dokud 

nebyla smlouva uzavřena, může být návrh odvolán, jestliže odvolání dojde osobě, které 

je určeno dříve, než tato osoba odeslala přijetí návrhu.  V odstavci 4 je stanoveno, že 

návrh nemůže být odvolán během lhůty, která je v něm stanovena pro přijetí, ledaže 

z jeho obsahu vyplývá právo jej odvolat i před uplynutím této lhůty nebo je-li v něm 

vyjádřena neodvolatelnost. 

Jelikož pro využití předkupního práva zákon stanoví lhůty k přijetí návrhu zaplacením 

ceny, nelze dospět k jinému názoru a závěru, než že pokud si spoluvlastník v nabídce 

nevyhradí právo nabídku odvolat, je nabídka neodvolatelně vázaná po celou lhůtu 

stanovenou, pro přijetí nabídky, tzn. po celou dobu zákonem stanovené lhůty pro 

vyplacení ceny. 

      K výše uvedenému vyhrazení si možnosti nabídku odvolat mám za to, že ani 

ustanovení zabývající se předkupním právem (§ 602 a násl., občasnkého zákoníku) 

nebrání povinnému tuto výhradu vůči oprávněnému použít, ovšem pokud chce následně 

spoluvlastnický podíl prodat, je vázán povinností učinit oprávněnému spoluvlastníkovi 

nabídku novou. Pokud ovšem tato výhrada odvolatelnosti nabídky v nabídce zahrnuta 

není, stává se tato neodvolatelnou. Další věcí je samozřejmost, že v případě, že 

oprávněný příjme nabídku dříve než mu dojde její odvolání, nabídka je platně přijata a 

k odvolání návrhu spoluvlastníkem nelze přihlížet. 
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      Jinou diskutabilní otázkou na kterou ovšem zatím judikatura neposkytla odpověď je 

to, zda je povinný vázán svou nabídku i poté, co již nechce věc zatíženou předkupním 

právem oprávněného převést na třetí osobu za podmínek uvedených v nabídce. Jak 

vyplývá z ustanovení § 602 odst. 1, zák.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, povinný 

má povinnost nabídnout své spoluvlastnické podíly oprávněnému ke koupi pouze 

v případě, že chce nemovitost prodat. Z tohoto ustanovení a contrario vyplývá, že 

povinný není povinen své spoluvlastnické podíly oprávněnému prodat, jestliže je již 

nechce prodat třetí osobě. Z ustanovení § 606 obč. zákoníku dále vyplývá, že povinný 

musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným, a to u nemovitosti do dvou měsíců a u věci 

movité do osmi dnů. 

     Teorie i praxe z výše uvedených ustanovení dovozuje, že pokud v době po učinění 

nabídky dojde ke snížení nabízené kupní ceny, je třeba učinit nabídku novou, nebo 

sdělit nové podmínky koupě a to písemně, jde-li o nemovitost63.  

      Tato interpretace logicky zaručuje oprávněné osobě, že nabídka ke koupi v rámci 

výkonu předkupního práva,  nebude pro oprávněnou osobu méně výhodná,  než 

případný prodej třetí osobě. Pokud však je nutné oznámit oprávněnému snížení 

nabídkové ceny,  je nutné stejně postupovat i v obrácené situaci, kdy v době po učinění 

nabídky dojde ke zvýšení nabízené kupní ceny. Rovnost oprávněného a povinného před 

zákonem vyžaduje, aby měl povinný zrcadlově zaručeno, že nebude nucen nemovitost 

prodat oprávněnému za nižší cenu, než je cena aktuálně nabízená třetí osobou. 

V opačném případě by totiž z případných změn nabízené kupní ceny v době po učinění 

nabídky mohl profitovat jen oprávněný, protože povinný by na jedné straně měl 

povinnost v případě snížení nabízené ceny snížit rovněž cenu za odkup, avšak na druhé 

straně by, v případě zvýšení nabízené kupní ceny,  neměl stejnou možnost zvýšit cenu 

za odkup.  

       Pokud tedy po učinění nabídky dojde k navýšení nabízené kupní ceny, je třeba 

postupovat obdobně jako v případě jejího snížení, tj. povinný musí mít právo učinit 

oprávněnému novou aktuální nabídku nebo sdělit nové podmínky koupě. Potud nelze 

než souhlasit, ovšem s odvoláním na to, že jde o změnu,  která se vztahuje pouze 

k případům, že uplyne marně lhůta pro přijetí a pak dochází při prodeji třetí osobě ke 

změně podmínek.  Nutno však podotknout, že informace o zvýšení ceny nemá pro 
                                                 
63 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J., a kol.. Občanský zákoník, Komentář, Praha: C.H. 
Beck, 2006, str.1076 
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oprávněného spoluvlastníka již žádný význam, protože k převodu dochází za cenu 

vyšší. Jsem přesvědčen, že cena se ve lhůtách stanovených zákonem (tj. dva měsíce u 

nemovitostí a osm dnů u movitých věcí) nedá ani zvýšit ani snížit, pokud se na tom 

povinný s oprávněným nedohodne. 

      Jak je tomu ale v případě, že povinný po učinění nabídky zcela upustí od úmyslu 

svůj podíl prodat, ať už z jakýchkoliv důvodů. Je nucen prodej uskutečnit i když není 

naplněna hypotéza ustanovení § 602 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., obč. zákoníku, že 

povinný chce věc prodat? Je účelem institutu zákonného předkupního práva zaručit 

povinnému, že v případě, že ji prodat nechce,  může se tak rozhodnout kdykoliv? Je 

nabídka učiněna oprávněné osobě po zákonnou dobu (osm dní, dva měsíce) neměnná? 

To jsou otázky vztahující se k odstavci 1 § 602 občanského zákoníku. 

      Předně je třeba znovu zdůraznit, že ustanovení občanského zákoníku pro předkupní 

právo jsou primárně určeny pro výkon předkupního práva smluvního a pro předkupní 

právo zákonné a věcné svou povahou (kterými předkupní právo podle § 140., obč. 

zákoníku, nepochybně je) se používá pouze podpůrně. S odvoláním na dřívější text se 

domnívám, že po podání platné nabídky povinného oprávněnému spoluvlastníkovi, 

nemůže být tato odvolána z důvodu, že se povinný rozhodl svůj spoluvlastnický podíl 

neprodat. Neobstojí ani argument, že by tím nedošlo k porušení předkupního práva 

oprávněného (pokud by podíl nebyl prodán třetí koupěchtivé osobě). V této situaci je 

znovu nutné dostát zákonem stanovených náležitostí pro návrh na uzavření smlouvy (§ 

43a, a následující občanského zákoníku), které takové jednání nepřipouští. Institut 

předkupního práva podle mého názoru formulací „kdyby ji chtěl prodat“ z odst. 1, § 

602 zák. č. 40/1964 Sb., obč. zákoníku,  chrání povinného do té doby,  dokud se 

nerozhodne věc prodat a následně už musí postupovat podle ustanovení o náležitostech 

návrhu. Nelze tedy dovozovat, že má právo kdykoliv od svého záměru prodat 

spoluvlastnický podíl upustit a návrh na odprodej svého spoluvlastnického podílu 

kdykoliv odvolat nebo změnit. 

 

 6. Zánik zákonného předkupního práva 

     K zániku zákonného práva dochází mnoho způsoby. Jelikož se toto právo váže 

k věci a dále pak k rozhodnutí spoluvlastníka podíl na věci zcizit, není určena délka 

trvání předkupního práva. Ze stejných důvodů nemusíme uvažovat ani o promlčení 
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předkupního práva, neboť teprve od reálné možnosti předkupního práva využít,  počne 

oprávněnému běžet případná promlčecí lhůta. V obecném použití předkupního práva 

však vzhledem ke lhůtám, které stanoví zákon pro jeho konzumaci, nemá promlčení 

žádný praktický význam. Promlčet se však dají jiná práva,  s předkupním právem 

související. Jde o práva vzniklá po uplatnění předkupního práva a také o práva na 

náhradu škody při porušení předkupního práva, zejména pak o právo domáhat se podle 

§ 603, odst. 3, zák č. 40/1964 Sb., obč. zákoníku při porušení věcného předkupního 

práva nabídky od třetí osoby. Předkupní právo zanikne oprávněnému také jeho 

nevyužitím, pokud se tato osoba takto rozhodne. Učinit to může buď výslovně a potom 

právo zaniká ke dni odmítnutí, a nebo konkludentně, když marným uplynutím 

prekluzivní lhůty pro přijetí,  dochází rovněž k zániku předkupního práva pro 

oprávněného spoluvlastníka. Podívejme se nyní na další způsoby zániku zákonného 

předkupního práva podrobněji.  

 

6.1.  Využití předkupního práva 

     Předkupní právo může zaniknout, pokud je uplatněno,  tzn. je přijata zákonná 

nabídka. Musí však být splněny všechny podmínky, které nabídka obsahovala a musí 

být věc vyplacena, a to u movitých věcí do 8 dnů a u nemovitostí do dvou měsíců. 

Pouhá výslovná akceptace nepostačí. Pokud jde o zákonné předkupní právo, může 

zvláštní zákon, který dané právo zakládá, stanovit jinou lhůtu pro uplatnění, stejně jako 

určit, že postačí přijetí nabídky, aniž by byla cena uhrazena64. 

       Jako příklad můžeme vyjmenovat např. zákon o podmínkách převodu 

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (zák. č. 95/1999 Sb.) 

V případě, že je pozemek převáděn podle tohoto zákona, vyjma převodů podle § 5 odst. 

1 a 5 a dále podle §§ 6-8 výše citovaného zákonu, má stát zákonné předkupní právo. 

Toto právo se uplatní i pro případy jiného zcizení než prodejem a ukládá vlastníku 

pozemku povinnost, nabídnout tento pozemek státu ke koupi za cenu, za kterou jej 

získal od Pozemkového fondu. 

      Dalším zvláštním zákonem ve kterém se objevuje zákonné předkupní právo v jiném 

pojetí než podle obč. zákoníku, je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

(památkový zákon), který nařizuje, že pokud je předmětem prodeje nebo jiného 

                                                 
64 Surgová. M., Předkupní právo, Praha: Linde, 2008, str.85 
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úplatného převodu vlastnictví kulturní památka, je vlastník takovou kulturní památku 

povinen nabídnout státu prostřednictvím ministerstva kultury ke koupi. Ze znění 

zákona vyplývá, že tato povinnost neplatí při převodech na osoby blízké a 

spoluvlastníky a neplatí ani v případě jakéhokoliv bezúplatného převodu na jakoukoliv 

třetí osobu. Zákon pochází z osmdesátých let minulého století, a protože se v době 

přijetí předkupní právo v občanském zákoníku nevyskytovalo,  nemluví se 

v památkovém zákonu přímo o předkupním právu, nicméně obsahem se použitá 

formulace s předkupním právem shoduje. Zákon však v tomto případě stanoví jiné 

podmínky pro jeho výkon a zákon o státní památkové péče tak vystupuje vůči obč. 

zákoníku jeho lex specialis. Lhůta pro přijetí nabídky je stanovena na tři měsíce u 

movitých věcí a šest  měsíců v případě věcí nemovitých. V této lhůtě však nemusí stát 

vyplatit cenu, ale může pouze oznámit povinnému, že nabídku přijímá. Splatnost kupní 

ceny zákon neřeší. Pokud je porušeno předkupní právo a památka není nabídnuta státu 

ke koupi, začíná běžet tříletá promlčecí lhůta, ve které je převod relativně neplatný. 

      Také zákon č. 229/1991 Sb., o půdě pracuje s institutem předkupního práva, když 

zřizuje toto právo pro nájemce pozemku, na kterém existuje zahrádkářská osada,  

zřízená  před 1. říjnem 1976 nebo na základě územního rozhodnutí a to za podmínky, 

že se nájemce dohodl s vlastníkem na prodloužení nájmu. Toto předkupní právo bylo 

dále podmíněno skutečností, že původním titulem k užívání pozemku bylo právo 

trvalého užívání nebo právo dočasného užívání na dobu neurčitou, které se posléze 

transformovali na nájemní vztah. 

      S předkupním právem pracuje i zákon č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

který vlastníkům nezastavěných pozemků ležících mimo sídelní útvary na území 

národních parků, národních přírodních reservací, národních přírodních památek a 

vlastníkům pozemků souvisejících s jeskyněmi ukládá povinnost v případě prodeje tyto 

pozemky nabídnut ke koupi orgánu ochrany přírody. Dále pak stanoví rozdílně od 

obecného pojetí, že pokud orgán ochrany přírody neprojeví o pozemky do šedesáti dnů 

zájem (písemný a závazný), mohou vlastníci pozemky převést na třetí osobu, tzn. 

uskutečnit zamyšlený prodej. 

      Rovněž stavební zákon č. 183/2006 Sb., používá institut předkupního práva, když 

zakládá předkupní právo ve prospěch obce, kraje nebo státu u pozemků, které jsou 

určeny územním plánem nebo regulačním právem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo 
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pro veřejně prospěšné opatření. Obci a kraji se dále přiznává předkupní právo u 

pozemků vymezených územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejné 

prostranství. Podmínka conditio sine qua non, je vydaní územního plánu nebo 

regulačního plánu a vymezení veřejně prospěšné stavby, popř. veřejného prostranství. 

Oproti obecné úpravě předkupního práva podle občanského zákoníku, obsahuje 

stavební zákon několik odlišností a vystupuje tak rovněž ve vztahu k zák. č. 40/1964 

Sb., občanského zákoníku jako lex specialis. 

      Vlastník pozemku je povinen za splnění výše uvedených okolností, nabídnout 

oprávněnému subjektu pozemek ke koupi za cenu určenou znaleckým posudkem, 

přičemž takto stanovená cena nemusí odpovídat výši ceny, kterou by nabízela třetí 

osoba. Oprávněný subjekt má lhůtu 6 měsíců od doručení nabídky, ve které má 

možnost se vyjádřit. Pokud nabídku přijme, musí uzavřít kupní smlouvu. Pokud 

prekluzivní lhůta šest měsíců marně uplyne, popř. není uzavřena kupní smlouva, 

předkupní právo zaniká.  

      Konečně také zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ukládá zachovat předkupní 

právo státu v případě, že se při zpeněžování podstaty dojde k převodu nemovitosti, 

která tvoří pozemní část veřejného přístavu. Potud tedy o zvláštních zákonech, které 

pracují s institutem předkupního práva. 

      Uplatnění a využití předkupního práva je nejčastějším a nejobvyklejším způsobem 

zániku předkupního práva. Jeho realizací dojde k jeho konzumaci, vzniká právní vztah 

a právní titul k nabytí vlastnického práva. Tím, že je předkupní právo využito, dochází 

k naplnění účelu, pro který byl tento institut zařazen do zákonné normy a v případě 

spoluvlastnictví bude ve skryté formě svědčit všem spoluvlastníkům věci. 

 

6.2. Vzdání se předkupního práva 

      Předkupní právo nemůžeme zařadit pod pojmem „ práva, která mají teprve 

v budoucnu vzniknout“65. Tudíž se v případě vzdání se tohoto práva nemusíme řídit § 

574, odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a dohodu o vzdání se 

předkupního práva můžeme v intencích § 574 odst. 1., občanského zákoníku uzavřít. 

Zákon vyžaduje  obligatorně písemnou formou. 
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      Vzdát se předkupního práva můžeme kdykoliv po jeho vzniku a to jak v době, kdy 

působí ve své skryté formě, tak i po té co byla učiněna nabídka k výkupu 

spoluvlastnického podílu. Pokud oprávněný písemně potvrdí, že se vzdává svého 

předkupního práva, předkupní právo zaniká bez ohledu na to, za jakých podmínek 

povinný nakonec podíl na věci převede. 

      Pokud ovšem existuje platná nabídka a oprávněný se vyjádří, že nabídku nepřijímá, 

dochází sice k zániku předkupního práva, ovšem vázaném podmínkou, že dojde 

k převodu na třetí osobu za podmínek, které byly oznámeny v nabídce. Po takovém 

vyjádření může povinný ale věc, popř. podíl prodat ihned a nemusí vyčkávat uběhnutí 

zákonné lhůty pro vyplacení.  

      Pokud by oprávněný přece jen změnil názor a do konce lhůty splnil podmínky pro 

převod věci, věc by již nabýt nemohl. Takové jednání by mělo být vnímána jako 

jednání v rozporu s dobrými mravy a nemělo by používat soudní ochrany66. 

      Výše uvedené koresponduje s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky ze 

dne 13. května 2003, sp. zn. 22 Cdo 446/2002, které stanoví, že předkupní právo zaniká 

i v případě, že spoluvlastník o zamyšleném prodeji druhým spoluvlastníkům ví, dá však 

nepochybně najevo, že o věc nemá zájem a že s prodejem souhlasí. V tomto případě jde 

o ústně nebo konkludentně uzavřenou dohodu o tom, že předkupní právo nebude 

uplatněno. Pokud spoluvlastník výslovně projeví vůli věc nekoupit, bylo by nadbytečné 

mu ji ještě nabízet ke koupi. 

