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ÚVODEM... 

 

Toto vydání našeho pravidelného zpravodaje jsme se tentokrát rozhodli zaměřit na 

jedinou oblast, a to oblast bydlení. V tomto čísle se dozvíte, jaké nejvýznamnější změny 

přinese nový občanský zákoník v oblasti nájmu a prodeje a nákupu bytů a domů pro 

účely bydlení. Tento zpravodaj je tak určen především pro ty, kteří vlastní byt nebo dům, 

který pronajímají pro účely bydlení, sami bydlí v nájmu, nebo po 1.1.2014 plánují byt či 

dům koupit nebo prodat. 
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BYDLENÍ DLE NOZ 

 

NĚKOLIK OBECNÝCH POZNÁMEK NA ÚVOD 

Od 1. ledna 2014 dojde k přelomovým změnám v českém soukromém právu. Domy a 

byty se samozřejmě budou i nadále prodávat a pronajímat, ovšem změny v právní 

regulaci pocítí všichni, kdo s tím budou mít co dočinění. 

Mezi laickou veřejností se v minulosti poměrně rozšířil nešvar využívat při uzavírání 

smluv vzory vyhledané na internetu nebo „zapůjčené“ od známého, a to zejména u 

nájemních smluv, i když se s touto praxí lze setkat i u smluv kupních.  

Kvalita takových vzorů bývá různá. U převodních smluv případné chyby obvykle odhalí 

příslušný katastrální úřad v rámci řízení o zápisu práv (i když ne vždy). O něco horší 

situace je u smluv nájemních, které velmi často obsahují neplatná ustanovení, pokud 

není neplatná rovnou celá smlouva.  

Nicméně, i pokud používáte vzor smlouvy zpracovaný renomovanou advokátní kanceláří, 

od 1.1.2014 dojde k natolik zásadním změnám, že jej nebude možno bez úprav nadále 

používat. Proto doporučujeme se vždy, než nějakou smlouvu uzavřete, poradit 

s odborníkem. 

 

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ URČENÝCH K BYDLENÍ 

Převodní smlouvy budou i nadále muset být písemné. Ve smlouvách se projeví jedna 

z velkých koncepčních změn nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), a to že 

stavba bude napříště součástí pozemku. Tento nový princip se projeví především ve 

způsobu vymezení převáděných nemovitostí. Tam, kde dojde ke splynutí pozemku a 

domu na něm stojícím, již nebude předmětem převodu dům, ale pouze pozemek, jehož 

součástí se dům stane.  

Při převodu rodinných domů bude vymezení předmětu převodu zřejmě nejvýznamnější 

změnou ve smlouvách samotných. Nicméně to nebude v úpravě kupní smlouvy změna 

jediná. Například skryté vady staveb bude možno vytknout do pěti let od jejich nabytí, 

jinak soud právo z odpovědnosti za vady nepřizná, ledaže by vada byla důsledkem 

skutečnosti, o které prodávající věděl nebo musel vědět. V této souvislosti připomeňme 

též povinnost prodávajících pořídit při prodeji průkaz energetické náročnosti budovy, 

který platí už od počátku tohoto roku. 

I nadále se vlastnické právo bude nabývat zápisem v katastru nemovitostí. Na rozdíl od 

předchozí úpravy se posiluje význam zápisu v katastru nemovitostí tím, že NOZ stanoví 
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vyvratitelnou právní domněnku, že zápis v katastru nemovitostí je shodný se skutečným 

stavem a právo, které bylo vymazáno, dále neexistuje. Pokud byste se však stali obětí 

podvodu a koupili dům (nebo i byt) od osoby, která není skutečným vlastníkem, 

vlastníkem se nestanete, protože NOZ upravuje nabytí vlastnického práva od nevlastníka 

jen pro věci nezapsané ve veřejném seznamu (v našem případě v katastru nemovitostí). 

