
  

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA PRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní a ekonomické aspekty smluv souvisejících s pořízením bydlení 

Legal and economic aspects of contracts related to acquision of housing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:         Bc. Roman Kovačik 

Vedoucí diplomové práce:       JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2013 

 



  

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu této práce, JUDr. Ing. Josefu Šilhánovi, 

Ph.D., za odborné rady a podmětné připomínky, a všem finančním poradcům jednotlivých 

hypotečních bank a stavebních spořitelen, bez jejichž spolupráce by tato závěrečná diplomová 

práce nemohla vzniknout. 

 

 

 

 

 



  

Obsah 

1 ÚVOD .......................................................................................................................... 12 

2 MOŽNOSTI BYDLENÍ V ČR A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA ..................................... 14 

2.1 Definice základních pojmů .......................................................................................... 14 

2.2 Sektory bydlení v České Republice.............................................................................. 15 

2.2.1 Veřejný nájemní sektor .................................................................................... 16 

2.2.2 Neziskové nájemní sektor ................................................................................ 16 

2.2.3 Soukromý nájemní sektor ................................................................................ 17 

2.2.4 Vlastnický sektor bydlení ................................................................................ 18 

2.2.5 Družstevní sektor ............................................................................................ 17 

2.3 Současná situace v jednotlivých sektorech bydlení ...................................................... 19 

2.3.1 Vlastnický sektor bydlení ................................................................................ 19 

2.3.2 Družstevní sektor bydlení ................................................................................ 22 

2.3.3 Nájemní sektor bydlení .................................................................................... 24 

2.4 Shrnutí kapitoly ........................................................................................................... 26 

3 JEDNOTLIVÉ SMLOUVY SOUVESEJÍCÍ S POŘÍZENÍM BYDLENÍ ...................... 30 

3.1 Kupní smlouva na vlastnická práva k bytové jednotce a k převodu nemovitosti ........... 34 

3.1.1 Kupní smlouva na vlastnická práva k bytové jednotce ..................................... 34 

3.1.2 Práva a povinnosti stran kupní smlouvy na byt ................................................ 34 

3.1.3 Náležitosti kupní smlouvy na byt ..................................................................... 34 

3.2 Kupní smlouva o převodu nemovitosti ......................................................................... 36 

3.2.1 Podstatné náležitosti smlouvy o převodu nemovitosti ...................................... 36 

3.2.2 Další ujednání kupní smlouvy na nemovitost ................................................... 38 

3.3 Důsledky účinnosti NOZ na kupní smlouvu věci nemovité .......................................... 38 

3.3.1 Vedlejší ujednání smlouvy dle NOZ ................................................................ 39 

3.4 Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu .......................... 41 

3.4.1 Náležitosti smlouvy ......................................................................................... 42 



  

3.4.2 Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy ...................................................... 43 

3.5 Smlouva o dílo ............................................................................................................ 44 

3.5.1 Naturalia negotii smluvní úpravy ..................................................................... 45 

3.6 Nájemní smlouva......................................................................................................... 53 

3.6.1 Práva a povinnosti stran ................................................................................... 54 

3.6.2 Nájemní smlouva u nájmu bytové jednotky od fyzické osoby .......................... 55 

3.6.3 Nájemní smlouva bytové jednotky u člena bytového družstva ......................... 57 

3.6.4 Vztah účinnosti NOZ na nájemní smlouvu ...................................................... 58 

3.7 Shrnutí kapitoly ........................................................................................................... 58 

3.7.1 Vyhodnocení a doporučení k jednotlivým smlouvám ....................................... 61 

4 FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ .................................................................. 67 

Úvěry poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení ....................................................... 68 

4.1 Hypoteční úvěr ............................................................................................................ 72 

4.1.1 Výše úvěru a jeho čerpání................................................................................ 72 

4.1.2 Splácení úvěru ................................................................................................. 73 

4.2 Smlouva o hypotečním úvěru ...................................................................................... 76 

4.3 Současná nabídka hypotečních bank ............................................................................ 78 

4.3.1 Česká spořitelna .............................................................................................. 81 

4.3.2 Raiffeisen bank ............................................................................................... 82 

4.3.3 Wüstenrot ........................................................................................................ 84 

4.3.4 Československá obchodní banka ..................................................................... 86 

4.3.5 Komerční banka .............................................................................................. 87 

4.3.6 LBBW Bank.................................................................................................... 90 

4.4 Stavební spoření .......................................................................................................... 92 

4.4.1 Účelovost úvěru ze stavebního spoření ............................................................ 95 

4.4.2 Zajištění .......................................................................................................... 95 

4.4.3 Smlouva o stavebním spoření .......................................................................... 96 



  

4.5 Analýza trhu stavebních spořitelen .............................................................................. 98 

4.5.1 Stavební spořitelna České spořitelny ............................................................... 99 

4.5.2 Českomoravská stavební spořitelna ............................................................... 100 

4.5.3 Raiffeisen stavební spořitelna ........................................................................ 101 

4.5.4 Wüstenrot ...................................................................................................... 103 

4.5.5 Modrá pyramida ............................................................................................ 104 

4.6 Porovnání forem financování ..................................................................................... 105 

4.6.1 Srovnání nabízených produktů hypotečních bank a stavebního spoření na 

základě modelových príkladů ...................................................................................... 105 

4.6.2 Výhody a nevýhody hypotečního úvěru a stavebního spoření ........................ 109 

5 ZÁVĚR ...................................................................................................................... 117 

Seznam použité literatury 

Seznam zkratek 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

Seznam příloh 



12 

1 ÚVOD 

Pro svou diplomovou práci si autor vybral téma pod názvem „Právní a ekonomické aspekty 

smluv souvisejících s pořízením bydlení“. K tomuto výběru vedly autora následující důvody. 

Problematika uzavírání smluv řešících oblast bydlení je poměrně rozsáhlá, kromě její základní 

právní úpravy obsažené v občanském a obchodním zákoníku jsou jednotlivé aspekty oblasti 

součástí řady odborných publikací, článků a komentářů. Možností, které vedou k uzavření 

smluv, je celá řada, každý kontraktační proces má však svá specifika a charakteristické rysy.  