 

6.3. Vyvlastnění 

      Zákon o vyvlastnění č. 184/2006 Sb., v ustanovení § 19 stanoví, že v případě 

vyvlastnění se neuplatní smluvní ani zákonné předkupní právo k vyvlastňovanému 

pozemku nebo stavbě. 

 

6.4. Udělení příklepu v dražbě  

      Podle ustanovení § 336 b, odst. 2, písm. l., občanského soudního řádu může 

oprávněný z předkupního práva k nemovitosti uplatnit své právo v dražbě pouze jako 

dražitel. Dále je povinen své předkupní právo prokázat nejpozději před zahájením 

dražebního jednání. Pokud oprávněný učiní nejvyšší podání společně s jiným 
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dražitelem, má přednostní právo na udělení přiklepu. Udělením příklepu předkupní 

právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel vlastníkem 

vydražené nemovitosti a to i tehdy, je-li vydražitel někdo jiný než oprávněný. Daný 

režim platí však pouze pro nemovité věci a podnik. Věci movité nejsou v občanském 

soudním řádu řešeny a spoluvlastník tedy není při jejich dražbě nijak zvýhodněn. 

 

  

 

        7.  Porušení předkupního práva a možnosti právní obrany 

      Předkupní právo je porušeno v případě, že nebyly splněny veškeré zákonem 

stanovené podmínky pro jeho realizaci. Možností porušení je několik a většinou se 

týkají porušení povinnosti nabídnout spoluvlastnický podíl poté, co se ho povinný 

spoluvlastník rozhodne prodat. Dále dochází k porušení předkupního práva pokud 

nabídka sice byla učiněna, ale její obsah nesplňuje zákonem stanovené podmínky. 

K porušení dochází i v případě, že podíl byl, po nepřijetí nabídky oprávněným, 

převeden na třetí osobu za výhodnějších podmínek, než jaké obsahovala nabídka (nižší 

cena). Dále může dojít k porušení předkupního práva například nedodržením lhůt pro 

vyplacení kupní ceny atd.  

      Můžeme tedy konstatovat, že povinný porušil svou právní povinnost tehdy, pokud i 

když je vázán zákonem k předkupnímu právu, věc oprávněnému nenabídne k prodeji 

nebo nepostupuje po platné nabídce dle zákona. S takovým porušením právní 

povinnosti spojuje zákon určité následky, které mají zajistit vrácení věci do původního 

stavu. Protože však při porušování povinnosti z předkupního práva dochází většinou ke 

změně vlastníka, zaniká primární povinnost povinného a vzniká sekundární povinnost 

třetí osoby, které se oprávněný může soudně dovolat. Tyto skutečnosti však 

automaticky nezneplatňují právní titul, na základě kterého spoluvlastnictví přešlo na 

třetí osobu. Smlouva se stává neplatnou pouze relativně a oprávněný subjekt se může 

v obecné promlčecí lhůtě tří let dovolal svých práv u příslušného soudu. 

      Obecná promlčecí lhůta začíná běžet podle § 101, zák. č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Tento okamžik souvisí 

s převodem vlastnictví k věci nebo podílu na ní. V případě movitých věcí tento 

okamžik, pokud není uplatněna výhrada vlastnictví, splývá s uzavřením kupní smlouvy. 
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      U většiny nemovitých věcí dochází  k převodu vlastnictví až intabulací do 

veřejného seznamu (v tomto případě katastru nemovitostí). Nemovitost se převádí na 

základě podaného návrhu na vklad a nový vlastník je po splnění všech náležitostí 

zapsán ke dni podání návrhu na vklad. Tento okamžik je také začátkem případné 

promlčecí lhůty práv z předkupního práva u nemovitostí. 

       Občanský zákoník stanoví v § 603 odst. 3, že bylo-li předkupní právo porušeno, 

může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu 

zůstane předkupní právo zachováno. Vycházíme ze závěru, že se jedná o předpis 

vztahující se toliko na předkupní právo věcné67. 

 

 7.1.  Porušení předkupního práva s věcným účinky 

     Pouze věcné předkupní právo zajišťuje oprávněnému určitou jistotu, že se v případě 

porušení předkupního práva dočká adekvátní nápravy takového stavu, a hlavně, že 

výsledek reparace bude stav, kdy se opět stane vlastníkem popř. spoluvlastníkem věci. 

Oprávnění z předkupního práva smluvního se musí spokojit tolika s náhradou vzniklé 

škody. 

      Ze shora uvedeného vyplývá, že oprávněný, který je dotčen porušením předkupního 

práva věcné povahy, má právo domáhat se na novém vlastníku věci, aby mu ji prodal 

za stejných podmínek, nebo mu zůstane předkupní právo zachováno. Dále má možnost 

domáhat se náhrady škody. Zákon mu tedy dává tři možnosti, přičemž uplatnění 

prvních dvou variant současně se logicky vylučuje. Protože je tedy nutné zvolit si na 

začátku sporu, kterou zákonnou cestou se oprávněný vydá. Měl by si především ujasnit 

zda má za daného stavu věci zájem věc nabýt a jestli je schopen splnit veškeré 

podmínky, tj. zejména zaplatit kupní cenu. Pokud vůle oprávněného směřuje k nabytí 

věci ihned, musí se domáhat na nabyvateli, aby mu věc nabídl ke koupi ve lhůtě tří let. 

Pokud oprávněný nemůže splnit podmínky transakce, popř. nechce věc nabýt okamžitě, 

zůstává mu předkupní právo zachováno až do okamžiku, kdy se ji nový vlastník 

rozhodne prodat. Tento okamžik je ovšem plně závislý na vůli nového vlastníka a 

oprávněný nemá žádnou možnost si prodej vynutit. Volit z výše uvedených variant 

může oprávněný až do uplynutí promlčecí lhůty. Pokud tato lhůta marně uplyne, 

zůstane mu zachováno předkupní právo. Současně může oprávněný na původním 
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spoluvlastníku uplatnit náhradu škody spočívající buď ve zmenšení jeho majetku nebo 

v ušlém zisku. 

      Pokud se tedy oprávněný rozhodne domáhat na nabyvateli spoluvlastnického 

podílu, aby mu věc nabídl ke koupi, musí vyzvat tohoto nového vlastníka, aby tak 

učinil.  

      Lze tedy doporučit, aby se oprávněný písemně obrátil na nového vlastníka 

s výzvou, aby napravil protiprávní stav a nabídl mu podíl ke koupi za stejných 

podmínek, za který tento podíl získal. Ve výzvě se stanoví přiměřená lhůta, ve které má 

být nabídka dobrovolně uskutečněna. Po jejím marném uplynutí je na nabyvatele 

hleděno, jako by byl v prodlení se splněním povinností, vzniklých na základě porušení 

předkupního práva, a oprávněný může podat žalobu. Aktivní legitimací má oprávněný, 

pasivně je legitimován nový vlastník, nikoliv původní povinný. Převést vlastnické 

právo může pouze vlastník a proto nelze žalovat původního povinného. Ten může do 

sporu vstoupit jedině jako vedlejší účastník podle ustanovení § 93 občanského 

soudního řádu. 

      Původně soudy zastávaly názor, že oprávněný, jehož předkupní právo bylo 

porušeno, má nárok jen na nahrazení jednostranného právního úkonu zavázaného 

adresovaného oprávněnému, tedy na nahrazení nabídky. Tento názor byl v jistém 

smyslu logický, neboť podle ustanovení § 603, odst. 3, zák. č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku je vlastník „ povinen nabídnout věc ke koupi, a nikoliv uzavřít kupní smlouvu 

s oprávněným. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. června 2001, 

sp. zn. 22 Cdo 831/2000 v tomto smyslu upřesňuje: na základě výzvy oprávněného 

vzniká nabyvateli právní povinnost nabídnout oprávněnému věc ke koupi za podmínek, 

za kterých mu měla být věc povinnou osobou původně nabídnuta. Nesplní-li nabyvatel 

tuto povinnost, může se oprávněný domáhat u soudu, aby jeho projev vůle v tomto 

směru byl nahrazen soudním rozhodnutím, vydaným podle § 161 odst. 3, obč. soudního 

řádu. Právo vyplývající z § 603, odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku může 

tudíž podílový spoluvlastník uplatnit, i když relativní neplatnost smlouvy, na jejímž 

základě nabyvatel věc získal, neuplatnil vůbec nebo ji sice uplatnil, ale vadně, resp. 

neúčinně. Předpokladem postupu podle posledně uvedených ustanovení tedy není, aby 

se oprávněný nejprve dovolal relativní neplatnosti smlouvy o převodu 

spoluvlastnického podílu, ve vztahu ke všem účastníkům smlouvy. 
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     Tato judikatura byla dále precizována v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky 

ze dne 19. září 2005, sp. zn. 22 Cdo 1875/2005, kde bylo vyjádřeno, že jestliže se na 

základě porušení předkupního práva může oprávněný (spoluvlastník) podle § 603, odst. 

3., zák. č. 40/1964 Sb., obč. zákoníku domáhat, aby mu nabyvatel nabídl věc ( 

spoluvlastnický podíl) ke koupi, a nabyvatel neučiní nabídku ke koupi dobrovolně, 

oprávněný spoluvlastník se může domáhat nahrazení tohoto projevu vůle nabyvatele 

rozhodnutím soudu. To znamená. že se žalobou bude považovat, aby soud rozhodl, že 

se nahrazuje projev vůle žalovaného,  jimž je povinen učinit žalobci, jako oprávněnému 

spoluvlastníkovi,  nabídku ke koupi spoluvlastnického podílu tohoto znění: navrhuji 

uzavření smlouvy tohoto obsahu (dále uveden text smlouvy), nebo uzavření smlouvy, 

jejíž text tvoří příloha tohoto rozsudku. Petit žaloby by mohl znít i tak, že se nahrazuje 

projev vůle žalovaného, aby uzavřel smlouvu tohoto znění: (a dále bude uveden text 

smlouvy.  

      Právní mocí rozsudku, jímž je nahrazen projev vůle nabyvatele ( žalovaného) učinit 

oprávněnému spoluvlastníkovi (žalobci) nabídku ke koupi spoluvlastnického podílu, je 

třeba považovat návrh na uzavření smlouvy za perfektní (§ 43a, odst. 2 zák. č. 40/1964 

Sb., obč. zákoníku), tj. že projev vůle nabyvatele (žalovaného), nahrazený soudním 

rozhodnutím,  došel oprávněnému spoluvlastníkovi (žalobci) jako osobě, které byl 

určen. Smlouva o koupi spoluvlastnického podílu mezi nabyvatelem a oprávněným 

spoluvlastníkem bude uzavřena, jakmile přijetí nabídky ke koupi podílu (nahrazené 

soudním rozhodnutím) nebude účinnosti (§ 44, zák. č. 40/1964 Sb., obč. zákoníku), tj. 

oprávněný spoluvlastník učiní včasné prohlášení nebo jiné včasné jednání, že 

s nabídkou souhlasí, a vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde nabyvateli.  

      Z výše uvedeného vyplývá, že oprávněný může soud žádat,  aby nahradil vůli 

žalovaného a přímo z něj navrhl uzavření smlouvy o prodeji podílu, jelikož tím, že se 

oprávněný spoluvlastník domáhá  realizace svého práva věc koupit, projevil vůli 

nabídku přijmout. 

 

7.2.  Porušení předkupního práva podle § 140, zák. č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku 
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      Občanský zákoník vyžaduje, převádí-li se spoluvlastnický podíl, předkupní právo 

pro ostatní spoluvlastníky. Zákon sice výslovně nestanoví, že předkupní právo podle § 

140 občanského zákoníku je věcné povahy a působí vůči třetím osobám, soudní praxe 

mu ale, konkrétně v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. dubna 2006, 

sp. zn. 29 Odo 364/2006, tuto povahu přisuzuje. Jestliže tedy povinná osoba (jeden 

z podílových spoluvlastníků) věc zcizí bez toho, že by ji nabídl oprávněnému (dalšímu 

podílovému spoluvlastníku), nemá to za následek absolutní neplatnost smlouvy, na 

jejímž základě nabyvatel věc získal, ale oprávněný má možnost dovolat se relativní 

neplatnosti této smlouvy (§ 40a, zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoníku) a nebo se domáhat 

na nabyvateli (novém podílovém spoluvlastníku), aby mu věc nabídl ke koupi podle § 

603 obč. zákoníku. 

      Z věcné povahy předkupního práva spoluvlastníků vyplývá,  že vše co bylo 

uvedeno v bodě 7.1. se uplatní i v tomto případě, Rozdílné je však to, že § 140 zák. č. 

40/1964 Sb., obč, zákoníku stanoví, že nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu 

předkupního práva, mají právo vykoupit podíl podle velikosti podílu. Pokud je tedy 

spoluvlastníků více, je nutné, aby se o výkonu předkupního práva dohodli. V případě 

porušení předkupního práva může spoluvlastník vymáhat převedení jen do výše svého 

podílu, nikoliv podíl celý.  

      Na tomto místě je třeba se zabývat vztahem žaloby na určení neplatnosti a žaloby 

na nahrazení projevu vůle. Oprávněný může žalovat na určení neplatnosti právního 

zákonu podle § 80, písm. c) občanského soudního řádu, což má za výsledek, že právní 

poměry se vrátí do stavu před převodem spoluvlastnického podílu. Základním 

předpokladem toho, aby se soud zabýval otázkou neplatnosti v rámci určovací žaloby, 

je prokázání naléhavého právního zájmu. Pokud však spoluvlastník, jehož předkupní 

právo bylo dotčeno, má zájem nabýt převáděný spoluvlastnický podíl, není tato žaloba 

opodstatněná a nemá většího praktického významu. Tento spoluvlastník může rovnou 

žalovat podle § 80 písm b) občanského soudního řádu na nahrazení projevu vůle, 

přičemž otázka relativní neplatnosti bude v rámci soudního řízení řešena jako 

předběžná otázka. Žaloba na určení neplatnosti by byla na místě u takového 

spoluvlastníka, který nemá zájem o převáděný spoluvlastnický podíl, ale chce zabránit 

převedení tohoto podílu na třetí osobu. 
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  8. Porušení zákonného předkupního práva ve vztahu ke katastru 

nemovitostí 

 

      Převádí-li se nemovitost, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, 

nabývá se vlastnické právo vkladem do katastru nemovitostí, nestanoví-li zákon jinak. 

Vkladem se rozumí zápis do katastrálního operátu (intabulace).  Vklad povoluje 

katastrální úřad rozhodnutím, nejprve však přezkoumá listinu z hlediska stanovených 

náležitostí. Výhoda knihovního zřízení je především ve veřejnoprávním, obecně 

přístupném,  seznamu údajů o věcných právech k nemovitým věcem,  garantujícím 

správnost jeho obsahu. Intabulační systém je založen na zásadě vkládání: věcná práva 

vznikají až vkladem do veřejné knihy. Podle zásady volnosti se zápisy dějí na žádost 

strany, přičemž se, vzhledem k zásadě speciality, provádějí co možná nejpřesněji. 

Zásada legality sleduje direktivu, že se v soupisu nesmí objevit zápis odporující 

zákonu. Zásada priority sleduje provádění zápisů podle pořadí, v němž příslušnému 

orgánu došly žádosti o zápis. Podstatná je zásada materiální publicity, která chrání 

dobrou víru ve veřejný seznam68. 

      Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho 

povolení (až provedením vkladu) ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu 

úřadu (tedy zpětně). Smlouva musí mít písemnou formu a projevy vůle musí být na téže 

listině. 

      Při povolování vkladu do katastru se nerozhoduje o platnosti či neplatnosti 

ustanovení smlouvy, kterými se převodce zavázal převést na nabyvatele nemovitost, ale 

toliko o nerealizovatelnosti tohoto slibu vzhledem ke skutečnostem, na nichž závisí 

proveditelnost vkladu. S ohledem na kriteria přezkumu proto provedení vkladu 

vlastnického práva nepotvrzuje přezkoumání platnosti smlouvy, resp. ověření, že 

převod vlastnického práva k věci byl učiněn po právu ani nepotvrzuje, že nebylo 

porušeno předkupní právo. V řízení o vkladu vlastnického, resp. spoluvlastnického 

práva zkoumá katastrální úřad právní titul (na jehož základě má být právo zapsáno) 

z hlediska oprávnění účastníků nakládat s předmětem smlouvy, dále to,  zda je úkon 

učiněn v předepsané formě, zda jsou smluvní projevy účastníků dostatečně určité, 

srozumitelné a zda smluvní volnost není omezena (§ 5 odst. 1. zákona č. 265/1992 Sb., 
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o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem). Jsou-li předepsané 

podmínky splněny, katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu, v opačném případě 

návrh zamítne (§ 5 odst. 2. zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech…)69. 