K výraznějším změnám ovšem dojde u vlastnictví bytů. Pojem jednotka bude zahrnovat 

nejen byt (jako dosud), ale i podíl na společných částech nemovité věci (dnes 

společných částech domu a pozemku, které však, jak bylo již zmíněno výše, splynou ve 

věc jedinou). Nicméně v domech (nemovitých věcech), ve kterých dojde k převodu první 

jednotky do 1.1.2014, bude i po 1.1.2014 vznikat vlastnické právo k jednotkám podle 

dosavadní úpravy. Tedy ještě dlouho po 1.1.2014 se bude mnoho (možná většina) bytů 

převádět podle staré úpravy. Naopak pro fungování společenství vlastníků žádné takové 

přechodné ustanovení přijato nebylo, společenství se tedy budou muset přizpůsobit nové 

úpravě tam, kde by jejich stanovy byly v rozporu s kogentními ustanoveními nové úpravy. 

Podíly na společných částech mohou být nově určeny jako stejné, podle podílu ploch 

jednotek, nebo i jinak, pak má ale každý z vlastníků právo žádat za určitých okolností 

soud o přehodnocení takového nastavení. Zákon zmiňuje možnost přenechat některé 

společné části k výhradnímu užívání vlastníka konkrétní jednotky (např. terasa) a opouští 

koncept společných částí domu společných vlastníkům jen některých jednotek, který 

v praxi nikdy moc nefungoval. Na druhou stranu NOZ neřeší otázku souvisejících 

pozemků (tj. pozemků, které souvisejí s jednotkou, ale nestojí na nich dům, např. dvory). 

Některé situace bude možno řešit podle ustanovení o přídatném spoluvlastnictví (zcela 

nový institut), nikoli však všechny. 

Zákon nově zakotvuje institut opravy prohlášení vlastníka. Ke změně prohlášení se 

vyžaduje písemná dohoda dotčených vlastníků. Takovou dohodu však musí písemně 

schválit vlastníci jednotek s většinou hlasů, pokud prohlášení nevyžaduje vyšší počet 

hlasů. Každá změna prohlášení bude muset být založena do sbírky listin u příslušného 

katastrálního úřadu, což do budoucna trochu usnadní život zájemcům o koupi. 

Výslovně se stanoví, že při převodu bytů nemusí správce provést vypořádání. Dluhy 

související se správou domu a pozemku přecházejí na nabyvatele bytu. Správce je 

povinen vystavit potvrzení o tom, jaké dluhy na nabyvatele přecházejí. Převodce zůstává 

vůči správci ručitelem za takové dluhy. Prohlášením vlastníka nebo ve stanovách 

společenství vlastníků bude možno vyloučit rozdělení vlastnického práva k jednotce na 

podíly. 

Změny se dotkly i společenství vlastníků a jeho fungování. S ohledem na praktické 

problémy, které se objevovaly za dosavadní úpravy, NOZ výslovně zakazuje 

společenstvím vlastníků podnikat. Veškerá činnost společenství má být omezena na 

správu domu a pozemku. 
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Pro domy i byty platí zvýšená ochrana v případě, že se v nich nachází rodinná 

domácnost. I když bude dům nebo byt patřit výlučně jednomu z manželů, nesmí ho bez 

souhlasu druhého prodat nebo zatížit právem, které by mohlo bydlení rodiny ohrozit (tedy 

např. i právem zástavním). Při převodu tedy bude nezbytné si vždy vyžádat souhlas 

manžela v písemné formě. 

 

NÁJMY NEMOVITOSTÍ URČENÝCH K BYDLENÍ 

Nový občanský zákoník se přihlásil k dosud aplikované zásadě ochrany nájemního 

bydlení a pro nájem bytů a domů pronajímaných pro účely zajištění bytových potřeb 

nájemce a členů jeho domácnosti stanovil určité odchylky od obecné úpravy nájmu. 

Zásadní skutečností je, že zákonná úprava zakotvuje minimální práva nájemce, která 

nelze zkrátit odchylnou dohodou smluvních stran, pokud to zákon výslovně neumožňuje. 