Uzavření smluv řešících otázku bydlení je závažnou záležitostí většiny mladých lidí, řešících 

otázku svého bydlení po ukončení studia. Velkou pastí pro tyto potenciální zájemce o bydlení 

jsou zprostředkovatelé nabízející nevýhodné smlouvy, které v okamžiku podepsání znamenají 

řadu ekonomických a právních důsledků. 

 Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V úvodní kapitole (kapitola č. 2) autor 

práce charakterizuje trh bydlení v ČR a jeho jednotlivé dílčí sektory s jejich právy 

a povinnostmi dle současně platného OZ v návaznosti na NOZ
1
, rizika vyplývající 

z jednotlivých segmentů v rámci této kapitoly autor potvrdí všeobecnou hypotézu 

o oblíbenosti vlastnického bydlení, na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů 

z roku 2011. 

 Následná kapitola (kapitola č. 3) obsahuje výčet jednotlivých smluv souvisejících 

s pořízením bydlení, kterých se nejvíce dotkne právní změna v následujícím kalendářním 

roce. Těmito smlouvami jsou kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o převodu členských 

práv a povinností a nájemní smlouva. Jednotlivé smlouvy byly vypracovány ve spolupráci 

s lidmi operujícími v té oné oblasti smlouvy, kupříkladu smlouva o dílo byla vypracována 

s Ing. Dudou (majitel firmy, zabývající se prosklenými fasádami a stěnami), který 

při zakázkách spolupracuje se stavebními firmami v Olomouckém kraji. Smlouva o převodu 

byla vypracována na základě sdělení p. Kovačikové, která je zaměstnancem SBD Olomouc  

a ve své pracovní náplni se zabývá právě autorem zkoumanou oblastí smluv o převodu 

bydlení. Poslední smlouvou, vypracovanou s odborníkem v oboru, je smlouva o nájmu, která 

byla vypracována s Ing. Grmelou (pronajímatel bytových jednotek v Litovli a Šternberku). 

Jádrem této kapitoly je analýza smluv a nejčastějších chyb potenciálních účastníků 

ve smluvní praxi.  

                                                
1
 Zákon č. 89/2012 Sb., podepsaný 3. února 2012 a účinný od 1. 1. 2014 
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 V závěrečné kapitole (kapitola č. 4) autor analyzuje současnou nabídku produktů 

určených k financování bydlení. Metoda analýzy je založena na jednotlivých relevantních 

aspektech, tj. výše a proměnlivost úrokové sazby, spolehlivost, nutnost zástavy, délka trvání 

a možnost předčasného splácení, na třech modelových příkladech z praxe vypracovaných 

ve spolupráci s finančními poradci jednotlivých bank či stavebních spořitelen. Pro výběr byly 

vybrány dvě varianty: výběr na základě meziročního nárůstu objemu poskytnutých úvěrů 

a počtu uzavřených smluv. 

 Cílem této diplomové práce je stanovení doporučení pro účastníka jednotlivých smluv 

spolu s výčtem nevýhodných položek a postupem k jejich odstranění. Dílčím cílem 

diplomové práce je srovnání stavebního spoření a hypotečního úvěru pomocí modelových 

příkladů, v nichž autor porovná dva nejčastěji se vyskytující produkty v oblasti financování 

bydlení. Budoucí kontrahenti by po přečtení této práce měli mít jasný přehled o oblasti 

uzavírání smluv souvisejících s otázkou pořízení bydlení, který jim poskytne teoretický 

základ o dané problematice. Tento text by měl zároveň pomoci vyhnout se chybám, ke kterým 

často u uzavírání těchto smluv dochází. 
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2 MOŽNOSTI BYDLENÍ V ČR A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA 

2.1  Definice základních pojmů 

Bydlení představuje vzácný statek dlouhodobé finální spotřeby, obchodovatelný na dílčím 

trhu nemovitostí a součást národního bohatství země. Povaha tohoto statku vyplývá z jeho 

heterogennosti, komplexnosti, fixace v prostoru a odlišnosti od ostatních statků. Svou 

podstatou je bydlení považováno za rozvinutý celoživotní kontinuální lidský proces 

integrující uspokojování ostatních lidských potřeb, zejména výživy, pocitu ochrany, pocitu 

svobody, seberealizací a vnímáním domova. 

 Trh nemovitostí představuje mechanismus utvářející vzájemný vztah mezi poptávkou  

a nabídkou nemovitostí, jehož působením je dosaženo určení tržní ceny nutně zaplacené  

za různé typy nemovitostí. Cílem trhu je alokace vzácných statků zahrnujících jak půdu  

a zlepšení v ní a na ní, tak majetková práva spojená s vlastnictvím. Existuje celá řada případů, 

kdy je alokování regulováno státem nebo příslušnou municipalitou. Jako každý trh je i tento 

trh ovlivňován vnějšími vlivy, spojenými s trhem kapitálu a jeho charakteristikami. Vnějšími 

faktory jsou zejména demografické trendy, změny v příjmech, vkusu a preferencích obyvatel, 

změny v právním prostředí, tradice a klimatické přírodní podmínky. Na trhu nemovitostí se 

převážně pohybuje pět skupin, jež každá má často odlišné konfliktní cíle a motivy.[5] 

Tabulka 2.1 Cíle a motivy skupin na trhu s nemovitostmi 

Skupiny Cíle a motivy 

Nabízející – vlastníci nemovitostí. 
Maximalizace přínosů z užívání              

nemovitostí a minimalizace ztrát. 

Poptávající – investoři a nájemníci. 
Zhodnocení finančních prostředků, nájem    

nemovitostí a minimalizace nájemného. 

Finanční instituce – hypoteční banky  
a stavební spořitelny. 

Návrat zapůjčené částky a přiměřený zisk. 

Regulující
2
– státní správa a samospráva. 

Regulace trhu a vydávaní norem či   

restriktivních opatření. 

Zprostředkovatelé – realitní kanceláře,    

notáři a odhadci. 