      Dle současné právní úpravy není existence předkupního práva automatickým 

omezením smluvní volnosti. Katastrální úřad se proto nezabývá případnou námitkou 

oprávněného o jeho předkupním právu. Oprávněný se tedy může provedení vkladu 

bránit tím, že napadne ještě před rozhodnutím katastrálního úřadu platnost právního 

úkonu žalobou na určení neplatnosti a vydáním předběžného opatření může efektivně 

zabránit převodu. Dále pak  má možnost zažalovat před vkladem povinného 

spoluvlastníka žalobou na uzavření kupní smlouvy a požádat soud o předběžné 

opatření, které rovněž zamezí převodu a následně dojde k uzavření smlouvy soudem a 

převodem spoluvlastnického podílu. Záleží tedy opět na tom, jaký cíl oprávněný 

sleduje, chce-li znemožnit pouze převod na třetí osobu, popř. zda jeho cílem je získat 

spoluvlastnický podíl povinného. 

 

XI. Ukončení a likvidace spoluvlastnického vztahu dohodou 

      Všeobecně je uznána platnost zásady, že nikdo nemůže být nucen, aby setrvával ve 

společenství. Tato zásada zajisté platí i pro spoluvlastnictví. Proto také musí platit 

zásada tomu odpovídající, že každý ze společníků, zde spoluvlastníků, se může 

domáhat zrušení společenství, zde spoluvlastnictví. Spoluvlastnictví může být zrušeno 

zejména dohodou spoluvlastníků. Východiskem je § 141 odst. 1. zák č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníka, který stanoví, že spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení 

spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání. Tato dohoda není obsahově omezena či 

vymezena s výjimkou požadované písemné formy v případě, že je objektem 

spoluvlastnictví nemovitost. Podle ustanovení § 141, odst. 2, zák č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku je každý ze spoluvlastníků povinen vydat ostatním na požádání 

písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali, neměla-li již dohoda o zrušení 

spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání písemnou formu. Zákon dává přednost 

dohodnutému zrušení spoluvlastnictví. Tato priorita je vyjádřena v ustanovení § 142 

                                                 
69 Mikeš, J. O vkladu vlastnického a jiného věcného práva do katastru nemovitostí. Praha: Právní praxe, 
1993, str.170 
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obč. zákoníku,kdy zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem nastupuje až 

v případě, že k dohodě nedojde. 

      Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví se zásadně účastní všichni 

spoluvlastníci. Uzavřená dohoda řeší vztah všech spoluvlastníků a smluvně upravuje 

nové vlastnické a spoluvlastnické vztahy a vypořádání nároků. 

      Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je smluvním vztahem odlišným od 

jiných dohod uzavíraných v souvislosti s právním režimem podílového spoluvlastnictví. 

Je třeba ji odlišovat od dohody spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí ve 

smyslu § 139, odst. 2, občanského zákoníku, neboť v tomto případě se o hospodaření 

společnou věcí nejedná. Nelze ji zaměňovat ani s dohodou o převodu spoluvlastnického 

podílu, neboť účastníky takové dohody jsou převodce a nabyvatel a jejím smyslem je 

pouze změna v osobě spoluvlastníka při zachování stávajících spoluvlastnických 

vztahů. Odlišným smluvním typem je také dohoda spoluvlastníků o nakládání se 

společnou věcí realizovaná v rámci tzv. společných práv (prodej celé věci, darování, 

směna apod.), kdy sice jsou všichni spoluvlastníci účastníky smlouvy, ovšem na straně 

druhé vystupuje subjekt od spoluvlastníků odlišný70. 

      Z dohody spoluvlastníků musí být patrný jednak smluvní konsensus ve vůli 

spoluvlastnictví ukončit a zároveň také v jeho následném vypořádání. Tuto dohodu lze 

uzavřít kdykoliv za trvání spoluvlastnického vztahu i tehdy, když probíhá soudní řízení 

a dokonce i ve fázi, kdy ve věci bylo dosud nepravomocně rozhodnuto, přičemž 

uzavřená dohoda může vypořádat zrušení spoluvlastnictví jiným způsobem než soudní 

rozhodnutí. 

      Často kladenou otázkou je to, zda mají spoluvlastníci možnost uzavřít za trvání 

spoluvlastnického vztahu dohodu, kterou by se vzdávali předem možnosti zrušit 

spoluvlastnictví dohodou anebo naopak aby v něm setrvali po určitou dobu. Odpovědí 

je rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. srpna 2003, sp. zn. 29 Odo 

645/2001, který uzavírá že, neplatnost vzdání se budoucích práv (§ 574, zák. č. 40/1964 

Sb. obč. zákoníku) na základě dohody může nastat jen ohledně těch práv (budoucích 

nároků), které vzniknou na základě zákona nebo smlouvy popř. jiných právních 

skutečností, přičemž vznik těchto práv (nároků) je založen obligatorně. Jelikož nikdo 

nemůže být nucen setrvat ve spoluvlastnickém vztahu proti své vůli, což odpovídá 

                                                 
70 Králík, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha : C.H. Beck, 2008, str.188 
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ustanovení § 141 a 142 obč. zákoníku, nelze toto právo smluvně omezit a takovou 

dohodu platně uzavřít. Tento závěr Nejvyššího soudu byl následně potvrzen v rozsudku 

téhož soudu ze dne 30. května 2007, sp. zn. 28 Cdo 1222/2007. 

      Spoluvlastníci si jsou povinni na požádání vydat písemné potvrzení o vypořádání. 

Jestliže však měla dohoda o zrušení a vypořádání písemnou formou, právo na vydání 

potvrzení nevznikne, neboť požadované potvrzení je zahrnuté v dohodě samotné. 

V případě, že spoluvlastník odmítá vydat písemné potvrzení o vypořádání, lze se 

domáhat této povinnosti u příslušného soudu.  

 

 

 

 

 

XII. Ukon čení a likvidace spoluvlastnického vztahu 

rozhodnutím    soudu 

 

      Občanský zákoník umožňuje ve svém § 142 ukončení spoluvlastnictví i v tom 

případě, že nedojde k dohodě. Stane se tak  rozhodnutím soudu, který zruší a vypořádá 

spoluvlastnictví na návrh některého ze spoluvlastníků. 

      Soud přitom přihlíží k velikosti podílů a k účelnému využití věci. Není-li rozdělení 

věci dobře možné, přikáže soud věc za přiměřenou nákladu jednomu nebo více 

spoluvlastníkům a přihlíží přitom k tomu, aby věc mohla být účelně využita. Pokud 

žádný ze spoluvlastníků věc nechce, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle 

podílů. Vztah mezi likvidací spoluvlastnictví dohodou spoluvlastníků a rozhodnutím 

soudu je založen na upřednostnění dohody spoluvlastníků. Jestliže k ní však nedojde, 

uplatní se způsob vypořádání založený na ingerenci soudu, jehož význam spočívá 

hlavně v tom, že je schopen zajistit likvidaci spoluvlastnictví tam, kde jeho další trvání 

není objektivně možné. 

      Důvodem likvidace spoluvlastnických vztahů soudem je tedy případ, kdy se 

spoluvlastníci marně pokusili o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví prostřednictvím 
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dohody. Obrátit se však na soud může spoluvlastník i bez předešlého pokusu o dohodu, 

není totiž některak limitován ve svém rozhodnutí dosáhnout zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví rozhodnutím soudu. Důvodem k tomu, že se spoluvlastník obrací na 

soud bez pokusu o dohodu jsou většinou dlouhodobé neshody mezi spoluvlastníky. 

Prvotní důvody proč se vlastně podílový spoluvlastník rozhodne se vyvázat ze 

spoluvlastnických vztahů jsou různé a nemusí jít vždy rovnou o špatné vztahy mezi 

spoluvlastníky. K rozhodnutí o ukončení spoluvlastnictví vedou i mnohem prozaičtější 

důvody, kterými mohou být nemožnost využívat předmět spoluvlastnictví a to  pro 

stáří, nemoc, vzdálené místo bydliště, absenci peněz pro údržbu či investici do společné 

věci, nebo naopak potřeba finanční hotovosti k jiným účelům. Nelze tedy tvrdit, že 

k ukončení a likvidaci spoluvlastnictví soudem nastupuje až tehdy, když mezi 

spoluvlastníky existují hrubé rozpory v zásadních otázkách a platná právní úprava 

takový předpoklad pro soudní rozdělení spoluvlastnictví nepožaduje. 

      Soud rozhoduje pouze o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Nemá zákonnou 

možnost vyloučit spoluvlastníka ze společenství a to ani za náhradu. Nelze tedy 

zachovat celou dělitelnou věc pro některého spoluvlastníka a vyrovnat se s jiným 

spoluvlastníkem za asistence soudu. Pokud je věc reálně dělitelná, dojde k jejím 

rozdělení mezi spoluvlastníky. Jen nejde-li věc rozdělit, může soud tuto přikázat za 

náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Pokud o ni žádný ze spoluvlastníků 

neprojeví zájem, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů. 

      Řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví se děje výhradně na návrh. Aktivně 

věcně legitimována k podání žaloby je spoluvlastník, který soudu prokazuje toto své 

postavení. Možnost podat žalobu není nikterak omezena velikostí spoluvlastnického 

podílu ani stanoviskem ostatních spoluvlastníků, byť s větším podílem. V tomto 

případě se nejedná o režim hospodaření se společnou věcí v intencích § 139 

občanského zákoníku a nemůže se tedy uplatnit princip majorizace a o zrušení a 

vypořádání hlasovat. 

      K tomuto lze citovat z rozhodnutí Ústavního soudu české republiky I. ÚS 174/05 ze 

dne 12. dubna 2006, které uvádí: je notorietou, že u podílového spoluvlastnictví je 

uplatněna zásada, že nikdo nemůže být spravedlivě nucen, aby setrvával v podílovém 

spoluvlastnictví. Z této zásady plyne právo každého ze spoluvlastníků (třeba i 

s nejmenším podílem) obrátit se kdykoliv na soud s návrhem na zrušení a vypořádání 
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podílového spoluvlastnictví, nedojde-li k zamítnutí návrhu z důvodů zvláštního zřetele 

hodných, pokud nelze společnou věc rozdělit (§ 142 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku ve znění zák. č. 131/1982 Sb.). Návrh na zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví je návrhem na vydání konstitutivního rozhodnutí; jde o tzv. 

iudicium duplex, kdy soud není vázán návrhy účastníků, tudíž může použít i jiný 

způsob vypořádání spoluvlastnictví než se navrhuje. V § 142, odst. 1 není stanoven 

pouze výčet určených způsobů vypořádání spoluvlastnictví, nýbrž zároveň i pořadí, ve 

kterém je nutno jednotlivé možné způsoby vypořádání zkoumat. Tento výčet způsobů i 

pořadí vypořádání jsou pro soud závazné.  

      S účinností od 1.7.2000 byl zákonem č. 103/2000 Sb., novelizujícím zákonem č. 

72/1994 Sb., zaveden do českého právního řádu další způsob vypořádání podílového 

spoluvlastnictví, a to jeho transformací na spoluvlastnictví budovy ve smyslu § 1 odst. 

1, zák. č.72/1994, kterým se napravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a 

některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám (zákon o vlastnictví bytů). § 

5 tohoto zákona umožňuje vlastníku zřídit, či zrušit v domě bytové jednotky. 

      Práva podat žalobu na zrušení spoluvlastnictví se nelze platně  předem vzdát (§574, 

odstavec 2 zák.č. 40/1964 Sb. obč. zákoníku). 

       Je-li předmětem společného jmění manželů spoluvlastnický podíl, musí být žaloba 

podána oběma manžely. Argumentace, že je tomu tak z tohoto důvodu, že se jedná o 

neběžnou záležitost, není zcela přesná. Důvodem je to, že rozhodnutí o zrušení a 

vypořádání spoluvlastnictví je rozhodnutím konstitutivním a aby vyřešilo sporný vztah 

všech spoluvlastníků, musí se tohoto řízení zúčastnit všichni spoluvlastníci, obdobně 

jako v případě úkonů týkajících se společných práv spoluvlastníků. Nestačilo by ani 

pokud by návrh podal jeden z manželů se souhlasem manžela druhého, který je jinak 

dostačující, jedná-li se o nakládání se společnou věcí ve smyslu § 139 odst. 2,3 zák. č. 

40/1964 Sb. občanského zákoníků).71    

      Paragraf  830 obecného československého občanského zákoníku obsahoval 

omezení spoluvlastníka požadovat zrušení spoluvlastnictví. Spoluvlastník mohl 

zpravidla žádat zrušení, avšak nikoliv v nevhodný čas nebo neprospěch ostatních. 

Musel si také dáti líbiti odklad přiměřený okolnostem, jemuž se nelze dobře vyhnouti. 

Nemohli-li se podílníci dohodnout o odkladu, musel jej určit soudce, s přihlédnutím 
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k okolnostem daného případu.  Překážkou zrušení společenství byl neprospěch 

ostatních podílníků, nikoliv však takové okolnosti, které se dotýkaly pouze subjektu 

nebo zájmu některého jednotlivého podílníka. Slovům „v neprospěch ostatních“ bylo 

nutno rozumět ve smyslu objektivním, nikoliv subjektivním. Překážkou zrušení 

společenství byly pak pouze okolnosti  přechodného rázu, nikoli však takové nepříznivé 

poměry nebo vady společné věci, které nebylo možné odstranit,  anebo jejichž trvání 

nelze dohlédnout, neboť jinak by rozdělení společné věci bylo nikoliv odloženo, nýbrž 

vůbec vyloučeno72. 

      Stávající právní úprava tyto omezení neobsahuje a nelze použít ani § 3 odst. 1. zák. 

č. 40/1964 Sb. obč. zákoníku. Podle rozsudku Nejvyššího soudu, sp. značka 22 Cdo 

1326/2006, ze dne 26. dubna 2007 má rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví konstitutivní povahu. Teprve na jeho základě se mění 

dosavadní právní vztahy mezi účastníky a vznikají jen nová práva a povinnosti. Na 

vydání konstitutivního rozhodnutí soudu nelze aplikovat § 3 odst. 1, zák. č. 40/1964 

Sb., občanského zákoníku. Aplikace tohoto ustanovení je možná jen na výkon 

jednotlivých práv a povinností účastníků, vyplívajících z občanskoprávních vztahů. Ke 

stejnému závěru dochází Nejvyšší soud České republiky i ve svém usnesení sp. značka 

22 Cdo 2335/2006 ze dne 11. června 2007. 

      Předmětem zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem je celá věc, která je 

v podílovém spoluvlastnictvím, nikoliv jen spoluvlastnický podíl, třebaže i jenom on 

může být vypořádáním dotčen. Tento závěr podporuje rozsudek Nejvyššího soudu 

České republiky ze dne 9.12.2003, sp. značka 22 Cdo 2281/2003 ve kterém se uvádí, že 

předmětem rušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem ve smyslu § 142 

zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, je jen celá věc, která je v podílovém 

spoluvlastnictví všech spoluvlastníků.  

      Přikazuje-li soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům, 

vyjádří ve výroku rozsudku, že se celá věc přikazuje buď jednomu spoluvlastníkovi do 

výlučného vlastnictví, a nebo více spoluvlastníkům do podílového spoluvlastnictví a 

v jakém poměru, a ne tedy, že se podíl některého ze spoluvlastníků přikazuje jednomu 

nebo více spoluvlastníkům.  

                                                 
72 Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k čsl. obecnému zákoníku občanskému, svazek III. Praha: ASPI, 
2002, str.606 
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      Vypořádání lze podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5.9.2005, 

sp. značka 22 Cdo 1644/2005 provést jako vypořádání v širším slova smyslu a to na 

základě návrhu účastníka nebo vzájemného návrhu. O návrhu (vzájemném návrhu) 

požadujícím zaplacení určité částky z důvodu  širšího vypořádání je však vždy třeba 

rozhodnout samostatným výrokem rozsudku, nikoliv jen v rámci náhrady za 

spoluvlastnický podíl. Rozhodnou-li soudy v dané věci o širším vypořádání podílového 

spoluvlastnictví, aniž by tu byl řádný návrh na takové vypořádání, jde o případ, kdy tu 

nebyl návrh na  zahájení řízení, ačkoliv podle zákona by ho bylo třeba a řízení je 

stěženo vadou uvedenou v § 229 odst. 1 písm. d) zákon č. 99/1963 Sb., občanského 

soudního řádu. To tedy znamená, že pokud má být předmětem řízení i příslušenství 

věci, musí toto účastníci navrhnout a pokud tak neučiní, nemůže se jím soud zabývat. 