Pokud se ocitnete v postavení pronajímatele, zřejmě v nové úpravě uvítáte především 

zjednodušení možnosti nájemní smlouvu vypovědět. V případě hrubého porušení 

povinností nájemcem nebo z jiných vážných důvodů bude možno vypovědět smlouvy na 

dobu určitou i neurčitou. Smlouvy na dobu neurčitou bude možno vypovědět též 

v případě, že pronajímatel bude nemovitost potřebovat pro sebe, své příbuzné v přímé 

linii nebo rozvádějícího se manžela. Výpovědní smlouva činí tři měsíce, stejně jako 

dosud. I nadále může nájemce ve lhůtě dvou měsíců napadnout výpověď u soudu pro 

její neplatnost, nicméně odpadá jak nutnost přivolení soudu k výpovědi z některých 

důvodů, tak především nutnost zajišťovat bytové náhrady. U zvlášť závažných porušení 

(např. pokud nájemce bude dlužit nájem a poplatky za služby za alespoň tři měsíce) 

bude možno vypovědět nájemní smlouvu s okamžitou účinností. 

Zároveň ale nová úprava klade na pronajímatele větší nároky. Pokud dosud vlastník 

nemovitosti nechával tuto nemovitost užívat třetí osoby bez písemné smlouvy, nemusel 

si dělat hlavu s výpovědí. Podle NOZ však sice smlouva musí mít písemnou formu, ale 

pronajímatel se nemůže dovolávat neplatnosti smlouvy, pokud je jen ústní. Stejně tak 

nemůže být nájemci na újmu, že pronajaté prostory nejsou určeny k bydlení. 

Dále se zakazuje v nájemních smlouvách ukládat nájemci smluvní pokuty, nebude 

možné nájemci zakázat chov domácích mazlíčků nebo si domluvit, že nájemce bude 

provádět větší rozsah oprav. Nájemce bude moci v bytě pracovat nebo podnikat, pokud 

to byt nebo dům nezatíží. Pokud pronajímatel nechá nájemce v předmětu nájmu ještě tři 

měsíce po jeho skončení, aniž by mu zaslal výzvu k vyklizení, obnoví se nájem až na 

dobu dvou let. 

NOZ výslovně počítá s tím, že si strany mohou sjednat každoroční zvyšování 

nájemného. Pro smlouvy, které takovou doložku nemají, dává NOZ možnost obrátit se 

na soud a žádat úpravu nájemného na tržní výši, pokud nájemce nebude se zvýšením 
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souhlasit dobrovolně. Pokud jde o kauce, pronajímatelé budou moci žádat až 

šestinásobek měsíčního nájemného.  

Institut přechodu nájmu zůstává zachován stejně jako společný nájem manželů. Nově se 

však manželé budou moci domluvit i tak, že nájemní právo vznikne jen jednomu z nich 

jako výhradní a druhý získá jen právo bydlení, což se pak promítne do způsobu 

vypořádání společného nájmu v případě rozvodu. Pokud budou mít manželé společné 

nájemní právo k domu nebo bytu, ve kterém se nachází společná domácnost, nebude 

moci jeden manžel bez souhlasu druhého nájem ukončit nebo jej omezit právem 

neslučitelným s bydlením rodiny. 

Na závěr je třeba zdůraznit, že výše uvedené se vztahuje nejen na smlouvy uzavřené po 

1.1.2014, ale použije se i na smlouvy uzavřené před tímto datem na práva a povinnosti, 

která budou vznikat po 1.1.2014. Pokud tedy máte například ve smlouvě ujednány 

smluvní pokuty, nebude je možno za porušení spáchaná po 1.1.2014 vymáhat. Pokud 

však nájemci vznikne do konce roku nárok na bytovou náhradu, nebude tento nárok 

účinností NOZ nijak dotčen. 

Specifickou úpravu mají samozřejmě družstevní byty. Podmínky vzniku nájmu stanoví 

zákon o obchodních korporacích a stanovy družstva. Úprava výpovědi z NOZ se vůbec 

nepoužije. Nově s převodem družstevního podílu přejde automaticky i nájem 

družstevního bytu (nebude tedy nutné uzavírat novou nájemní smlouvu), s nájmem pak 

přejdou všechna práva a povinnosti s tím spojená, včetně existujících dluhů převodce 

vůči bytovému družstvu. 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Michaelu Kazdovou na emailové adrese: 

michaela.kazdova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 
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