Uspokojování poptávky po vlastnických  

právech. 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat [2 str. 16] 

 Dílčí částí tohoto trhu je trh bydlení představující vzájemnou interakci mezi poptávkou  

a nabídkou, jejímž výsledkem je tržní cena. Ekonomie často o trhu bydlení pojednává jako  

o trhu s celkově odlišnými produkty, protože každý prodávající se statek je považován  

za jedinečnou nemovitost, která je opakem stejných komoditních statků v jakkoliv velkém 

                                                
2
 Stát může zastávat dvě role: roli nájemce a roli autora regulace 
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množství. Nutnou podmínkou pro efektivní fungování trhu bydlení je schopnost vlastníka 

pohotově a přesvědčivě dokumentovat svá vlastnická práva k dané nemovitosti. Tento fakt 

opodstatňuje nezanedbatelnou roli katastrálních úřadů, které poskytují údaje vlastnických 

práv a závazků spojených s danou nemovitostí. 

2.2 Sektory bydlení v České Republice 

Široká nabídka bydlení je v současné době odlišena typem nemovitosti, jež je specifická svoji 

polohou, kvalitou, cenou, typem vlastníka apod.. Základními druhy bydlení, vymezené 

v rámci bytové politiky České republiky a odvozeny od právního důvodu vykonávání 

vlastnických práv souvisejících s  danou nemovitostí, se rozlišují obvykle na pět základních 

typů bydlení, které jsou sestupně seřazeny dle míry výkonu vlastnického práva: 

  vlastnické bydlení (plná vlastnická práva: obvykle spjata s vlastnictvím rodinných 

domů a bytů v osobním vlastnictví), 

  spoluvlastnické bydlení (vlastnictví bytu a spoluvlastnictví společných částí domu  

a popř. pozemku), 

  družstevní bydlení (vlastnictví podílu v družstvu, v jehož vlastnictví je dům), 

  sdílené vlastnictví (postupný přechod od nájmu k vlastnictví),
3
 

  „nevlastnické“ formy bydlení – nájem, podnájem. [46]   

 Jednotlivé druhy bydlení mají ve skutečnosti diferencovanou podobu, odvozenou  

od konkrétní právní úpravy a mohou nabývat rysů sbližujících je s jinými typy bydlení. 

 Druhy bydlení charakterizované právním důvodem užívání konstituují, v kombinaci 

s dalšími charakteristikami, základní typy (sektory) bydlení. Teorie a reálná bytová politika 

běžně rozlišuje těchto pět základních sektorů bydlení: 

a)  veřejný nájemní sektor (sociální funkce, nájemné pod tržní hladinou, rozsáhlá práva 

nájemců, častá participace nájemců na správě bytového fondu), 

b) neziskový nájemní sektor (původně a někde dosud sociální funkce), 

c)  soukromý nájemní sektor (tržní nájemné, dříve nízká ochrana nájemců), 

d) družstevní sektor (participace a rozsáhlá užívací práva nájemců, podle konkrétní 

právní úpravy týkající se především obchodovatelnosti členských podílů se tento 

sektor blíží buď nájemnímu, nebo vlastnickému bydlení), 

e)  vlastnický sektor (totožnost osoby vlastníka a uživatele, téměř neomezený výkon 

vlastnických práv). [46] 

                                                
3
 Tento druh vlastnictví je praktikován zejména u družstevního bydlení, kde nájemce se s postupným splácením 

anuity stává vlastníkem bytové jednotky a nečlenem bytového družstva. 
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2.2.1 Veřejný nájemní sektor 

Vlastníkem bytového fondu jsou až na výjimky obce a města. Ty, jakožto vlastníci  

a provozovatelé tohoto sektoru, musí ve své funkci spojovat dvě role: roli vlastníka bytového 

fondu a roli subjektu hájícího veřejný zájem a plnícího sociální úkoly. Sloučení obou rolí je 

obtížné, proto se v mnoha zemích v průběhu vývoje projevila snaha svěřit tento sektor jiným 

subjektům, zejména neziskovým organizacím. Ve veřejném sektoru bylo nejčastěji 

uplatňováno nákladové nájemné, jehož výše se odvozovala od příjmů nájemců  

a nedosahovala nákladové úrovně (v takovém případě musel být provoz nájemních domů 

dotován). Změnou v nájemních sektorech je deregulace nájemného založená na přechodu  

na tržní nájemné, které zpočátku této transformace bylo nehorázně navýšené (v některých 

městech až o stovky procent), ale s dalším časem postupně klesalo na přijatelnou výši pro 

nájemce. Základem tohoto procesu je zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon  

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 102/1992 Sb.. Tento zákon vstoupil v platnost 

dne 25. 5. 2011 a úplná deregulace byla dokončena v důsledku tzv. Přechodného ustanovení 

tohoto zákona až 1. 1. 2013. [46], [34] 

2.2.2 Neziskový nájemní sektor 

Neziskové organizace poskytující nájemní bydlení, mají obvykle složitý právní rámec  

a rozhodovací procesy, neboť jsou v některých zemích silně provázány se subjekty veřejné 

správy, zvl. s obcemi a bytovými družstvy. V minulosti byl tento sektor znám uplatňováním 

nákladového nájemného, které krylo kapitálové a provozní náklady. Tím, že úroveň 

nákladového nájemného byla pevně spjata s kapitálovými náklady, bývalo toto nájemné 

zpočátku vyšší než obvyklé tržní nájemné. Jeho úroveň zůstávala v některých případech stále 

stejná, což mělo za následek, že jeho součástí zůstávaly také např. úhrady již splacených 

úvěrů. Tato skutečnost představovala velkou nevýhodu ve srovnání s vlastnickým bydlením,  

kde po splacení kapitálových nákladů platby za bydlení výrazně klesly.  

Aby bylo neziskové nájemní bydlení dostupné, snižovalo se nákladové nájemné dvěma 

způsoby:  

  Prostřednictvím nějaké formy výstavby a financování (nevratné dotace, úrokové 

dotace k úvěru, úvěr od státu apod.). 

  Prostřednictvím dotací na provoz domu (méně časté). 

 Z tohoto sníženého nákladového nájemného profitují nájemci, proto se snažili, 

a doposud snaží, v tomto sektoru udržet. Poptávka po tomto bydlení obvykle přesahovala 
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nabídku, což vedlo k nutnosti nějakého přídělového systému, který však býval 

zdrojem korupce. 