      Řízení o vypořádání podílového spoluvlastnictví soudu patří mezi řízení, v nichž 

soud ve smyslu § 153, odst. 2 zák. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu není vázán 

žalobním petitem účastníků. Soud tedy může podílové spoluvlastnictví účastníků 

vypořádat i jiným způsobem než navrhují. Může rovněž rozhodnout o přiměřené 

náhradě podle § 142, odst.1, zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v jiné výši než 

účastníci požadují nebo zřídit věcné břemeno podle § 142, odst. 3 téhož zákona, ačkoliv 

to nikdo nenavrhoval. Předmětem vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem však 

mohou být pouze takové věci, které účastníci k vypořádání navrhnou a označí je 

v žalobním návrhu s tím, že právě k nim chtějí podílové spoluvlastnictví zrušit. To platí 

i pro nemovitosti, které byť jsou příslušenstvím věci hlavní – mají povahu samostatné 

věci v právním smyslu, zvláště když taková věc je nemovitostí, která se zapisuje do 

katastru nemovitostí. Vlastnictví k příslušenství věci lze převádět samostatně bez 

současného převodu věci hlavní. Obdobně lze zrušit a vypořádat podílové 

spoluvlastnictví jen k příslušenství věci a naopak, lze vypořádat podílové 

spoluvlastnictví k věci hlavní, aniž by se tím bez dalšího zrušilo a vypořádalo podílové 

spoluvlastnictví k jejímu příslušenství (viz rozsudek ze dne 22. října 2007, sp. značka 

22 Cdo 2517/2006). 

      Občanský zákoník v § 142 stanoví nejen možné způsoby zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví, ale i závazné pořadí, v němž mohou být tyto jednotlivé 

způsoby vypořádání použity. Soud může provést způsob vypořádání podílového 

spoluvlastnictví, spočívající v přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za 
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přiměřenou náhradu nebo v nařízení prodeje a rozdělení výtěžku, jen pokud není 

rozdělení věci dobře možné. Je-li takto věc možné rozdělit, nemůže soud zkoumat 

účelné využití věci, které ostatně není rozhodující a navíc se toto kriterium uplatňuje 

jen při rozhodnutí o přikázání věci jednomu ze spoluvlastníků za náhradu. Zjištění, zda 

konkrétní věc lze rozdělit je vždy výsledkem individuálního posouzení věci, které nemá 

obecnější význam. Výše uvedené vychází z usnesení Nejvyššího soudu České 

republiky z 15. října 2007, sp. značka 22 Cdo 3532/2007, které vychází z předpokladu, 

že při úvaze o tom, zda věc je možné rozdělit se zohledňují i skutečnosti podřaditelné 

pod  

účelné využití věci, tedy například, aby rozdělením nevznikly dvě nefunkční věci. 

V souladu s výše uvedeným je i usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

21.12.2004, sp. zn. 22Cdo 2568/2003. 

 

1. Rozdělení věci 

     Reálným rozdělením věci podle výše spoluvlastnického podílu se rozumí takové, při 

němž vznikají nové věci v právním smyslu,  v počtu zpravidla odpovídajícím počtu 

spoluvlastnických podílů. Reálné rozdělení věci přichází v úvahu, jedná-li se o věc, 

která je fakticky a funkčně dělitelná. Takto reálně rozdělitelných věcí je vlastně velmi 

málo. Náleží mezi ně zejména pozemky, ale také ne všechny. Stavební pozemek 

zastavitelný právě jednou stavbou nelze rozdělit. Nelze rozdělit ani pozemky. které jsou 

z nějakého důvodu ve svých jednotlivých částech, které přicházejí v úvahu jako nové 

dílce, nesrovnatelné kvality, popřípadě ani pozemky, kdy samo rozdělení by přineslo 

velmi vysoké náklady. Spornou zůstává otázka, zda je možné dělit pozemky jakékoliv 

výměry (event. tvaru) nebo zda je vždy třeba trvat na tom, aby vzniklé pozemky měly 

ten či onen smysl (stavební, zemědělské obhospodařování atd.). 73  

      Podmínkou pro vypořádání  spočívající v rozdělení věci je, že je toto rozdělení 

dobře možné. Tato podmínka vychází „a contrario“ ze znění § 142, odst. 1, věta třetí 

zák. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku. Jak jsem již výše uvedl,  možnost rozdělení 

nespočívá jen ve fyzické možnosti věc rozdělit, nýbrž i v samostatné funkčnosti takto 

rozdělených nových věcí. 

                                                 
73 Eliáš, K., a kol. Občanský zákoník, Velký akademický komentář. Praha: Linde, 2008, str.634 
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      Reálné rozdělení věci je nejvhodnější a nejspravedlivější způsob zrušení a 

vypořádání spoluvlastnictví. Z tohoto hlediska lze pak mít za to, že i vzniku nestejně 

velkých či různě kvalitních nových věcí je vhodnější dát přednost před jiným řešením. 

Lze proto zvažovat i možnost eventuálního peněžitého vyrovnání. Při úvaze o možném 

rozdělení společné věci je nutno přihlédnout k finanční nákladnosti takového rozdělení 

a ke spravedlivému podílení se spoluvlastníky na těchto finančních nákladech. 

Nákladné stavební úpravy například nelze považovat za možný způsob rozdělení věci a 

ani méně finančně náročné způsoby rozdělení společné věci nejsou možné, pokud 

spoluvlastníci nejsou ochotni je uhradit. 

      Specifické rysy oproti dělení movitých věcí vykazuje dělení věcí nemovitých. U 

pozemku  přichází reálné dělení v úvahu tam, kde je jejich rozdělení reálně možné a 

rozdělené pozemky mohou vzhledem k povaze a funkčnímu využití sloužit jednotlivým 

vlastníkům. U pozemků se proto přihlíží k jejich možnému využití pro zastavění 

z hlediska  územního plánování, možnost napojení na inženýrské sítě a také dopravní 

obslužnost pozemků. V úvahu též přichází zohlednění polohy a tvaru pozemků. Dále 

není možné, aby některý z rozdělených pozemků zůstal bez přístupové komunikace. 

Podle ustálené judikatury (viz. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 

srpna 2007, sp. značka 22 Cdo 2163/2006), pokud lze pozemek rozdělit vzhledem 

k jeho poloze, velikosti a tvaru, pak určujícím hlediskem pro možné rozdělení pozemku 

na dva nebo více pozemků jako samostatných věcí je zjištění, zda u nově vzniklých 

pozemků je zajištěn přístup ke komunikaci, a to ať už přímo na komunikaci nebo cestou 

po cizím pozemku, např. z titulu věcného břemene. Věcné břemeno cesty lze také podle 

§ 142 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku zřizovat mezi rozdělovanými 

pozemky. 

      Podle usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. října 2007, sp. značka 

22 Cdo 3533/2007, pokud soudy učinily skutkové zjištění, že pozemky bude i po 

rozdělení možno užívat k určenému účelu, byť i s určitým omezením oproti 

předchozímu stavu, jde o věc reálně dělitelnou a je třeba dát přednost  tomuto jejich 

reálnému rozdělení mezi spoluvlastníky.  

      Není také možné rozdělit pozemek tak, aby vznikly pozemky o nepatrné rozloze. 

Tento názor má reálné zdůvodnění zvláště u zemědělské a lesní půdy u které by při 
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takovémto rozdělení došlo ke znemožnění jejího obhospodařování, vyplívajícím ze 

specifiky prací na takových pozemcích. 

      Také dělení staveb je složité a vzhledem k jejich povaze a dispozici mnohem 

komplikovanější než u pozemků. Při dodržení některých zásadních podmínek však ani 

dělení staveb není vyloučeno. V prvé řadě je nutné, aby došlo rozdělením ke vzniku 

takových samostatných věcí, jejichž existence je v souladu se stavebními předpisy, 

přičemž k reálnému rozdělení stavby na dvě nebo více samostatných věcí nestačí 

rozdělení staveb parcely geometrickým plánem. Dokud není stavba reálně rozdělena, 

lze platně určit předmětem převodu buď celou věc nebo její ideální část. Pokud má být 

např. převedena reálná část stavby, musí jít o takovou její část, která má již právní 

povahu samostatné věci. Stavbu lze reálně dělit jen vertikálně (viz. rozsudek 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. dubna 2002, sp. značka 22Cdo 1465/2000. 

      Od 1.7.2000 může soud zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví k budově též 

tak, že výsledkem bude bytové vlastnictví v souladu s § 5 zák. č. 72/1994 Sb., o 

bytovém vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě pak soudní 

rozhodnutí nahrazuje prohlášení vlastníka budovy podle § 4 bytového zákona. Podle § 

4 totiž musí spoluvlastníci určit dohodou (či spíše společným prohlášením) v budově 

prostorově vymezené části, které se za splnění zákonných podmínek stanou jednotkami 

ve smyslu § 2, písm. h ) výše uvedeného zákona. Zákon v tomto případě nepochybně 

předpokládá, že vlastnictví jednotky může vzniknout i proti vůli některého ze 

spoluvlastníků budovy a soudu je dána možnost rozhodnout ( v řízení podle § 142 zák. 

č. 40/1969 Sb. obč. zákoníku) o vzniku takovéhoto vlastnictví. Výše uvedené bylo 

potvrzeno rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2003, sp. značka 22 Cdo 

650/2002 a stalo se ustálenou praxí. 

      Pokud při reálném rozdělení věci vznikne situace, kdy nově vzniklé samostatné věci 

se výrazně liší svou hodnotou a dochází k nepoměru mezi stávajícím spoluvlastnickými 

podíly  a nově vzniklými věcmi, je možné uvažovat o finanční kompenzaci tohoto 

stavu. Finanční náhrada je pak představována náhradou, stanovenou  podle kritérií 

používaných při vypořádání spoluvlastnictví přikázáním za náhradu, tedy na základě 

ceny obvyklé v daném místě, v době rozhodování ( Soubor C 2200 – sp. značka 22 Cdo 

1259/2003) 74. V tomto případě se tak jedná o kombinovaný způsob vypořádání, kdy se 

                                                 
74 Králík, M., Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha : C.H. Beck, 2008, str.205 
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některému spoluvlastníku dostane kromě samostatné nové věci taktéž finančního 

vyrovnání. 

 

2. Přikázání věci 

      Teprve  není-li reálné rozdělení věci dobře možné, soud věc přikáže jednomu nebo 

několika spoluvlastníkům. Předpokládá se, že alespoň jeden ze spoluvlastníků o 

přikázání věci žádá a tedy, že alespoň jeden ze spoluvlastníků má o věc zájem. 

Předpokladem je také schopnost takového zájemce zaplatit dalším spoluvlastníkům 

přiměřenou náhradu za jejich podíly. Základní podmínka je, že věc může být přikázána 

pouze do vlastnictví subjektu ze současného okruhu spoluvlastníků a nikoliv mimo něj 

a to ani v případě, že by se jednalo o osoby, na které lze převést spoluvlastnický podíl 

mimo režim předkupního práva (osoby blízké). 

      Výše uvedený zájem spoluvlastníka o přikázání věci a jeho solventnost (kredibilitu) 

lze přiřadit k tzv. subjektivním předpokladům pro přikázání věci. Mimo ně existují i 

tzv. objektivní předpoklady pro přikázání věci a to sice velikost podílu a účelné využití 

věcí. Nejvyšší soud v usnesení ze dne 28. července 2003, sp. značka 22 Cdo 340/2002 

zaujal právní názor, že pokud § 142 odst. 1, občanského zákoníku stanoví, že soud 

přihlédne k účelnému využití věci, jde o právní normu s relativně neurčitou hypotézou, 

tj. právní normu, jejíž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem, ale která 

přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil 

sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neurčeného a neomezeného okruhu 

okolností. Byla-li hypotéza právní normy vymezena správně, nemůže být rozhodnutí ve 

věci v rozporu se zákonem z důvodu, že nebyly objasněny okolnosti další, případně, že 

nebylo přihlédnuto k jiným okolnostem, které v posuzovaném případě nelze považovat 

za podstatné či významné, neboť takové okolnosti nejsou součástí hypotézy právní 

normy, vymezené soudem v souladu se zákonem, z niž soud při právním posouzení 

věci vychází. V rámci posuzování účelného využití věci tak lze vedle velikosti podílů 

zohlednit celou řadu skutečností rozhodných pro rozhodnutí o tom, kterému z účastníků 

bude věc přikázána do vlastnictví. Pro rozhodnutí soudu komu věc přikázat,  není 

absolutně rozhodující ani výše podílů, ani účelné využití věci, ale jde o souhrn 

skutečností, které jsou v dané věci relevantní. Nelze též řešit jako zásadní právní 

otázku, co se míní „účelným využitím věci“. Kdyby bylo možno pro tento případ 
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stanovit podrobnější pravidla, učinil by tak zákon. Ten však při vědomí složitosti 

možných situací přenechává řešení na úvaze soudu. Soud ovšem musí řádně zdůvodnit, 

proč kritéria výše podílů a účelného využití věci nejsou v konkrétním případě 

rozhodující (viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. září 2005, sp. značka 22 Cdo 

1644/2005). 

      Soud tak posuzuje možnost vypořádání podílového spoluvlastnictví i z hlediska 

kvality vztahů mezi spoluvlastníky. U vypořádání podílového spoluvlastnictví 

k bytovému domu přistoupí k takovému rozdělení jen pokud je možné další 

bezkonfliktní soužití účastníků. Pokud zjistí zásadní neshody,  přikáže dům do 

vlastnictví jednoho z nich (viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

22. dubna 2004, sp. značka 22 Cdo 559/2004. 

      Soud rozhoduje vždy o celé věci, tedy zrušuje a vypořádává spoluvlastnictví celé 

věci a nejedná jen o podílech těch spoluvlastníků, kteří již spoluvlastníky být nemají. 

Proto je spoluvlastnictví třeba nejprve zrušit a teprve následně pak znovu založit. 

      Důležitou stránkou rozhodnutí o přikázání věci do vlastnictví jednomu nebo více 

spoluvlastníkům je současné uložení povinnosti finančně se s ostatními spoluvlastníky 

vyrovnat, tj. zaplatit jim přiměřenou náhradu za jejich spoluvlastnické podíly, tj. za 

podíly,  které budou přikázány žádajícímu spoluvlastníku popř. spoluvlastníku, 

určenému soudem. Přiměřenou náhradou se přitom rozumí taková částka v penězích, 

která umožní, aby si spoluvlastník vyloučený ze společenství mohl opatřit náhradní 

věc, odpovídající jeho dosavadnímu podílu na věci. Tato náhrada by měla odpovídat 

obvyklým cenám obdobných věcí v daném místě a čase. 

 

 

 

3. Nařízení prodeje věci a rozdělení výtěžku 

      Není-li reálné rozdělení věci dobře možné a ani žádný ze spoluvlastníků nemá o věc 

zájem (nebo není schopen vyplatit náhradu ostatním spoluvlastníkům), soud rozhodne o 

zrušení spoluvlastnictví prodejem společné věci a takto získaný výtěžek rozdělí mezi 

spoluvlastníky podle výše jejich podílu. Dá se říci, že tento způsob vypořádání 

spoluvlastnictví je nejméně častou formou ukončení spoluvlastnického vztahu 

rozhodnutím soudu. Soud ve svém rozhodnutí jednak ruší dosavadní spoluvlastnictví, 
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nařizuje prodej věci a určuje rozdělení výtěžku mezi dosavadní spoluvlastníky podle 

jejich spoluvlastnických podílů. Věc se prodává podle ustanovení § 323 a násl. zák. č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu, jde-li o prodej věci movité nebo podle 

ustanovení § 335 tohoto zákona, jde-li o prodej věci nemovité. Do doby než dojde 

k prodeji věci, zůstává věc ve spoluvlastnictví a spoluvlastníci se mohou o osudu věci 

například dohodnout. Stejné platí, pokud se věc nepodaří prodat75. 

      Důležité je upozornit, že rozhodnutí soudu nenařizuje a nepřistupuje přímo 

k úkonům zpeněžení. Rozsudkem o zrušení podílového spoluvlastnictví k věcem a o 

nařízení k jejich prodeji vzniká pouze exekuční titul, který opravňuje kteréhokoliv ze 

spoluvlastníků, aby se podle části šesté občanského soudního řádu domáhal jeho 

výkonu. Předpokladem pro zahájení řízení o prodeji věci po zrušení podílového 

spoluvlastnictví je tedy nařízení výkonu rozhodnutí soudem na návrh některého ze 

spoluvlastníků (viz. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. ledna 2007, 

sp. značka 20 Cdo1886/2006. 

      Jestliže pak návrh na výkon rozhodnutí není podán, neměla by tato skutečnost 

bránit postupu, kdy spoluvlastníci dosáhnou prodeje věci mimo rámec výkonu 

rozhodnutí, neboť tím realizují obsah exekučního titulu formou  likvidace 

spoluvlastnictví76. 

 

4. Předpoklady zachování podílového spoluvlastnictví 

      § 142, odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb, občanského zákoníku připouští z důvodů 

zvláštního zřetele hodných, aby soud nezrušil a nevypořádal spoluvlastnictví 

přikázáním věci za náhradu nebo prodejem věci a rozdělením výtěžku. Přitom důvod 

zvláštního zřetele je vždy posuzován konkrétně, zejména vzhledem k subjektivním 

podmínkám navrhovatele, event. odpůrce, i objektivním podmínkám jednotlivého 

případu. Jedná se o výjimku ze zásady, že nikdo nemůže být nucen k setrvání 

v podílovém spoluvlastnictví. Jelikož text zákona připouští nezrušení a nevypořádání 

vlastnictví jen u přikázání věci za náhradu a  prodeje věci a rozdělení výtěžku, můžeme 

dovodit, že takový postup soudu není možný tam, kde lze zrušení spoluvlastnictví 

vypořádat rozdělením věci. Tento názor lze podpořit rozsudkem Nejvyššího soudu 

                                                 
75 Eliáš, K. a kol.. Občanský zákoník, Velký akademický komentář. Praha: Linde, 2008, str.636 
76 Králík, M., Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha : C.H. Beck, 2008, str.221 
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České republiky ze dne 10. května 2005, sp. značka 22 Cdo 704/2005, ve kterém soud 

konstatuje, že jen je-li reálné rozdělení věci nemožné a jsou-li tu důvody hodné 

zvláštního zřetele, soud žalobu na zrušení vypořádání podílového spoluvlastnictví 

zamítne. Zachovat podílové spoluvlastnictví umožňuje však i zcela prozaické zamítnutí 

žaloby o zrušení a vypořádání podílového z důvodu ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 

40/1964 Sb., obč. zákoníku o dobrých mravech. Text zákona zde stanoví, že výkon 

práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu 

zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

      Za výkon práva, jimž by mohl být poměřován prizmatem dobrých mravů, byl ve 

starší judikatuře v obecné rovině považován samotný návrh na zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví. Zde však nelze přehlédnout, že otázka výkonu práv 

v souladu nebo v rozporu s dobrými mravy bývá standardně poměřována při úvaze, zda 

ve smyslu § 142, odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., obč. zákoníku nejsou dány důvody 

zvláštního zřetele hodné, pro jejichž existenci soud nezruší a nevypořádá 

spoluvlastnictví přikázáním věci za náhradu nebo prodejem věci a rozdělením výtěžku. 

V obdobných případech bylo judikováno, že dobré mravy jsou v důvodech hodných 

zvláštního zřetele již zahrnuty. Jinak řečeno pojem důvodů hodných zvláštního zřetele  

je dle konstatní judikatury širší než pojem dobrých mravů77.  

     Proto je nutno poznamenat, že pokud lze věc rozdělit a reálně podělit 

spoluvlastníky, nelze mluvit o možném výkonu práv v rozporu s dobrými mravy, neboť 

stav nově vzniklé věci je většinou velmi blízký stavu za společného vlastnictví a 

spoluvlastníky kromě redukce počtu vlastnických subjektů nijak nezatěžuje.  

 

 

4.1. Důvody hodné zvláštního zřetele pro nezrušení a nevypořádání 

podílového spoluvlastnictví 

      Ustanovení §142, odst. 2, zák. č. 40/1964 Sb., obč. zákoníku patří k právním 

normám s relativně neurčitou (abstraktní – nekonkrétní) hypotézou („důvody zvláštního 

zřetele hodné“), tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním 

předpisem, ale které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém 

jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem 

                                                 
77Králík, M., Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha : C.H. Beck, 2008, str.223  
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neomezeného okruhu okolností. (viz. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 

dne 12.února 2004, sp. značka 22Cdo 2288/2003. 

      Kategorii důvodů zvláštního zřetele hodných zákon nikterak nevymezuje a je 

ponecháno čistě na soudu, jakou okolnost do této oblasti zařadí. Pravidelně však soudy 

zamítají návrhy z důvodů vysokého věku odpůrců nebo pro špatný zdravotní stav 

kombinovaný se skutečností, že je tu citová vazba na společnou věc. Naopak nepatří 

mezi důvody zvláštního zřetele různé partikulární zájmy ať už bytové či rodinné. 

      Není tedy možné taxativně vyjmenovat důvody zvláštního zřetele hodné a lze jen 

konstatovat, že soud tyto připustí jen při prokázání subjektivních okolností mající 

sociální, citový nebo zdravotní základ a to ještě většinou v kombinaci. Soud sám tyto 

okolnosti nevyhledává a není k tomu ani povinen. Okolnosti zvláštního zřetele hodné 

prokazuje žalovaná strana, která se domáhá zamítnutí žaloby. Pakliže soud zamítne z 

těchto důvodů žalobu a nezruší a nevypořádá spoluvlastnictví, je možné, když dojde ke 

změně poměrů,  žalobu opětovně podat a zrušení spoluvlastnictví dosáhnout. Po dobu 

neměnného skutkového stavu brání opětovnému projednání návrhu překážka věci 

pravomocně rozsouzené. Tato samozřejmě odpadá, pokud se změní status quo ve věci. 

 

XIII. Ukon čení bezpodílového spoluvlastnictví – zánik 

společného jmění manželů 

       

      Pro srovnání a komplexnost pohledu uvedu zde krátký exkurz do vypořádání 

společného jmění manželů při jeho zániku. Podle § 149 zák. č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku společné jmění manželů zaniká zánikem manželství. Zánik 

manželství je spojen se smrtí jednoho z manželů, s právní mocí rozsudku o rozvodu 

manželství, s prohlášením konkurzu na majetek jednoho z manželů, s rozhodnutím 

trestního soudu o propadnutí majetku nebo jeho části či propadnutí věci státu, s právní 

mocí soudního rozsudku o prohlášení manžela za mrtvého nebo s pravomocným 

rozhodnutím soudu o prohlášení manželství za neplatné. 

      Až do 31.7.1998 bylo možné tehdy bezpodílové spoluvlastnictví manželů zrušit 

soudně, proto existují manželské páry, které nemají žádný společný majetek 

s odvoláním na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2000, sp. značka 30 Cdo 

1803/2000, ve kterém soud rozhodl, že pokud bylo za trvání manželství soudem 
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zrušeno bezpodílové spoluvlastnictví manželů jako institut manželského majetkového 

práva, nemohlo dojít k jeho transformaci ve společné jmění manželů jako nového 

institutu manželského majetkového práva. Společné jmění manželů nelze zrušit zcela, 

pouze lze zúžit zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů. Věci tvořící 

obvyklé vybavení společné domácnosti jsou vždy ve společném jmění manželů. 

  

1. Vypořádání 

      Zaniká-li společné jmění, je nutno provést vypořádání, při němž se vychází z toho, 

že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. 

Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství 

jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Do vypořádání nelze zahrnout majetek ve 

výlučném vlastnictví jednoho z manželů. 

      Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého 

vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo 

vynaloženo na jeho osobní majetek. V tomto případě musí manžel prokázat výši 

konkrétní investice.  

      Podle usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. května 2004, sp. 

značka 22 Cdo 1037/2004, byla-li věc získána za trvání manželství a bezpodílového 

spoluvlastnictví z prostředků patřících jen jednomu z manželů, pak při vypořádání je  

tento manžel oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co takto vynaložil. 

      Je-li hodnota pořízené věci nižší než původní , má nárok jen na redukovanou výši 

své investice, pokud je cena současná vyšší než původní hodnota, pak se k tomuto 

zvýšení nepřihlíží. 

      Má-li vnos z odděleného majetku podobu finančního plnění, dochází k němu již 

v okamžiku koupě věci a při stanovení náhrady se vychází z této částky. Pokud je 

ovšem vnos věcného charakteru plnění,  nedochází k němu většinou v okamžiku, kdy 

se stal manžel vlastníkem, ale někdy i mnohem později s časovým odstupem.Až tím, že 

je tato věc vložena do společného majetku pozbývá k ní manžel vlastnické právo a pro 

stanovení výše náhrady je rozhodná hodnota věci v tomto okamžiku. 

       Pokud je tedy o vypořádání veden soudní spor, který trvá několik let,  je potřeba 

počítat s tím, že se ceny věcí budou měnit. Podle rozsudku Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 30. listopadu 2004, sp. značka 22 Cdo 900/2004 se při oceňování věcí, 
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které náležejí do vypořádávaného bezpodílového spoluvlastnictví, vychází ze stavu věci 

ke dni zániku bezpodílového spoluvlastnictví, resp. společného jmění, ale z její ceny 

v době, kdy se provádí vypořádání. 

      V případě nemovitosti se soud zabývá jejím stavem ke dni zániku společného 

jmění, (tzv. den právní moci rozsudku o rozvodu nebo den uvedený v úmrtním listu). 

Cena se ovšem stanovuje jako obvyklá (tržní) hodnota v den vyhlášení soudního 

rozhodnutí. 

 

1.1. Smrt manžela 

      Po smrti jednoho z manželů provede místně příslušný soud vypořádání společného 

jmění na návrh notáře. Tento postup je možný jen v případě, že smrtí manžela zaniklo 

manželství, ne tedy u rozvedených manželů. Zaniklo-li ale manželství rozvodem, do 

dne úmrtí uplynuly tři roky od jeho zániku a nedošlo k vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví nebo k podání návrhu na jeho vypořádání u soudu, zařadí soud 

v dědickém řízení ze společných aktiv a pasiv rozvedených manželů do aktiv a pasiv 

dědictví to, co podle domněnky uvedení v § 150 odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., obč. 

zákoníku náleží z bezpodílového spoluvlastnictví manželů zůstaviteli. Jestliže uvedená 

lhůta do dne úmrtí neuplynula nebo byl před jejím uplynutím za života zůstavitele 

podán návrh na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů u soudu, zařadí 

soud v dědickém řízení do aktiv, resp. pasiv, dědictví podíl zůstavitele z dosud 

nevypořádaného bezpodíl. spoluvlastnictví manželů, a to v ceně, která odpovídá 

příslušnému podílu. Nerozhoduje však konkrétně o jednotlivých věcech, neboť tato 

otázka musí být řešena mimo řízení o dědictví, buď dohodou bývalého manžela a 

dědiců nebo v soudním řízení mezi nimi, případně následným uplatněním domněnky 

dle § 150, odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., obč. zákoníku. Účinky všech uvedených způsobů 

vypořádání však nastanou v každém případě až po úmrtí zůstavitele a nemají vliv na 

stav v době úmrtí 78. 

 

1.2. Rozvod 

      Pokud je manželství rozvedeno, dochází k vypořádání podle zákona č. 40/1964, 

občanského zákoníku, § 149, odst. 2 a násl. K vypořádání společného jmění manželů 

                                                 
78 Francová, M.,Dvořáková, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha: ASPI, 2008 str. 72 
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může dojít jen těmi způsoby, které občanský zákoník výslovně uvádí a které rozvádím 

v následujícím textu. 

 

 1.2.1 Dohoda manželů 

      Zákon uvádí záměrně na prvním místě možnost vypořádání společného jmění 

dohodou. Ta musí být vždy uzavřena až po pravomocném rozsudku o rozvodu 

manželství, jinak je absolutně neplatná. Ve všech případech, kdy dochází k vypořádání 

společného jmění manželů dohodou, vyžaduje pro toto zákon písemnou formu. Kromě 

obligatorně písemné formy je v případech, kdy do společného jmění manželů náleží 

nemovitost, třeba doplnit formální náležitosti na dohodu vyplývající z požadavku 

vkladu do katastru nemovitostí. V takovém případě nabývá celá dohoda účinnosti 

teprve vkladem do katastru nemovitostí. Hmotně právní podmínkou takové dohody je 

pak to, že se nesmí dotknout práv věřitelů. 

      Do 31.12.1992 nebyla pro dohodu o vypořádání tehdejšího bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů stanovena žádná zvláštní forma a bylo možno ji uzavřít i 

konkludentně. To platilo i tehdy, byla-li předmětem bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů nemovitost. Od 1.1.1993 však občanský zákoník určoval, že pokud byla 

předmětem vypořádání nemovitost, musela být dohoda písemná, (pod sankci absolutní 

neplatnosti) a byla-li předmětem vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů 

nemovitost evidovná v katastru nemovitostí, byl nezbytný vklad do katastru 

nemovitostí. Od 1.8.1998 jsou formální náležitosti dohody o vypořádání dále přísnější - 

jakákoliv dohoda musí být uzavřena v písemné formě, bez ohledu na předmět 

společného jmění manželů79. 

      Dohoda manželů o vypořádání společného jmění nemusí respektovat rovnost podílů 

a záleží jen na vůli jejich účastníků. Dohodu lze uzavřít až do doby tří let od zániku 

společného jmění manželů, tj. do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství. 

Rozsudek o rozvodu je v právní moci, pokud je doručen účastníkům, popř. jejich 

právním zástupcům (pokud má účastník advokáta, doporučuje se rozsudek pouze jemu) 

a není možné proti němu podat odvolání, tzn. buď uplynula lhůta 15 dnů pro podání 

odvolání nebo se účastníci této lhůty platně vzdali, případně bylo odvolání vzato zpět. 

                                                 
79 Fiala, J. a kol.. Občanské právo hmotné. Brno : Doplněk, 2002, str. 147 
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      Dohodu nelze uzavřít po uplynutí doby tří let ani v již probíhajícím soudním 

sporu80. 

      Praxe připouští i možnost, že bývalí manželé uzavřou dohodu o části majetku a 

zbývající část bude rozdělena s přihlédnutím k nevyvratitelné právní domněnce (viz. 

dále). Na dohodu o vypořádání společného jmění se vztahují všechna ustanovení o 

právních úkonech, jejich náležitostech a vadách. Je namístě zdůraznit, že dohoda o 

vypořádání nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

 

 1.2.2. Soudní rozhodnutí 

      Nevyužijí-li manželé do tří let od zániku společného jmění možnosti vypořádat se 

dohodou, může rozhodnout na návrh některého z nich o vypořádaní soud. Soudní praxe 

se přikládá k závěru, že řízení o vypořádání společného jmění manželů je řízením, ve 

kterém mají účastníci na obou stranách sporu jak postavení navrhovatele, tak i 

postavení odpůrce (iudicium duplex). (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. září 

2004, sp. značka 22 Cdo 684/2004). To vyplývá z toho, že každý z účastníků může (do 

tří let od zániku společného jmění manželů) označovat majetek, který je třeba 

vypořádat, aniž by šlo formálně o vzájemnou žalobu, že soud není vázán návrhy 

účastníků a konečně z toho, že podá-li jeden z bývalých účastníků společného jmění 

návrh na jeho vypořádání, je tím konzumováno i žalobní právo druhého účastníka, 

který již žalobu nemůže podat; proto ani zpětvzetí  žaloby na vypořádání není možné 

bez souhlasu obou účastníků. V soudním řízení se uplatní zásada, že na účastníkovi, 

který tvrdí, že určitá věc je ve společném jmění manželů, leží důkazní břemeno, že věc 

byla nabyta za trvání manželství81. 

     Soud zásadně postupuje podle pravidel (zásad) vypořádání uvedených v §149 

občanského zákoníku. Výjimečně může soud vypořádat některou věc ze společného 

jmění i tím způsobem, že ji přikáží do  podílového spoluvlastnictví manželů (bývalých 

manželů). Soud by tak ovšem měl rozhodnout jen tehdy, je-li zřejmé, že se manželé 

jsou schopni dohodnout o výkonu spoluvlastnických práv. Obdobně tomu je i 

v případě, kdy soud zakládá bytové spoluvlastnictví domu s byty ve vlastnictví. Tento 

                                                 
80 Francová,M.,Dvořáková, J. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. Praha: ASPI, 2008 str. 74 
81 Dvořák,J., Spáčil,J. Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. Praha: Walters Kluver ČR.2011, 
str.216 



 

  93 

způsob vypořádání tedy nelze uplatnit tam, kde vztahy mezi manžely jsou vypjaté a 

vzájemná komunikace není možná. 

      V žalobním návrhu na vypořádání společného jmění manželů je třeba uvést 

zejména seznam věcí, které tvoří společné jmění manželů a zcela konkrétně navrhnout, 

které věci mají komu připadnout a u koho jsou v době podání žaloby v držbě. Pokud se 

manželé v průběhu soudního řízení neshodnou o ceně věci, soud určí znalce z oboru 

ekonomiky, odvětví oceňování movitých či nemovitých věcí a ten vypracuje posudek, a 

ocení věci podle stavu ke dni zániku společného jmění. Vzhledem ke skutečností, že 

soudní řízení trvají velmi dlouho a hodnota nemovitostí se může změnit, je často nutné 

aktualizovat v průběhu sporu i znalecké posudky. 

      Jelikož o tom, co který z manželů požaduje, aby bylo započteno z důvodů 

vynaložení ze společného na výlučný majetek jednoho z manželů a naopak, nemůže 

soud rozhodnout bez návrhu, je nezbytné uvést v žalobě, resp. ve vyjádření k ní tyto 

skutečnosti. 

      Soud vypořádává jen ty věci, resp. majetek náležející do společného jmění manželů, 

které účastníci učinili předmětem řízení. Podle rozsudku Nejvyššího soudu České 

republiky ze dne 27. září 2004, sp. značka 22 Cdo 684/2004 je dispozice předmětem 

řízení upravena v §153, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, který stanoví, 

že soud může překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se 

domáhají, jen tehdy, jestliže řízení bylo možno zahájit i bez návrhu, nebo jestliže 

z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky. Soud 

tedy nemusí respektovat návrhy z hlediska ceny a toho jak se věci rozdělí mezi bývalé 

manžele. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého 

vynaložil na společný majetek a je povinen uhradit, co ze společného majetku bylo 

vynaloženo na jeho osobní majetek. Dále se přihlédne k tomu, jak se každý z manželů 

staral o rodinu a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společných věcí. Při určení 

míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. 

       Z tohoto vyplývají dvě fáze vypořádání: nejprve kvantitativní, kdy je zjištěn rozsah 

a cena vypořádávaných věcí a poté vypořádání kvalitativní, kdy dochází (zpravidla) 

k rozdělení věcí mezi účastníky, případně se výlučným vlastníkem věci stává jeden 

z manželů s povinností vypořádat finanční podíl druhého. 