2.2.3 Soukromý nájemní sektor 

Soukromý nájemní sektor vzniklý na základě restitucí nemovitostí v současné době zůstává 

víceméně konstantní, avšak patří mezi nejvíce problémové sektory v rámci bytové politiky 

ČR. V současné době investoři nejeví zájem o tuto oblast, neboť investice do nájemního 

bydlení má v porovnání s vlastnickým bydlením dlouhou dobu návratnosti. 

 V podstatě věci v soukromém sektoru vystupují pronajímatelé, ve většině případů 

fyzické osoby pronajímají své vlastní byty či domy jiným fyzickým osobám. Soukromí 

pronajímatelé, kteří pronajímají byty ve svém vlastnictví, obvykle usilují o maximální zisky 

z pronájmů, skrze něž se dostávají do rozporu se zájmy nájemců. Jednotlivé státy se 

odhodlaly tento sektor bydlení do jisté míry usměrňovat prostřednictvím různých forem 

deregulace nebo kontroly nájemného. Česká republika se vydala cestou deregulace, díky níž 

nechává volnost pronajímatelům, aby si na základě dohody s nájemcem stanovili 

cenu nájemného.   

 V ostatních zemích EU patří k hlavním formám intervencí neomezené zmrazení 

nájemného bez dalších úprav nebo s následnými víceméně náhodnými úpravami (důsledkem 

je pokles hodnoty nájemného a jeho následné znehodnocení), zmrazení nájemného a jeho 

následné zvyšování např. na základě vývoje spotřebitelských cen (důsledkem může být ztráta 

kontaktu s vývojem tržních cen na lokálním trhu s byty), stanovení nájemného dle standardu 

vybavenosti, plochy bytu apod. (důsledkem může být absence vazby na situaci na trhu 

s byty), využití nákladového nájemného (riziko, že toto nájemné bude vyšší než obvyklé tržní 

nájemné) a omezení zisku pronajímatele např. prostřednictvím místně obvyklého 

srovnatelného nájemného.[44] 

2.2.4 Družstevní sektor 

V průběhu předchozího vývoje, obzvláště po roce 1960, se u nás ve velkém rozsahu začala 

rozvíjet družstva na podporu výstavby tzv. družstevních bytů. Tato družstva vznikala  

za výrazné podpory státu a významně byla nápomocna k vyřešení bytového problému v ČR. 

Systém těchto družstev je velice efektivní. Družstvo je podle § 221 OZ vymezeno jako 

„společenství neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování 

hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.“  

 Družstevnictví jako celek je založeno na několika principech. Významnou institucí 

v České republice je Družstevní asociace ČR, která jako národní družstevní centrála sdružuje 
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družstevní svazy České republiky, a tedy i Svaz českých a moravských bytových družstev. 

V souladu s Mezinárodním svazem družstevnictví by měla jednotlivá družstva uznávat 

principy, jako jsou dobrovolné a otevřené členství, ekonomická spoluúčast, autonomie 

a nezávislost, výchova, školení a informace, spolupráce mezi družstvy a odpovědnost  

za společnost.
4
 Existují ještě další principy družstevnictví, které jsou pro právní režim 

družstev v České republice charakteristické, a to princip kolektivismu (existuje vůle 

se sdružit), princip otevřenosti členství, princip družstevní demokracie (existence orgánů 

družstva) a princip rovnosti členů (každý člen má stejná práva a povinnosti). Je nutno 

podotknout, že výše uvedená základní východiska nejsou nijak právně vynutitelná 

a jejich dodržování je pouze na libovůli jednotlivých družstev. Všeobecně je známé, že idea 

bytových družstev nemá být založena na ziskovém principu, což tento sektor odlišuje 

od nájemního bydlení.   

2.2.5 Vlastnický sektor bydlení 

Z hlediska domácností i politiků se jedná o optimální formu bydlení, obzvláště jsou-li 

spláceny úvěry spojené s pořízením nemovitosti. Vlastnické bydlení představuje jak 

výhodnou investici, tak obvykle komfortní způsob bydlení. Výše uvedené tvrzení je 

deklarováno faktem, že se jedná o nejžádanější formu bydlení mající vysoký společenský 

status. Vlastnické bydlení však může být spojováno s problémy. Dojde-li k poklesu cen 

nemovitostí před splacením úvěru, může být zůstatek dluhu vyšší než hodnota zastavené 

nemovitosti. Dalším problémem může být nedostatek finančních prostředků na splátky úvěru 

a na údržbu v případě poklesu příjmů. [44] 

                                                
4
 Družstevní asociace České republiky [online]. Družstevní asociace České republiky, 2002-2009. [cit. 10. 2. 

2013]. Dostupné z www: <http://www.dacr.cz/dacr.php>. 
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2.3 Současná situace v jednotlivých sektorech bydlení  

Na trhu bydlení České republiky jsou dostatečně zastoupeny všechny typy bydlení  

dle právního typu užívání. Na základě sčítání lidu, bytů a domů z roku 2011 dostály všechny 

sektory mírného vzrůstu oproti poslednímu sčítání z roku 2001. Největší růst zaznamenal 

vlastnický sektor obsahující jak byty v osobním vlastnictví, tak vlastní domy. 

Graf č. 1 Sektory trhu bydlení v roce 2011 

 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat ČSU SLBD 2011 [31] 

 Z výše uvedeného grafu je patrné, že největší část trhu zaujímá vlastnické bydlení,  

což potvrzuje hypotézu, že nejoblíbenějším typem bydlení v ČR je právě vlastnické bydlení, 

které je dále následováno nájemním bydlením. Nejmenší část českého trhu s bydlením 

zaujímá družstevní bydlení.  

2.3.1 Vlastnický sektor bydlení 

Sektor vlastnického bydlení tvořící cca 59 % bytového fondu se ve srovnání s ostatními 

sektory rozvíjí nejvíce. Zahrnuje nejen rodinné domy na venkově a městech, ale také 

jednotlivé byty ve vlastnictví fyzických osob. Jeho růst není zapříčiněn poskytováním 

prostředků z veřejných rozpočtů. Zdrojem růstu je nejen nová bytová výstavba, ale i převod 

družstevních bytů do osobního vlastnictví a privatizace obecního bytového fondu  

do vlastnictví nájemců bytů.[3] Je patrné, že pořízení tohoto typu bydlení, obzvláště nově 

postaveného, je vzhledem k příjmům většiny domácností velmi nákladné, a proto se na něj 

orientují zejména domácnosti se středními a vyššími příjmy, které mohou využít 

hypoteční úvěr. 

59% 22% 
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a) Práva, povinnosti z investice do vlastnického bydlení.  

Práva a povinnosti je třeba rozdělovat dle druhu nemovitosti k níž se vztahuje vlastnické 

právo. Autor je rozdělil na práva a povinnosti vlastníka bytu a práva a povinnosti vyplývající 

z vlastnictví domu.  

 Práva a povinnosti z vlastnictví bytu. 

Práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví bytu jsou v současné době řešeny 

na základě občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákona o vlastnictví bytu 

(zákon č. 72/1994 Sb.). Mezi ty nejzákladnější patří právo věc držet, věc užívat a požívat její 

plody, právo s věcí disponovat a právo na ochranu proti neoprávněnému zásahu 

do vlastnického práva. Zákon o vlastnictví bytu doplňuje tento základní výčet o další práva, 

obzvláště právo ponechat byt do užívání jiné osobě, právo podílet se na správě domu 

v rozsahu spoluvlastnického podílu na společných prostorách, právo účastnit se na veškeré 

činnosti Společenství vlastníků jednotek (dále jen „Společenství“) a podílet se na jeho 

rozhodování a právo být volen a volit členy orgánů Společenství.
5
 Podrobnější úprava těchto 

práv a povinností je obsažena ve Stanovách, které si jednotlivá Společenství schvalují 

a splňují z nich plynoucí úkoly, zejména zvolení statutárního orgánu, za předpokladu, že se 

této funkce neujme většinový vlastník. Tím je dána ze zákona pojistka proti živelnému vzniku 

společenství bez informování jednotlivých podílových spoluvlastníků domu s jednotkami.[1] 

 Práva a povinnosti z vlastnictví domu. 

Vlastnit dům či jinou nemovitost sebou nese výkon a řádné plnění základních vlastnických 

práv a povinností. Ve smyslu platné právní úpravy je vlastník v mezích zákona oprávněn 

předmět svého vlastnictví užívat, požívat jeho plody a užitky, a nakládat s ním. Tato právní 

úprava taktéž stanovuje, že všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a je jim 

poskytována stejná právní ochrana. Na základě ustanovení stavebního zákona  

(zákon č. 183/2006 Sb.) je vlastník povinen udržovat nemovitost v dobrém stavebním stavu, 

aby nevznikalo nebezpečí závad (např. požárních či hygienických) a také, aby nedocházelo  

ke znehodnocení stavby nebo ohrožení jejího vzhledu a uživatelnosti. 

Od letošního roku je v účinnosti nová vyhláška o energetických štítcích, která ukládá, 

majitelům novostaveb i starších domů určených k prodeji, ale taktéž k pronájmu, či objektů 

větších rekonstrukcí, povinnost opatřit jim energetický průkaz náročnosti (energetický štítek  

                                                
5
 Nejvyšším orgánem Společenství je shromáždění vlastníků jednotek. Statutární orgán, kterým je výbor nebo 

pověřený vlastník, pokud tak určí stanovy, musí svolat shromáždění jednou za rok, jinak pokud o to požádají 

vlastníci se součtem nejméně 1/10 hlasů a pokud tak neučiní, mohou si je tito vlastníci svolat na náklad 

Společenství sami. 
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(viz příloha č. 1) a placení daně z nemovitosti.
5
 Tento štítek zájemce o nemovitost informuje  

o její roční spotřebě energie.  

 Mezi větší rekonstrukce, pro které je štítek povinností se počítá i zateplování a všechny 

opravy vůbec, při nichž se mění více než ¼ pláště budovy. Cena takovéhoto energetického  

štítku je pro rodinný dům od tří tisíc a výše, pro bytový dům začíná hranice na sedmi tisících 

korunách. Ceny však nejsou stanoveny na základě žádných tabulek, jsou tudíž věcí dohody  

a záleží na úplnosti podkladů dodaných zájemcem o štítek. Štítek je vydáván energetickými 

specialisty, jejichž počet je v současnosti okolo 1200 a seznam je na stránkách MPO ČR. 

 Kdo ovšem tuto povinnost nesplní, čelí tak hrozbě až stotisícové pokuty. Dle posledních 

informací z MPO ČR nebudou úředníci při kontrole domů za chybějící štítek zpočátku pokuty 

dávat, tato benevolentnost bude trvat minimálně do 1. dubna 2013. Benevolence 

pravděpodobně pramení z toho důsledku, že není prozatím k dispozici žádná prováděcí 

vyhláška, která požadavky upřesňuje. 

 Problém z hlediska energetického štítku může nastat v případě bytového domu, v němž 

je SVJ, a to tehdy, kdy třeba jen jediný z majitelů bude chtít byt prodat. V takovém případě 

musí společenství nechat štítek vypracovat. Zákon o hospodaření s energií však nabízí 

majitelům bytů možnost nahrazení štítku, a to vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu 

a tepelné energie za uplynulé tři roky (v případě neuschování je možno u energetické 

společnosti zpětně vyžádat) v případě, že vlastník jednotky na písemné vyžádání štítek 

(průkaz) nedostane. Avšak u jednotlivých bytů nabízených k pronájmu bude tato nová 

povinnost platit od roku 2016 a předpokládá se, že do roku 2019 budou mít štítky všechny 

budovy včetně budov starších.  

b) Dopad působnosti NOZ. 

Skupinu práv a povinností upravuje nový občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“), zahrnující 

ustanovení Zákona o vlastnictví bytu (zákon č. 72/1994 Sb.) a části dosavadního ObchZ.  

Za zmínku v souvislosti s platností nového občanského kodexu stojí zobecnění výčtu 

nemovitostí a vytvoření institutu osoby odpovědné za správu domu, která odpovídá za řádné 

hospodaření s domem a pozemkem, vede účetní knihy a dokumentaci k domu se vztahující. 