 

  94 

      Z obsahu výroku rozsudku musí být jednoznačně zřejmé, jak soud došel k částce, 

kterou je povinen jeden z účastníků zaplatit na vypořádání druhému účastníku. 

Rozsudek musí označovat nemovitosti způsobem vyžadovaným katastrálním zákonem, 

jelikož rozsudek slouží jako podklad pro zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

      Soud sice zásadně vychází z toho, že podíly jak na majetku, tak i na závazcích jsou 

u obou manželů stejné. Ovšem jsou judikovány případy, kdy tak tomu být nemusí. 

Jedná se na jedné straně o excesi jednoho z manželů (alkoholismus, drogy, trestná 

činnost aj.), kdy toto jednání může být důvodem ke snížení podílu konkrétního 

manžela. Na druhé straně jsou i případy, kdy jeden z manželů má mimořádné zásluhy 

na velikosti společného jmění (umělci, sportovci, podnikatelé) a jeho podíl může soud 

zvýšit. Vždy však soud posuzuje konkrétní situaci případ od případu. 

     Soud by měl dále vždy zkoumat, zda věci navržené do vypořádání nejsou ve 

skutečnosti majetek dětí (jízdní kolo, pianino, počítač), neboť takové věci nesmí být do 

vypořádání zahrnuty. 

 

 

 

1.2.3. Zákonná domněnka podle § 150, odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb.,   

          občanského zákoníku   

       Pokud manželé, kteří se dříve nedohodli ( v plném rozsahu ) o vypořádání, nestačili 

v tříleté lhůtě ani podat návrh na vypořádání společného jmění soudu, uplatní se 

zákonná nevyvratitelná domněnka podle výše uvedeného paragrafu občanského 

zákoníku. Děje se tak dle důvodové zprávy k tomuto ustanovení proto, aby byl splněn 

cíl, tedy rozdělen majetek a nedocházelo k dalším sporům, souvisejícím 

s prokazováním opaku u eventuální vyvratitelné domněnky. 

      Nastoupením domněnky nastupuje následující stav: 

a) u movitých věcí, které každý z manželů užívá výlučně jako vlastník pro potřebu 

svou, své rodiny a domácnosti platí, že se manželé vypořádali podle toho, jak 

tyto věci užívají. Za rozhodující okamžik je nutno považovat stav na konci 

tříleté lhůty a lze předpokládat, že není rozhodující, zda tento stav trval po celou 

dobu tříleté lhůty, či nikoliv. 
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b) u ostatních movitých věcí, tj. takových, které žádný z manželů neužívá výlučně 

jako vlastník pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti platí, že jsou 

v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. 

c) u nemovitých věcí (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou předmětem evidence 

v katastru nemovitostí) platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly 

obou spoluvlastníků jsou stejné. 

d) u ostatních majetkových práv, pohledávek a závazků manželům společným 

(např. práva ze společných vkladů, společné dluhy apod.) se také přiměřeně 

uplatní pravidlo jejich transformace podle principu, že jsou v podílovém 

spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Je však třeba vzít 

v úvahu charakter závazkového vztahu, který se například s ohledem na 

nedělitelnost plnění nebude moci přiměnit na závazek dílčí. 

      Pokud by se tedy po třech letech rozhodli bývalí manželé řešit své majetkové 

záležitosti ohledně nemovitostí  a společně užívaných věcí, nezbylo by jen než 

postupovat podle ustanovení občanského zákoníku týkajících se spoluvlastnictví (§ 137 

a násl.) O zrušení spoluvlastnictví by mohli uzavřít dohodu, která musí být písemná a 

nebo by jeden z nich musel podat žalobu na zrušení spoluvlastnictví soudem. Pokud by 

nebylo rozdělení věcí dobře možné (například dům vertikálně) přikázal by soud věc za 

přiměřenou náhradu jednomu ze spoluvlastníků; přitom by přihlédl k tomu, aby věc 

mohla být  účelně využita. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že podle rozsudku 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. října 2004, sp. značka 22 Cdo 1399/2004 

není možné, aby soud v řízení o vypořádání společného jmění manželů vypořádat toto 

jmění rozhodl tak, že nařídí prodej společné věci s následným rozdělením výtěžku mezi 

manžely. 

      Zbývá ještě poznamenat, že při vypořádání společného jmění manželů se nepodává 

žádné daňové přiznání ani neplatí žádná daň. Pokud se však společné jmění manželů 

změní uplynutím tří let na podílové spoluvlastnictví, pak se při tomto vypořádání již 

platí 3% daň z převodu nemovitostí a je nezbytné podat daňové přiznání se znaleckým 

posudkem o zjištěné ceně nemovitosti. Bývalí manželé jsou zde zařazení jako třetí 

daňová skupina – cizí osoby. 
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1.3. Vypořádání a zánik společného jmění manželů podle   

                  insolvenčního zákona 

      Pro společné jmění manželů má v případě řešení úpadku význam způsob, kterým je 

úpadek řešen dle insolvenčního zákona. V úvahu přicházejí konkurs a reorganizace. 

O způsobu řešení úpadku rozhoduje soud rozhodnutím o prohlášení konkurzu nebo 

rozhodnutím o povolení reorganizace. 

      Prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela a na 

insolvenčního správce přechází oprávnění uzavřít  dohodu o vypořádání společného 

jmění manželů nebo navrhnout jeho vypořádání u soudu. Dohoda o vypořádání 

společného jmění manželů uzavřená insolvenčním správcem nabývá účinnosti pokud 

s ní souhlasí věřitelský výbor a pokud ji schválí insolvenční soud. Majetek společného 

jmění se zahrne do majetkové podstaty. 

      Pokud soud povolí řešit úpadek povolením reorganizace, společné jmění manželů 

nezaniká. Reorganizaci lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je 

podnikatel na rozdíl od konkursu, který lze prohlásit i na fyzickou nepodnikající osobu. 

Reorganizace znamená, že pohledávky věřitelů jsou uspokojovány postupně při 

zachování dlužníkovu podniku a to formou opatření k ozdravění hospodářského stavu 

podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu, který je kontrolován ze 

strany věřitelského výboru. K reorganizaci lze použít majetek ve společném jmění 

manželů, ovšem je k tomu zapotřebí souhlasu manžela dlužníka, který je také jednou 

z podmínek pro povolení reorganizace soudem, má-li být tento majetek při ozdravění 

použit. Prohlášení manžela, které slouží jako souhlas pro použití společného jmění při 

reorganizaci,  musí být vybaven úředně ověřeným podpisem. 

 

 

1.4. Vypořádání členského podílu v bytovém družstvu při zániku  

        společného jmění manželů 

      Až do rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. listopadu 2002, sp. 

značka 31 Cdo 2428/2000, nebyl jednotný přístup soudů k problematice vypořádání 

členského podílu v bytovém družstvu. Soudy vycházely někdy z tzv. účetní zůstatkové 

hodnoty členského podílu, někdy z tržní ceny podílu nebo postupovaly podle 
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ustanovení § 233 odst. 1, zák. č. 513/1991 Sb., o nároku člena družstva na vypořádací 

podíl při zániku členství za trvání družstva. 

      Podle výše uvedeného rozsudku pojem „členský podíl“ v družstvu je v obchodním 

zákoníku užit pouze v souvislosti s jeho vypořádáním při zániku členství (§226, odst. 1 

písm. d) obchodního zákoníku). S ohledem na §260 Obchodního zákoníku o 

přiměřeném použití ustanovení hlavy I., dílu I., obchodního zákoníku na družstvo se 

jím rozumí „podíl“ definovaný v § 61 odst. 1. v poslední větě  – tedy míra účasti člena 

na čistém obchodním jmění družstva, jež připadá na jeho podíl. Členský podíl má svoji 

kvantitativní a kvalitativní složku či stránku. Kvantitativní stránku představuje 

majetkový podíl člena družstva na družstvu, kvalitativní stránka představuje souhrn 

jednotlivých práv a povinností člena. Členským podílem je třeba rozumět účast člena 

v družstvu a z ní plynoucí práva a povinnosti. Členský podíl se pak oceňuje jako míra 

účasti člena družstva na čistém obchodním majetku družstva ke konkrétnímu 

okamžiku. 

      Pojem „zůstatková hodnota členského podílu“ počínaje dnem 1.ledna 1992, tj. 

počínaje účinností zákona č. 513/1991 Sb., obch. zákoníku, platná právní úprava 

družstva nezná. Zůstatkovou hodnotou členského podílu v bytovém družstvu se rozumí 

základní členský vklad a peněžité, popř. jiné plnění člena družstva připadající na byt ( 

nebo místnost nesloužící k bydlení), který byl člen družstvem přidělen do užívání, 

snížené podle doby užívání stavby, s přihlédnutím k plánované době její životností. 

Proto v současné době při vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, nyní 

společného jmění manželů, nelze s pomocí tzv. zůstatkové hodnoty členského podílu 

stanovit obecnou cenu členského podílu v družstvu. 

      Z dále uvedených důvodů nelze vycházet ani z hodnoty vypořádacího podílu. Podle 

§ 233, odst. 1, obchodního zákoníku při zániku členství za trvání družstva má 

dosavadní člen návrh na vypořádací podíl. Vypořádací podíl tedy představuje určení 

majetkové účasti člena družstva v tomto družstvu (pro případ zániku jeho členství) a 

podle § 233, odst. 2 obchodního zákoníku se určí poměrem splaceného členského 

vkladu dosavadního člena, násobeného počtem ukončených roků jeho členství,  

k souhrnu splacených členských vkladů všech členů, násobených ukončenými roky 

jejich členství. Vzhledem k tomu, že pro určení jeho výše je rozhodný stav čistého 
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obchodního jmění družstva podle účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo,  je 

vypořádací podíl odrazem hospodářské bilance družstva. 

      V případě zrušení práv společného nájmu družstevního bytu, kdy jeden z manželů 

zůstává nájemcem a členem družstva, nenastávají předpoklady pro výplatu 

vypořádacího podílu – dochází jen k redukci členství (jedna z forem tzv. přeměny 

členství), a nejde o vypořádání vztahu mezi členem družstva a družstvem. Vypořádací 

podíl je vázán na zánik členství v družstvu, ale to v daném případě nezaniklo. Ostatně 

povinnost družstva vyplatit vypořádací podíl nenastupuje ke dni zániku bezpodílového 

spoluvlastnictví, ani ke dni zrušení společného členství účastníků v družstvu. 

Vypořádací podíl tedy nepředstavuje hodnotu, která by v době zániku bezpodílového 

spoluvlastnictví tvořila jeho součást. 

      Cena členského podílu v bytovém družstvu není regulována žádným cenovým 

předpisem a převádějící s nabývajícím ji sjednávají dohodu. Je-li třeba tento členský 

podíl, představující majetkovou hodnotu, ocenit v řízení o vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví, nelze vycházet ze zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 

změně některých zákonů neboť tento zákon upravuje způsoby oceňování majetku a 

služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy, přičemž oceňovaní věcí a jiných 

majetkových hodnot pro potřeby vypořádání bezpodílového vlastnictví není účelem 

stanovených některým zvláštním předpisem. Jinými slovy neexistuje předpis, který by 

pro potřeby vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů odkazoval na zákon č. 

151/1997 Sb. 

       Pokud tedy tento zákon v § 23 upravuje oceňování podílů v obchodních 

společnostech a účastí v družstvech (nikoliv tedy členských práv a povinností), týká se 

oceňování vypořádaného podílu, a to pro jiné účely, než je vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů. V případě převodu členských práv a povinností by se tento 

předpis aplikoval pouze pokud by se tak účastníci dohodli, když jinak se na sjednávání 

cen nevztahuje.  Je-li tedy třeba stanovit spornou cenu předmětného majetkového práva 

pro účely vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů soudem, je nutno 

vycházet (zpravidla v součinnosti se znalcem z oboru ekonomiky – odhady cen) z ceny 

obvyklé, tj. z ceny, kterou by bylo možno za převod členského podílu v rozhodné době 

a místě dosáhnout. Kdyby takto soud nepostupoval, došlo by k porušení pravidla 

rovnosti podílů stanoveného v § 150 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, neboť 
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by došlo ke zvýhodnění toho z bývalých manželů, který se stal výlučným členem 

bytového družstva a jediným nájemcem družstevního bytu. 

      Pokud nabyli právo uzavřít smlouvu o nájmu družstevního vytu rozvedení manželé 

v době svého manželství a nedošlo mezi nimi k dohodě o tom, kdo z nich bude po 

rozvodu byt užívat jako nájemce a člen družstva, musí jeden z manželů podat žalobu na 

zrušení práva společného nájmu družstevního bytu a určení, kdo z rozvedených 

manželů bude jako člen družstva nájemcem. Společné členství v družstvu v tomto 

případě zanikne až právní mocí rozsudku a členský podíl v družstvu se tímto 

okamžikem stává majetkovým právem jen jednoho z manželů. 

      Pokud nastane situace, že ani v době do tří let od zániku společného jmění manželů 

nedojde k vypořádání členského podílu v družstvu, spadá jeho vypořádání pod § 150, 

odst. 4 občanského zákoníku jako tzv. ostatní majetkové právo manželům společné. 

Toto právo se ale vzhledem k nevyvratitelné právní domněnce vypořádá podle zásad 

pro vypořádání podílového spoluvlastnictví. Pro vyrovnání je pak rozhodující obvykle 

cena členského podílu. 

      Podle rozsudku Nejvyššího soudu Českého republiky ze dne 20.června 2005, sp. 

značka 22 Cdo 1119/2205 skutečnost, že v družstevním bytě, jehož uživatelem se jako 

člen družstva stal jeden z bývalých manželů – bezpodílových spoluvlastníků – bydlí 

spolu s tímto uživatelem nezletilé děti bývalých manželů, nemá vliv na ocenění 

hodnoty členského podílu pro účely vypořádání společného jmění manželů. 

 

XIV. Úpravy de lege ferenda týkající se spoluvlastnictví a 

jeho zániku v návrhu nového občanského zákoníku 

 

1. Spoluvlastnictví 

      Po téměř padesáti letech dochází k významné změně v soukromém právu. Dne 20. 

února 2012 podepsal president republiky Václav Klaus nový občanský zákoník a tím 

dokončil legislativní proces této revoluční právní normy. Spolu s ním podepsal i 

zákony, které společně s občanských zákonem tvoří rekodifikaci soukromého práva 

v České republice – zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu 

soukromém. 
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      Občanský zákoník je výsledkem jedenáctileté práce rekodifikační komise 

ministerstva spravedlnosti. Přináší novou, moderní úpravu soukromoprávních vztahů, 

mezi jejíž hlavní přínosy patří například větší důraz na úpravu osobnostních práv, 

podpora principu svobodné vůle či jednotná úprava závazkového práva. Nový 

občanský zákoník nabude účinnosti 1. ledna 2014. 

     Nový civilní kodex sleduje celkový příklon k evropským kontinentálním 

konvencím. Politická restituce ideje dualismu práva soukromého a veřejného, z niž 

vychází rovněž náš ústavní pořádek, jakož i obecné přijetí ideje soukromého práva 

v duchu evropských právních tradic novodobou českou právní doktrínou, vyžadují 

důsledný obrat směrem od marxisticko-leninské koncepce právního systému a jeho 

funkcí. Základním obecným ideovým zdrojem rekodifikace je vládní návrh občanského 

zákoníku bývalého Československa z roku 1937, který nebyl jako zákon přijat kvůli 

událostem následujícím po mnichovské dohodě. Z koncepčního hlediska má význam, 

že tento vládní návrh sledoval modernizační revizi rakouského obecného zákoníku 

občanského (ABGB) z roku 1811 v jeho konfrontaci s novějšími evropskými zákoníky, 

zejména německým a švýcarským. 

      Je přirozené, že návrh občanského zákoníku připravený před sedmdesáti lety 

nemůže byt plně inspirujícím legislativním materiálem pro současnost, neboť 

v mnohém zastaral. Naopak musel být podroben podstatné obsahové revizi, která 

reflektovala kritické vyhodnocení vývoje občanského a soukromého práva na našem 

území, kritické vyhodnocení závažnějších občanských kodexů evropského 

kontinentálního práva a implementaci příslušných mezinárodních smluv, nařízení a 

směrnic na úrovni Evropské unie82. 

      Nový občanský zákoník vychází z ideje, že funkční určení soukromého práva je 

sloužit člověku jako  prostředek k prosazovaní jako svobody. Účel občanského kodexu 

je umožnit i garantovat svobodné utváření soukromého života, a ponechat tedy co 

nejširší prostor svobodné iniciativě jednotlivce. Nový kodex vychází z faktu, uznaného 

i českým ústavním pořádkem, že přirozená svoboda člověka má přednost před státem 

v tom smyslu, že stát není tvůrcem svobody člověku, ale jejím ochráncem.   