Každý vlastník jednotky má právo do těchto dokumentů nahlížet a dokonce má právo  

                                                
6
 Od 1. 1. 2013 byla dosavadní struktura daňové správy (dle zákona č 531/1990 Sb., o územních finančních 

orgánech nahrazena zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, v důsledku níž spravuje daň 
z nemovitostí v ČR 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. 

Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy prostřednictvím svých 

územních pracovišť, u nichž jsou uloženy spisy poplatníků. V příloze č. 1 je zobrazeno schéma postupu 

stanovení spravujícího Územního pracoviště poplatníka v příslušném kraji. 
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u správce vyžadovat informace o jménech dalších vlastníků či nájemců jednotek v domě.  

Na druhou stranu má každý vlastník povinnost oznámit tato jména u osob obývajících jím 

vlastněnou jednotku. Také dojde-li ke změně vlastníka jednotky, je nový vlastník povinen 

oznámit tuto skutečnost ostatním vlastníkům jednotek. Mezi jeho základní povinnosti patří 

povinnost platit zálohy na plnění související s užíváním bytu (služby). Konečně nová právní 

úprava řeší i problematiku stavebních úprav v bytě, které nesmí ohrozit, poškodit nebo změnit 

společné části domu. V praxi bývá dnes často velmi obtížné provádět kontrolu takovýchto 

prací, proto zákon dává osobě odpovědné za správu domu právo na vstup do bytu za účelem 

provedení kontroly, který vlastník musí umožnit. 

 Nová právní úprava zavádí zrušení Společenství, na které nenavazuje likvidace, jelikož 

práva a povinnosti Společenství přechází dnem jeho zániku na jednotlivé vlastníky v poměru 

jejich spoluvlastnického podílu, a podílu na společných prostorách domu.  

2.3.2 Družstevní sektor bydlení 

Sektor družstevního bydlení je charakteristický svým postavením na pomyslném pomezí mezi 

vlastnickým a nájemním sektorem. Praxe posledních let jasně prokázala poměrně široká 

uživatelská práva na straně domácností, zejména rodin se středními příjmy. Tuto skutečnost 

do značné míry dokazuje fakt, že princip družstevní výstavby zahrnuje finanční 

participaci budoucích nájemců. Tento fakt vedl v minulosti k vypracování návrhu zákona 

č. 378/2005 Sb., účinného od 19. srpna 2005, jehož stěžejním záměrem bylo vytvořit právní 

podmínky pro rozvoj výstavby nájemních bytů ve vlastnictví právnické osoby, jejíž členové 

se budou na výstavbě finančně podílet a stanou se nájemci takto postavených nájemních bytů.  

Volba podpory družstevního sektoru reaguje na dlouhodobou snahu umožnit v ČR rozvoj  

tzv. neziskového nájemního bydlení, jelikož se jedná o perspektivní formu bydlení. Principy 

solidarity, spoluodpovědnosti, dělby práce a společné péče o majetek jsou základem 

družstevnictví, na němž je možné stavět i v oblasti investiční bytové výstavby.[15]  

 Družstevní sektor bydlení je charakterizován poslední dobou jeho „znovuoživením“ 

prostřednictvím družstevní výstavby v rámci developerských operací. Developeři cílí nabídku 

těchto bytů zejména na lidi, kteří mají nižší, nebo hůře prokazatelné příjmy. Jedná se často  

o starší či rozvedené zájemce, anebo kupříkladu živnostníky. Zásadní výhodou takového typu 

družstevních bytů, je odpadnutí starosti s vyřizováním hypotečního úvěru, jelikož o něj  

u banky žádá samo bytové družstvo. Zájemce o tento typ bytu musí složit určitou část 

z celkové ceny bytu (obvykle okolo 25 – 30 %) a poté splácí družstvu nájem.  
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 Nejvíce tzv. „družstevní výstavby“ zaznamenal Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj  

a v posledních dvou letech Praha.  

 Zájem o výstavbu družstevních bytů potvrzují i banky. Česká spořitelna v posledních 

čtyřech letech poskytla několik desítek úvěrů na financování družstevní výstavby. Nejvíce 

dokončených nových družstevních bytů financovala tato bankovní instituce v Libereckém  

a Moravskoslezském kraji. Obdobně úvěruje financování této výstavby také ČSOB,  

ale pouze ve zcela výjimečných případech. Komerční banka ovšem tento typ financování 

vůbec neposkytuje. 

a) Práva, povinnosti vyplývající z výběru družstevního sektoru bydlení. 

Práva v družstevním sektoru jsou spojena s členstvím v družstvu. Dle § 238 odst. 1 

obchodního zákoníku (dále jen ObchZ) může být člen orgánem družstva nebo jeho členem  

a podílet se na rozhodování družstva.  V ustanovení odstavce třetího totožného paragrafu je 

postačující pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise řádné 

svolání orgánů, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných 

členů. V případě nesouhlasu člena družstva nemusí být připomínka vyslyšena. Dle uvážení 

autora je možnost dosažení výsledků hlasování v družstvech podstatně jednodušší než je tomu 

při hlasování v SVJ, kde je zapotřebí v některých situacích souhlas všech členů Společenství. 

Problémy při hlasování se mohou nejčastěji vyskytovat u družstev s velkým počtem členů. 

Tento problém je v praxi řešen § 239 odst. 7 ObchZ, který uvádí, že „stanovy mohou určit 

v rozsahu jimi stanoveném působnost členské schůze shromáždění delegátů.“ Tímto však je 

podle autorova mínění potírán princip družstevní demokracie. 

 Existují ovšem i specifická finanční práva členů družstva. Člen při zrušení družstva 

obdrží svůj členský podíl a má také možnost získat podíl na zbývající částce vzniklé v rámci 

hospodaření družstva. 

 Povinnosti, obdobně jako práva spojené s členstvím v družstvu jsou stanovené v ObchZ.  

Na základě ustanovení §223 odst. 3 ObchZ je podmínkou stvrzující vznik členství, uhrazení 

základního členského vkladu. Kromě této finanční povinnosti má člen povinnost platit  

tzv. družstevní nájemné zahrnující měsíční zálohové platby spojené s užíváním bytu.  

b) Dopad působnosti ZOK. 