      V rámci rekodifikace soukromého práva došlo k úpravě i v oblasti podílového 

spoluvlastnictví , společného jmění manželů i předkupního práva. Spoluvlastnictví bylo 

                                                 
82 Důvodová  zpráva k občanskému zákoníku, obecná část 
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ošetřeno tak, aby bylo co nejvíce zajištěno jako funkční trvání a svobodná vůle při jeho 

rušení s minimálními omezeními při nakládání s podílem. Osnova nového občanského 

zákoníku zahrnuje jak institut podílového spoluvlastnictví, tak institut společného jmění 

manželů a dále pak zavádí pojem přídatného (akcesorického) spoluvlastnictví a 

společenství jmění. Přídatné spoluvlastnictví přichází v úvahu zejména v souvislosti 

s individuálním vlastnictvím nemovitosti vázaným účelově na spoluvlastnictví dalších 

nemovitostí, přičemž nemovitosti náležející samostatným vlastníkům vyvářejí účelný 

celek a jejich užívání není bez věci v přídatném spoluvlastnictví dobře možné (jako 

příklad se uvádí chatová osada a příjezdová cesta k ní). Svou povahou a úpravou se 

přídatné spoluvlastnictví blíže povaze a úpravě bytového vlastnictví. 

     Společenství jmění se vymezuje tak, že nabude-li věc do vlastnictví více osob 

spojených na základě smlouvy, zákona nebo jiné právní skutečnosti ve společenství, 

společenství dědiců nebo obdobná společenství, platí, že každá z těchto osob má právo 

k celé věci. Přitom dokud společenství trvá, zásadně není možné domáhat se rozdělení 

společné věci a s podílem nelze nakládat. Vlastnické právo ke společné věci zaniká 

zcizením společné věci nebo zánikem společenství. 

      Osnova nového občanského zákoníku nemění nic na tom, že z právního jednání 

týkajícího se společné věci jsou spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a 

nerozdílně. Další ustanovení se ovšem od platné právní úpravy výrazně liší. Především 

se rozlišuje běžná a mimořádná správa. O běžné správě rozhodují spoluvlastníci 

většinou hlasů. Naproti tomu, jde-li o věc mimořádné správy, tj. o rozhodnutí o 

významné záležitosti týkající se společné věci, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny 

hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka 

soud. K rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení 

zrušeno a k rozhodnutí, na jehož základě mají  být práva spoluvlastníků omezena na 

dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Naproti tomu ke zřízení 

zástavního práva nebo jiné obdobné jistoty sloužící k zajištění peněžité pohledávky, 

vzniklé při zlepšení společné věci nebo při její obnově, postačí k rozhodnutí alespoň 

dvoutřetinová většina spoluvlastníků. 

      Nový občanský zákoník vypustil úpravu předkupního práva spoluvlastníků s tím, že 

se jedná o prvek, který je spoluvlastnictví zásadně cizí a tradiční právní řády 

kontinentální Evropy tento institut neznají. Spoluvlastník může tedy svůj podíl 
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kdykoliv zcizit, jelikož nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat, bez 

souhlasu ostatních spoluvlastníků. Takové nakládání s podílem však nesmí být na újmu 

právům ostatních spoluvlastníků bez zřetele k tomu, z čeho vyplývají. Bylo-li 

spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti (závětí) nebo jinou právní 

skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit 

nesmí spoluvlastník po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví svůj podíl 

zcizit, ledaže by jej převedl jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci 

nebo příbuznému v řadě přímé, to neplatí, ujednají-li si spoluvlastníci něco jiného. 

      Nový civilní kodex sice obecně vylučuje zákonné předkupní právo spoluvlastníků, 

ovšem zavádí zvláštní úpravu pro tzv. zemědělský závod, aby se předešlo a zabránilo 

drobení zemědělských podniků, které získaly spoluvlastníci ve větším počtu v důsledku 

dědění. Vzniklo-li tedy spoluvlastnictví k zemědělskému závodu pořízením pro případ 

smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a 

povinnosti od počátku ovlivnit a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají 

ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo; předkupní právo se vztahuje i na 

dědický podíl. Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové, jak předkupní právo 

vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. Převádí-li ale 

spoluvlastník svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem podle ustanovení o zákonné 

posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlastníku, výše uvedené se nepoužije a toto 

platí i v případě, že se spoluvlastník předkupního prává písemně vzdal. 

      Osnova nového občanského zákoníku obsahuje kromě základního ustanovení o 

tom, že se spoluvlastnictví zrušuje dohodou všech spoluvlastníků, také výčet způsobů 

vypořádání zrušeného spoluvlastnictví, a to rozdělením společné věci, jejím prodejem 

z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, anebo převedením 

vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům s vyplacením ostatních. 

Rozdělení společné věci není možné jen tehdy, jedná.li se o věc, která má sloučit 

k určitému účelu. Zemědělský pozemek může být rozdělen jen tak, aby dělením vznikly 

pozemky účelně obdělávatelné jak vzhledem k rozloze, tak i k možnosti stálého 

přístupu. 

      Nový občanský zákoník ustanovuje jednak o oddělení ze spoluvlastnictví, jednak o 

zrušení spoluvlastnictví. Obojí může spoluvlastník žádat zásadně kdykoliv, ne však 

v dobu nevhodnou nebo  k újmě některého ze spoluvlastníků. Zákon upřednostňuje 
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dohodu. Nedohodnou-li se spoluvlastníci, rozhodne za ně na návrh některého z nich 

soud a zároveň rozhodne o způsobu vypořádání spoluvlastníků. Je-li to možné 

rozhodne soud především o rozdělení společné věci. To nelze pokud by se podstatně 

snížila její hodnota. Je však možno rozdělit věc na díly odpovídající přesně podílům 

spoluvlastníkům, vyrovná-li se rozdíl v penězích. Naopak rozdělit nelze v žádném 

případě společné listiny. Spoluvlastníci se buď dohodnou na způsobu uložení nebo se 

uloží u nejstaršího spoluvlastníka a ostatní obdrží úředně ověřené opisy nebo kopie. 

      Není-li rozdělení společné věci dobře možné, přikáže soud věc za přiměřenou 

náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Nechce-li žádný z nich nabýt celou věc, 

nařídí soud prodej věci ve veřejné dražbě, výjimečně nařídí, že věc bude dražena jen 

mezi spoluvlastníky. Prodá-li se věc, uhradí se po stržení nákladů prodeje všechny 

dluhy před tím, než se rozdělí výtěžek mezi spoluvlastníky. 

      Osnova nového kodexu nezapomíná ani na ochranu třetích osob v souvislosti se 

zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví, a to zejména rozdělením společné věci, které 

nesmí mít za následek újmu osob na spoluvlastnictví nezúčastněné. V neposlední řadě 

se též nově upravuje odklad zrušení spoluvlastnictví, a to jak dohodou spoluvlastníků, 

tak rozhodnutím soudu na návrh spoluvlastníka. Ani takovou dohodou ale nelze 

možnost zrušení spoluvlastnictví vyloučit jednou pro vždy a nelze se vzdát práva 

takovou dohodu zrušit. Dohodou lze odložit zrušení spoluvlastnictví nejvýše na dobu 

deseti let. Má-li ale ujednání o odkladu zavazovat i právní nástupce, jejichž 

nástupnictví vznikne jinak než děděním, musí to být výslovně ujednáno.  

      Soud může odložit na návrh spoluvlastníka zrušení spoluvlastnictví, má-li být tímto 

zabráněno majetkové ztrátě  nebo vážnému ohrožení oprávněného zájmu některého 

spoluvlastníka, nejdéle však o dva roky. 

      Odklad zrušení spoluvlastnictví může založit také závěť. Odklad zrušení 

spoluvlastnictví však může později kdykoliv změnit dohoda spoluvlastníků a nejde-li 

k ní, rozhodnutí soudu na návrh spoluvlastníka, který prokáže, že na něm nelze 

spravedlivě požadovat, aby ve spoluvlastnictví setrval, anebo se podstatně změnily 

okolnosti, pro něž k odkladu zrušení spoluvlastnictví došlo. Odklad zrušení 

spoluvlastnictví způsobuje „relativní“ časově omezenou nemožnost žádat zrušení 

spoluvlastnictví a je jí nahrazena „absolutní nemožnost zrušení z důvodů zvláštního 

zřetele hodných,  současné platné právní úpravy. 



 

  104 

      V novém zákoníku jsou řešeny i společné hraniční rozhrady, jako jsou zdi, ploty a 

meze. 

 

2. Manželská majetková práva 

     V novém kodexu se ustanovuje, že to co manželům náleží, má majetkovou hodnotu 

a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů, tedy 

společným jměním a podle tohoto zákonu se ustanovuje zákonný režim. Ujednají-li si 

ale snoubenci nebo manželé něco jiného, pak se budou řídit tímto tzv. smluveným 

režimem. V případě, že soud rozhodne jinak, zakládá toto rozhodnutí tzv. režim 

založený rozhodnutím soudu.  

      V rámci zákonného režimu platí, že  součástí společného jmění je to, co nabyl jeden 

z manželů nebo co oba manželé nabyli společně za trvání manželství, s výjimkou toho, 

co nabyl bezúplatně jen jeden z manželů (dar, dědictví,…), ledaže ten, kdo takto věc 

poskytl nebo zůstavitel, výslovně projevil jiný úmysl. Dále do společného jmění nepatří 

to, co slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů a některé náhrady za výhradní 

majetek, vztahující se k jeho poškození a zničení. 

      Součástí společného jmění se stává zisk z toho, co náleží výhradně jen jednomu 

z manželů a také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstva, vzniklo-li 

členství v době manželství. Součástí společného jmění jsou dále závazky převzaté za 

trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, 

a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, anebo je převzal jen jeden 

z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních 

nebo běžných potřeb rodiny. 

      V zákonném režimu součásti společného jmění užívají, berou z nich plody a užitky, 

udržují je, nakládají s nimi, hospodaří s nimi a spravují je oba manželé nebo jeden 

z nich podle dohody. V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, 

které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jeden manžel se 

souhlasem druhého. 

      Ve smluveném režimu si snoubenci a manželé mohou sjednat odlišný režim. 

Smlouva o tom vyžaduje formu veřejné listiny a ujedná-li se u ní zpětný účinek, 

nepřihlíží se k tomu. 
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      Osnova nového občanského zákoníku řeší otázku pravidel pro vypořádání jmění 

shodným způsobem. Nicméně dodává, že hodnota toho, co ze společného bylo 

vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně tak jako hodnota toho, co 

z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání 

společného jmění vypočítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne 

vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, 

zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na níž byl náklad vynaložen. Způsoby 

vypořádání jsou rovněž v zásadě shodné s platným právem. Rozdíl spočívá jen v tom, 

že ať jde o dohodu manželů, rozhodnutí soudu nebo zákonnou domněnku, vždy jsou 

účinky vypořádání vztaženy k tomu dni, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo 

kdy zaniklo. Touto cestou se zamýšlí přispět k odstranění dosavadní naprosté 

nevyváženosti jednotlivých způsobů vypořádání. Takto také není třeba, aby platila 

zvláštní pravidla pro případy vypořádávání nemovitosti. Zápis do příslušné evidence by 

měl jen deklaratorní účinky. 

 

3. Bytové spoluvlastnictví 

     Vlastnické právo spojené s vlastnictví reálné části domu (nejen bytu, ale i podlaží, 

obchodních místností, řemeslným dílem a jiných jejich částí) představuje prolomení 

zásady superficies solo cedit. Jako takové vzniklo za feudalismu v různých formách. 

Občanské zákoníky 19. století reagovaly na vlastnictví reálných částí domu 

rezervovaně, byť se s ním musely vypořádat jako s reálně existujícím faktorem. Činily 

tak nejasnými ustanoveními (např. § 361 rakouského ABGB), která mohla být a také 

byla různě vykládána. 

      K úpravě vlastnictví reálných částí domu, zejména bytů, došlo z různých důvodů. 

Hospodářsky jde zejména o možnost vlastníka domu rozhodovat se, zda zejména u 

domů s prostorami určenými k bydlení využije své vlastnictví k postupnému a 

pravidelnému nabývání zisku ve formě nájemného, ale se stálou povinností o dům 

pečovat, anebo zda své vlastnictví přemění rozprodejem reálných částí domu 

v jednorázový zisk s příležitostí investovat jinde. Sociálně jde zejména o řešení bytové 

situace se zaměřením na obyvatele, jejichž sociální nebo pracovní situace nevyžaduje 

mobilitu, a o takové, jejichž cílem je nabýt k předmětu bydlení vlastnický titul a nemít 

obavu, že o byt rozhodnutím vlastníka přijde. 
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      Naše právo se stavělo k úpravě vlastnického práva k bytům odmítavě a toto nebylo 

zahrnuto do platného občanského zákoníku v šedesátých letech. K regulování této 

oblasti došlo až zákonem č 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům přijatý ve snaze 

rozšířit možnosti uspokojování bytových potřeb občanů. Modernizace přišla až 

zákonem č. 72/1992 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám 

a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony. 

      Zákon o vlastnictví bytů měl být nahrazen novým zákonem, ale jeho návrhy nebyly 

schváleny. Příprava nového občanského zákoníku umožnila zahrnout do kodifikace i 

úpravu vlastnictví bytů. Zařazení úpravy do občanského zákoníku umožní zjednodušení 

a větší přehlednost. Příslušný oddíl je nazýván jako „bytové spoluvlastnictví“. Název 

oddílu vyjadřuje hlavní sociální a hospodářský účel úpravy, jimž je především zajištění 

práva užívat a požívat prostorově vyčleněnou část domu, a to práva odvozeného od 

vlastnictví jednotky. Že je podmínkou existence tohoto práva spoluvlastnictví nemovité 

věci, je dáno systematickým zařazením oddílu do dílu o spoluvlastnictví i názvem 

institutu. 

      Přestože se text přidržuje  zásady superficies solo cedit, není vyloučeno, že dům 

nebude součástí pozemku, ale např. součástí práva stavby. Bytové spoluvlastnictví se 

opírá o spoluvlastnictví domu a vlastnické jednotky (jejíž součástí je byt). Jednotka je 

pojem, který zákoník zachovává, rozšiřuje však jeho obsah s využitím možností, které 

zákoník obsahuje. Dualistický přístup s důrazem na byt a dům je zachován. Dům však 

už není samostatnou věcí, a je považován za spoluvlastnictví nemovité věci, jejíž 

součástí je dům. Vychází se z toho, že byt (nebytový prostor nebo soubor bytů a 

nebytových prostorů) a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 

(domu a zastavěnému pozemku) tvoří neoddělitelné součásti jednoho celku, jednoho 

vlastnického objektu s vlastnostmi nemovité věci. Bytové spoluvlastnictví může 

vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma byty, to platí i pro 

nebytový prostor i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů. Rozdílně od současné 

úpravy není pojem bytu vázán na existenci rozhodnutí stavebního úřadu. Pojem „byt“ 

není v zákoně definován. Pro určení podílu na společných částech domu se primárně 

vychází z povahy, rozměru a umístění bytu nebo jsou stejné, popř. se stanoví poměrem 

velikostí podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů. 
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     Jednotka vzniká výstavbou, když se k tomu strany zavázaly a pokud je dům 

v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a 

střešní konstrukcí a byt je uzavřen obvodovými stěnami. Dále jednotka může vzniknout 

zápisem do veřejného seznamu nebo rozhodnutím soudu. Zákon dále upravuje práva a 

povinnosti vlastníků jednotek, spoluvlastnictví jednotky, správu domu a pozemku a 

společenství vlastníků. Tento oddíl velmi elegantně srozumitelně a vyčerpávajícím 

způsobem řeší problematiku spojenou s vlastnictvím bytů a nahrazuje tak dosavadní 

složité a místy nesrozumitelné normy. 

 

 

4. Předkupní právo 

     Institut předkupního práva nemá už ve spoluvlastnickém vztahu takový význam jako 

doposud. Spoluvlastník již nemusí při úmyslu zcizit svůj podíl nabídnout tento ostatním 

spoluvlastníkům a ti už podle nového kodexu nemají na tento podíl předkupní právo. 

        Nový občanský zákoník ovšem zavádí nové pojmy týkající se spoluvlastnictví a to 

je rodinný závod a zemědělský závod. V případech, kdy má být rodinný závod zcizen 

má k němu člen rodiny zúčastněný na jeho provozu předkupní právo. Hlavním účelem 

tohoto ustanovení je zachování rodinného závodu v majetku rodiny a těch jejich členů, 

kteří se účastní na jeho provozování. 

      Podobně také u spoluvlastnictví k zemědělskému závodu, vzniklo-li toto pořízením 

pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva 

a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají 

ostatní spoluvlastníci předkupní právo, které se vztahuje i na dědický podíl. Neujednají-

li si spoluvlastníci nebo spoludědicové, jak předkupní právo vykonají, mají právo 

vykoupit podíl poměrně podle velikostí podílů. 

      Se zřetelem k zdejší tradici a se zohledněním zahraničních inspirací se tak stanovují 

zvláštní právní pravidla pro spoluvlastnictví k zemědělskému závodu v tom směru, že 

spoluvlastníci mají ke svým podílům zákonné předkupní právo trvale. To však jen 

v případě, že spoluvlastnictví vzniklo z právní skutečností nerozkládající se výhradně 

na jejich vůli. Vzniká-li spoluvlastnická smlouva, pak je věcí smluvních stran, budou-li 

mít zájem , aby si předkupní právo ujednaly. Přesto bezesmluvně vzniká předkupní 

právo typicky děděním a protože má být umožněno i zcizení dědického podílu, je 
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stanoveno výslovně, že se zákonné předkupní právo vztahuje i na dědické podíly 

spoludědiců, pokud je pozůstalostí zemědělský závod. 

      Protože ratio legis sleduje účel zachovat vlastnické právo k zemědělskému závodu 

dosavadním spoluvlastníkům nebo alespoň některému z nich a omezit nebezpečí 

nežádoucích sporů a rozbrojů, které nekontrolovaná záměna spoluvlastníka může 

přinést, ustanovilo se zákonné předkupní právo pro úplatné i bezúplatné zcizení 

spoluvlastnického podílu. 

      Založení zákonného předkupního práva spoluvlastníkům ani v těchto případech 

přirozeně nebrání, aby se jej spoluvlastníci vzdali nebo aby si ujednali jeho omezení 

časem, podmínkou apod. 

      Samotná úprava předkupního práva reaguje na praktické zkušenosti s dosavadním 

zněním zákona, které nedokonalostí vede k různým interpretacím a k celkové právní 

nejistotě. Celkově pojetí předkupního práva a jeho režimu vychází ze zdejší úpravy, ale 

přihlíží i k úpravě německého občanského zákoníku. 

      Výhrada předkupního práva nově zavazuje i dědice a předkupní právo lze zcizit, je-

li to výslovně ujednáno. Je-li předkupní právo zřízeno jako právo věcné, opravňuje 

předkupníka právo domáhat se vůči nástupci druhé strany, jenž věc nabyl koupí nebo 

obdobným způsobem, aby mu ji za příslušnou úplatu převedl. Nabyl-li nástupce 

vlastnické právo k věci jiným způsobem, přechází na něj povinnost nabídnout 

předkupníkovi věc ke koupi. 

      Věděl-li koupěchtivý o předkupním právu nebo musel-li o něm vědět, platí, že 

smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva. 

      Nabídku učiní  prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek. Nově se při 

nabídce vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Nabídka ke 

koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu. Přijme-li předkupník nabídku, 

uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké 

prodávající dohodl s koupěchtivým. Předkupník musí zaplatit cenu v ujednané lhůtě, 

jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité, což je stejná lhůta jako doposud, a do tří 

měsíců u věci nemovité, zde došlo k prodloužení lhůty o jeden měsíc. Předkupník musí 

zaplatit kupní cenu ve výši nabídnuté koupěchtivým a splnit podmínky nabídnuté 

koupěchtivým vedle kupní ceny. 
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      V souvislosti s předkupním právem je třeba si povšimnout i některých změn týkající 

se uzavírání smluv, nabídky a jejího přijetí. Smlouva je nově uzavřena jakmile si strany 

ujednaly její obsah. Právní jednaní směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud 

obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho 

jednoduchým a nepodmíněným přijetím a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být 

smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Osoba, které je nabídka určena nabídku 

přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o 

sobě přijetím nejsou. Protože osnova nového kodexu nepřijímá obecné pravidlo § 574 

odst. 2 platného občanského zákoníku o neplatnosti dohod, jimiž se někdo vzdává práv, 

jež mohu teprve vzniknout v budoucnosti, bylo třeba pro určité zvláštní okruhy případů 

zvolit znění speciální ad hoc. Takovým je i ustanovení o tom, že vzdá-li se strana 

všeobecně námitek proti platnosti smlouvy, nepřihlíží se k tomu. 

      Pro smlouvy platí zásada bezformálnosti. To vyplývá již z ustanovení obecné části 

o právních jednáních, podle nichž si každý může k procesu jednání zvolit libovolnou 

formu. Dohodnou-li se však strany, že pro uzavření užijí určitou formu, má se na to, že 

nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. To platí i tehdy, projeví-li jedna ze 

stan vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě. 

      Skutečnost, že strana nebyla při uzavření smlouvy oprávněná nakládat s tím, co má 

být podle smlouvy plněno, sama o sobě neplatnost nevyvolává. Důležité je rovněž 

ustanovení, že pokud je k účinnosti smlouvy třeba rozhodnutí určitého orgánu, je 

smlouva účinná tímto rozhodnutím. Nebyl-li návrh na rozhodnutí podán do jednoho 

roku od uzavření smlouvy, má se zato, že byl návrh zamítnut. 

      Pozornost si jistě zaslouží i zavedení pojmu změn okolností po uzavření smlouvy, 

kdy dojde-li ke změně tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran 

zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů 

plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo 

domáhat se vůči druhé obnovení jednání, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně 

předpokládat ani ovlivnit a že nastala až po uzavření smlouvy a nebo se stala dotčené 

straně známou. Toto právo nevzniká, pokud na sebe dotčená strana převzala nebezpečí 

změny okolnosti.      
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         Závěr 
 
      Věci a věcná práva, která k nim náleží, jsou předmětem vlastnictví – majetku, jsou 

středobodem lidské civilizace a prostřednictvím kapitálu – peněz, které se staly mírou 

všech věcí,  dokonale ovládly svět. 

      Jednou z forem, která umožňuje lidem vlastnit je spoluvlastnictví. Už gramatický 

výklad tohoto termínu nám naznačuje, že v tomto případě jedinec nevlastní sám, nýbrž 

společně s někým jiným. S tímto subjektem tvoří tzv. majetkové společenství a jak to 

už ve společnenstvích bývá, nelze úplně přesně odhadnout jakým směrem se bude jeho 

osud ubírat. 

      Spoluvlastnictví má dvě tváře, dva protipóly, se kterými se setkávají ti, co o této 

formě vlastnictví uvažují, spoluvlastníci i ti, kteří se ze spoluvlastnictví již vyvázali. 

      Na jedné straně je samozřejmě výhodné, ať už z jakýchkoliv důvodů, moci se 

podílet na vlastnictví ve společnosti dalších lidí. Na druhé straně skutečnost, že o osudu 

spoluvlastněné věci, o jejich přírůstcích a plodech, nerozhoduji sám, může být velmi 

nevýhodné a stresující a v těchto chvílích ukazuje spoluvlastnictví tu horší, odvrácenou 

tvář, kvůli které je hojně označováno za dar od ďábla. Vyvázat se  svobodně ze 

spoluvlastnictví se může zdát jednoduché, ale bohužel není tomu tak.  

      Zpracovat ucelenou práci o spoluvlastnictví a jeho zániku nebyl lehký úkol. Ač se 

jedná o běžnou a velmi frekventovanou formu vlastnictví, je tato oblast autory značně 

přehlížena a právní vědou zkoumána jen velmi okrajově. To samé lze konstatovat i pro 

hmotné právo, které řeší otázku spoluvlastnictví, a které je velmi strohé. Navíc často je 

nutné pro regulaci tohoto institutu používat obecná nebo obsahově nejbližší ustanovení, 

jak tomu je například u předkupního práva. 

      Spoluvlastnictví, jako forma vlastnictví provází člověka celými jeho dějinami, ale 

oporu v psaném právu má až od doby římské, kolébky evropského kontinentálního 

práva. V práci jsem popsal vývoj spoluvlastnictví v jednotlivých etapách od římských 

časů, až po dnešní dobu. 

      Z hlediska právního lze vysledovat, že spoluvlastnictví se vyvíjelo, a že v každém 

dějinném období byl zájem společností o tuto formu vlastnictví. V době římské a ve 

feudálním právu můžeme vypozorovat úzkou spojitost spoluvlastnictví s rodinnou a to 

ať už úzkou nebo širokou, co do příbuznosti. Spoluvlastnické vztahy zaručovaly, že 
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majetek rodů nebude rozmělňován a na druhé straně pokud rodině hrozilo, že vymře, 

mohly zabránit právu odúmrti. 

      S postupem doby a se sílící svobodou člověka začali spoluvlastnictví využívat 

cíleně navzájem cizí lidé, aby dosáhly svých cílů v osobním i obchodním životě. 

Základním právním kodexem, který ovlivňoval pravidla společenských vztahů v oblasti 

spoluvlastnictví je ABGB, který položil základ normám, které následovali. 

      Hmotné právo nebylo ke spoluvlastnictví v žádné době zvlášť štědré a dá se říci, že 

masa právních norem se v této oblasti práva od doby ABGB spíše zmenšuje a 

zobecňuje. Základ je víceméně stejný, ovšem dobově se liší přístupy k ukončení 

spoluvlastnictví a k povinnostem, které má spoluvlastník k ostatním spoluvlastníkům. 

      ABGB, jako na svoji dobu velmi moderní právní norma neomezovala zásadně 

spoluvlastníka v dispozici s jeho podílem, pokud tím nezatěžoval nebo neohrožoval 

ostatní a i v tomto případě se spoluvlastník mohl po určité době ze svazku vyvázat.  

      Československý obecný zákoník občanský uplatnil recepci rakouského práva a 

úprava spoluvlastnictví nedoznala výrazných změn. 

      Občanský zákoník z roku 1950 spoluvlastníka už omezil velmi výrazně, neboť 

zavedl předkupní právo, které ukládalo nabídnout podíl ostatním spoluvlastníkům při 

jeho zcizení osobě nikoliv blízké. Toto omezení ještě zhoršil následující občanský 

zákoník z roku 1964, který sice předkupní právo nenařizoval, ale podíl směl být 

převeden na osobu nikoliv blízkou pouze se souhlasem všech ostatních spoluvlastníků.  

       V roce 1991 byl občanský zákoník novelizován a do spoluvlastnických vztahů bylo 

opět navráceno předkupní právo spoluvlastníků na podíl, pokud není převáděn na osobu 

blízkou. 

        Porovnáním našeho hmotného práva v oblasti spoluvlastnických vztahů se 

sousedními civilními kodexy vychází najevo, že spoluvlastnictví jako institut existuje a 

je regulováno i v těchto s naší republikou sousedících státech. Nikde však není 

spoluvlastník svazován povinností nabízet svůj podíl ostatním spoluvlastníkům a může 

s ním volně disponovat, s mírnou odchylkou v agrárním Polsku. 

     Platný nový občanský kodex, který nabude účinnosti 1.1. 2014, umožňuje v práci 

posoudit poměrně podrobně i situaci de lege ferenda. Nový civilní zákoník konečně 

upustil od povinnosti spoluvlastníka nabízet ostatním spoluvlastníkům svůj podíl a od 

předkupního práva zbylých k spoluvlastníků na tento podíl. Výjimka zůstala pouze u 
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rodinného a zemědělského závodu, kdy existence předkupního práva v tomto případě 

má pravděpodobně zabránit drobení  majetku a tedy jeho znehodnocování. Nicméně je 

možno diskutovat o přínosnosti této regulace a osobně si myslím, že svobodný občan 

nepotřebuje v tomto případě ochranu státu, neboť to co jednomu prospívá na druhou 

stranu většinou zase druhému škodí, navíc je tu k disposici smluvní předkupní právo. 

      V práci jsem se snažil použít co nejvíce soudní judikatury a to jak obecných soudů, 

většinou pro zajímavost a srovnání, tak především Nejvyššího soudu, neboť díky stroze 

pojaté paragrafové úpravě sehrávají jeho rozhodnutí důležitou roli,  sjednocují názory 

soudcovské a právnické odborné veřejnosti a zajišťují průchod práva. 

      Při pročítání aktuálních judikátů si nelze nevšimnout, jak dva se základní pojmy 

právní vědy – právo a spravedlnost,  od sebe často vzdalují nebo se míjejí.  Lze si jen 

přát, aby nový občanský zákoník tyto dva markanty opět sblížil a sjednotil. 

 

      Jako výsledek mé práce bych uvedl tyto závěry: 

 

1) Spoluvlastnictví je forma vlastnictví, která má své místo v civilizovaném světě, ale 

není třeba ji výrazně regulovat, důležitá je svoboda spoluvlastníka volně a bez omezení 

disponovat svým podílem bez ingerence ostatních spoluvlastníků a státu ve formě 

omezujícího práva.  

 

2) Do 1.1.2014 platné a účinné právo výrazně omezuje spoluvlastníka při dispozici 

s jeho podílem, v případě jeho zcizování osobě nikoliv blízké, v podobě předkupního 

práva. Úprava předkupního práva je však ve hmotném právu obsažena jen velmi stroze 

a mlhavě. Při zcizování podílů je třeba postupovat do výše uvedeného data velmi 

obezřetně a důsledně dodržovat zákon, popř. odvodit příslušný režim z judikatury, 

abychom se vyhnuli sporům. Tato práce může být určitým návodem, jak se vyvarovat 

spoluvlastnickým sporům, popř. může posloužit jako inspirace, co vše se může při 

aplikaci spoluvlastnictví přihodit a nabídnout odpovídající východiska. 

 

3) Nový, ještě neúčinný civilní kodex upustil od tortury předkupním právem pro 

spoluvlastníky, nicméně v případě zemědělského a rodinného závodu ji ponechává . 

Domnívám se proto, že moje práce neztratí na významu ani po 1.1.2014, neboť tím, že 
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v těchto dvou případech předkupní právo zůstává, spoluvlastnický boj neskončí. Jelikož 

v obou případech půjde spíše o větší majetky, o to více bude nutné znát všechna úskalí 

předkupního práva a zániku spoluvlastnictví.  Jelikož nová  úprava není o mnoho 

podrobnější , čeká nás ještě záplava soudních precedentů.  

 

4) Z platné, ale dosud neúčinné nové základní civilní normy bych úplně vypustil 

zákonné předkupní právo pro spoluvlastníky. 

 

      Svoji práci končím přesvědčen, že čím složitější právo, tím větší bezpráví a 

znepokojen tím, jak se právo vzdaluje svému původnímu poslání sloužit lidem. 
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                                                        Resume  
 
Šafka Václav, zpracování rigorózní práce na téma:  

      Spoluvlastnictví a jeho zánik, katedra občanského práva, konzultant doc. JUDr. 

Josef Salač Ph. D., Univerzita Karlova,  Praha, 2012, 117 stran. 

      Práce se zabývá pojmem spoluvlastnictví jako formou vlastnictví v celé jeho šíři, se 

zaměřením na právní hlediska jeho zániku a sleduje tyto pojmy od dob římských, přes 

jednotlivé historické epochy českého práva: feudalismus, Rakousko – Uhersko, 1. 

republika, období po druhé světové válce až po současnost. 

      V samostatné kapitole se zabývá pojmem, charakteristikou a druhy spoluvlastnictví 

a věnuje se vysvětlením pojmu spoluvlastnického podílu. Jako zvláštní formu 

spoluvlastnictví popisuje práce společné jmění manželů a bytové vlastnictví. Práce se 

stručně a okrajově dotýká úpravy spoluvlastnictví v sousedních státech.  

      V samostatné části práce popisuje institut předkupního práva a jeho aplikaci ve 

spoluvlastnických vztazích a detailně pak popisuje jednotlivé fáze realizace 

předkupního práva při zcizení spoluvlastnického podílu. Dále jsou popisovány 

jednotlivé způsoby zániku spoluvlastnického vztahu, důsledky při porušení zákona 

v těchto případech a práce nabízí i možná východiska z nich, s použitím bohaté 

judikatury obecných soudů a Nejvyššího soudu České republiky. V závěru se práce 

věnuje novému občanskému zákoníku a ustanovením o spoluvlastnictví a předkupnímu 

právu v něm obsažených z hlediska de lege ferenda. 

 

Klí čová slova: spoluvlastnictví, spoluvlastnický podíl, předkupní právo. 
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Summary 
 
Šafka Václav, PhD thesis with theme:  

      Joint ownership and its termination, civil rights department, tutor doc. JUDr. Josef 

Salač Ph. D., University Karlova,  Praha, 2012, 117 pages. 

      The thesis deals with a term „joint ownership“as a form of ownership in its entire 

scope, with focus on legal viewpoints of its termination, and follows these terms from 

Roman times through particular historical periods of Czech law:  feudalism, the Austro-

Hungarian Empire, the first republic, after the World War II period until the present 

times. 

      It a separate chapter the thesis deals with the term, characteristics and categories of 

joint ownership and explains the term „joint ownership share“. It describes tenancy by 

entirety and housing ownership as special forms of joint ownership. The thesis briefly 

and marginally touches upon joint owneship regulations in neighbouring countries.  

     In a separate part of this thesis is described the institute of right of preemption and 

its use in joint ownership relations, it describes in detail particular phases of right of 

preemption execution in case of appropriation of joint ownership share. Further on are 

described different ways of joint ownership relationship termination, consequences of 

breaking this law and also its possible solutions using extensive judicature of civil 

courts and the Supreme court of the Czech republic. Finally, the thesis deals with a new 

civil code, and joint ownership and pre-emption provisions incorporated in it from the 

point of de lege ferenda. 

 

Key words: joint ownership, ownership share, right of preemption. 

 

 

 

 