Bytová družstva a SVJ čekají od 1. 1. 2014 velké změny. V rámci rektifikace soukromého 

práva byl přijat zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (zkráceně ZOK). Autoři 

tohoto zákona, jehož hlavním autorem je pan Bohumil Havel, se pokusili přiblížit úpravu 
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anglosaským konceptům. Tudíž vnikla svérázná „česká cesta“ nemající nic společného 

s německým ani anglickým právem. Když vezmu v úvahu, že hlavními obchodními partnery  

a investory v ČR jsou německé společnosti, nezdá se mi tato cesta příliš rozumnou. 

 Změnou v rámci bytových družstev je jejich označování. Pokud si nedají do svého 

názvu označení bytové družstvo (doposud nebylo povinné) ani po výzvě rejstříkového soudu, 

tak je soud zruší a nařídí jejich likvidaci (§777/2 ZOK). Výzva soudu bude dle občanského 

soudního řádu doručena do datové schránky, kterou malá družstva moc nevybírají a bývají 

úskalím jejich problémů. 

 Nově je v rámci NOZ zaveden pojem družstevní podíl, který představuje práva 

a povinnosti plynoucí z členství v bytovém družstvu. Člen bytového družstva má v souladu 

s ZOK a stanovami právo zejména volit a být volen do orgánů družstva, účastnit se řízení  

a rozhodování v družstvu a podílet se na výhodách poskytovaných družstvem. Co se týče 

nájmu družstevního bytu má člen družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního 

bytu na dobu neurčitou, na jehož pořízení se on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším 

členským vkladem (§742 NOZ). Z hlediska povinností je člen družstva povinen dodržovat 

stanovy a dodržovat rozhodnutí orgánů družstva. 

 Nová právní úprava omezuje hospodaření bytových družstev tím způsobem, že zisk 

může být pouze použit k uspokojování bytových potřeb. Bytové družstvo nesmí zastavit nebo 

jinak zatížit družstevní byty, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů 

bytového družstva, jež jsou nájemci těchto družstevních bytů. 

2.3.3 Nájemní sektor bydlení 

Sektor nájemního bydlení, jak již předchozí kapitola uvedla, je tvořen třemi podsektory: 

soukromým nájemním sektorem, veřejným nájemním sektorem a neziskovým nájemním 

sektorem. 

 Nájemní sektor je charakterizován jako středně velký sektor tvořící cca 22 % trhu 

s bydlením a jeho fungování je negativně ovlivňováno důsledky dříve uplatňované regulace 

nájemného spolu s některými prvky současné občanskoprávní úpravy nájmu bytu. V tomto 

důsledku je zřejmé, že schází zejména levné nájemní byty pro domácnosti s nižšími příjmy, 

které si nemohou dovolit finančně participovat na pořízení vlastnického bydlení a hrazení 

tržního nájemného, které je pro tyto domácnosti příliš nákladné. Výstavba tohoto sektoru,  

až na ojedinělé výjimky, neprobíhá z důvodu silné právní ochrany nájemců, a také proto,  

že pro potenciální investory je zajímavější vlastnické bydlení spojené s rychlou návratností 

vložených prostředků. 
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 Část nově postavených bytů v developerské výstavbě, které jsou rozprodávány 

do vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů, je pronajímána na základě nájemních smluv  

– většinou na dobu určitou několika let. Podle analýz je tak 30 – 40 % těchto nových bytů 

užíváno nájemním právem, protože řada kupců investuje do nákupu bytů z jiných důvodů, než 

je uspokojení vlastní bytové potřeby. 

a) Práva, povinnosti a rizika vyplývající z výběru nájemního bydlení. 

Vlastníci obytných domů, ale i jednotlivých bytů, jsou mimo jiné také pronajímateli bytů,  

což deklaruje jejich možnost vystupovat jako jedna ze smluvních stran občanskoprávního 

vztahu. V případě nájmu bytu je zapotřebí se řídit právní úpravou obsaženou v občanském 

zákoníku (§ 685 – § 719).  Pronajímatel má jednoznačné právo požadovat placení nájemného  

a má také nárok na výpověď z nájmu bytu. NOZ účinný od 1. 1. 2014 však poměrně zásadním 

způsobem mění vztahy mezi nájemci a pronajímateli. Tento právní předpis obsahuje již dříve 

obsažené změny novely občanského zákoníku z roku 2006.
6
 Pronajímatel je povinen  

na základě § 697 ObčZ předat nájemci byt ve stavu způsobilém k rádnému užívání a má 

povinnost zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu, společných 

prostor a zařízení domu a řádně požívat plnění z jejich poskytování (platí i pro osoby žijící 

společně s nájemcem v bytě). Základní povinností nájemníka je řádně a včas platit nájemné  

a úhrady spojené s užíváním bytu. V ustanovení § 694 ObčZ má nájemce povinnost odstranit 

závady a poškození, jež způsobil on nebo osoby s ním bydlící. Pokud ovšem tyto škody 

způsobila návštěva, potom za tyto škody nájemce neodpovídá.[4] Nájemce má podle 

ustanovení § 688 a § 689 ObčZ mimo práva užívat byt i právo využívat společné prostory  

a zařízení domu. Nájemce je povinen dle §689 odst. 2 ObčZ písemně oznámit pronajímateli 

veškeré změny počtu osob žijících v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

Nájemce by měl oznámit pronajímateli všechny osoby, které v bytě pobývají déle než měsíc. 

Hlavní snahou novely občanského zákoníku je reakce na zneužívání systému v podobě 

černých podnájemníků, které rozhodně není ojedinělé. Neoznámení tohoto faktu je stěžejním 

důvodem pro okamžitou výpověď z nájmu. 

                                                
6
 Těmito novinkami je považována výpověď pronajímatele nájemci i bez přivolení soudu, což dřívější právní 

úprava neumožňovala (pouze s předchozím souhlasem soudu) a zavedení peněžního zajištění případných 

pohledávek za nájemné -  kauce (pouze na základě dohody) a nesmí její výše přesáhnout trojnásobek měsíčního 

nájemného a úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 
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2.4 Shrnutí kapitoly 

Otázka řešení bytové situace patří k nejpalčivějším problémům většiny lidí, zejména však tíží 

mladší generaci. Každý sektor bydlení sebou nese specifické, významné výhody a nevýhody. 

Kupříkladu za nejvýznamnější výhodu nájemního sektoru považuji jeho vysokou mobilitu  

pro subjekt, který se rozhodne pro tento druh bydlení. Na druhé straně největším negativem 

této varianty bydlení je platba nájemného třetí osobě, a tudíž také investování do nenávratna. 

V případě rozhodnutí se pro družstevní sektor bydlení je nejvýznamnější výhodou možnost 

budoucího člena družstva ovlivnit hospodaření družstva a hlavně také, že vyřizování takovéto 

varianty bydlení není tak náročné na časovou složku. V porovnání družstevního  

a vlastnického bydlení je zapotřebí vycházet z toho, proč chce potenciální majitel danou 

nemovitost vlastnit. Z daňového hlediska se při převodu družstevního podílu nevyměřuje daň 

z převodu nemovitosti, na rozdíl od bytů v osobním vlastnictví (vlastnické bydlení),  

kde je nutné zaplatit tří procentní daň a také je nutné zavést obdržený obnos do daňového 

tvrzení z daně z příjmu fyzické osoby. 

 Pro vlastnické bydlení jsou nakloněny i argumenty pana Taraby, že „z hlediska 

nakládání je přehlednější, průhlednější a jednodušší.“[19, s. 12] Pokud bude subjekt chtít 

nemovitost jako investici, vřele doporučuji zvolit osobní vlastnictví. V dnešní době však 

je nutné očekávat, že se bude muset angažovat ve SVJ. V problematice družstevního 

bydlení je nutné se rozmyslet, zda chápat členský podíl jako investici nebo jako spekulativní 

majetek, jelikož vždy je nutné žádat o souhlas s podnájmem a někdy je třeba platit družstvu 

i poplatek související s podnájmem. U družstevního bydlení může společný nájem bytu 

vzniknout pouze mezi manžely. Družstevní podíl není dělitelný a je nepřevoditelný mezi více 

lidí. Chci-li byt využívat pouze k vlastnímu bydlení, nemusím se družstevního podílu bát. 

Většina družstev je etablovaných, jejich správa a fungování je zaběhnuté a zejména u větších 

družstev s tím není žádný problém. Pokud se ovšem nechci o nic starat a pouze užívat byt 

k bydlení, je družstevní bydlení velice výhodné. 

 Nejvíce praktikovaným a nejvíce poptávaným typem bydlení je vlastnické bydlení.  

Na základě starší studie serveru Hypoindex.cz, lidé dávali z 80 % přednosti vlastnickému 

bydlení, družstevnímu jen 16 % a nájemnímu pouze necelá 3 %. Je samozřejmé, že z těchto 

výsledků nelze vycházet, jelikož se na výsledcích podepsala i čtenářská struktura. Na tento 

server přicházejí především čtenáři, kteří chtějí řešit financování vlastního bydlení. Ovšem 

podobné výsledky šetření indikují také jiné průzkumy (vlastníci.cz; idnes.cz atd.). 
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 Z těchto výsledků je zřejmé, že o vlastnické bydlení je největší zájem mezi 

potenciálními uchazeči o bydlení. 

 Ovšem s jednotlivými druhy bydlení souvisí také specifika ovlivňující rozhodování 

jedince o vstupu do jednotlivých sektorů trhu. Následující tabulka stručně vymezuje 

nejvýznamnější specifika ovlivňující rozhodování jedince. 

Tabulka 2.4.1. Sektory bydlení a jejich výhody a nevýhody 

 Podstatné výhody Nepodstatné výhody Nevýhody 

Nájemní 
sektor 

 Nulová prvotní 
investice. 

 Není nutnost provádět 
opravy.

7
 

 Možnost kdykoliv bez 
udání důvodu ukončit 
nájemní smlouvu. 

 Nárok  
na bytovou náhradu 
v případě výpovědi 
pronajímatelem. 

 Byt je často již 
zařízený  
a nevyžaduje složité 
stěhování ani nákup 
nábytku apod... 

 Vysoká flexibilita 
bydlení. 

 Nezatíženost subjektu 
splácením úvěrů. 

 Vhodné jako startovací 
pozice pro mladé.  

 Není vázanost  
k majetku, svoboda 
rozhodování  
z hlediska případného 
stěhování. 

 

 Platby a investice  
do nenávratna. 

 Nemožnost svobodného 
nakládání  
a provádění úprav  
v bytě (pouze  
s písemným souhlasem 
pronajímatele). 

 Při neustanoveni konsensu 
o výši nájemného  
ve smlouvě, lze 
předpokládat zvýšení 
soudních sporů v této 
oblasti. 

 Po dlouhé době placení 
nájemného se subjekt 
nestane majitelem bytu či 
nemovitosti. 

Vlastnický 
sektor 

 Nejvíce chráněno 
zákonem. 

 Svobodné nakládání 
s bytem (pronájem, 
použiti jako zástavu). 

 Lze využít  
na koupi cizí zdroje 
(hypoteční úvěr). 

 V případě dědění 
může nemovitost  
ve vlastnictví dědit 
více osob. 

 Právo podílení se 
na správě domu. 

 Nižší poplatky spojené 
s nemovitostí. 

 V případě externího 
financování lze uplatnit 
nárok na odpočet úroků 
ze základu daně (pouze 
u první nemovitosti). 

 Růst hodnoty 
nemovitosti, vyšší 
hodnota nemovitosti při 
prodeji. 

 Nutnost založit SVJ. 

 Společníci odpovídají 
za závazky SVJ. 

 Velká počáteční investice. 

 Dlouhé lhůty při zápisu 
do katastru nemovitostí 

 Převod podléhá dani 
z převodu nemovitosti.

8
 

 Odpovědnost za údržbu, 
úhrada všech oprav jde  
z vlastních zdrojů. 

 Vedlejší náklady vlastnictví 
(pojištění, fond oprav). 

                                                
7
 Opravy je nucen provádět pronajímatel na základě žádosti nájemce. 

8
 Autor tuto položku považuje za výhodu na základě návrhu zákona o dani z převodu, kde daň z prodeje bytu 

v osobním vlastnictví je nucen nově od 1.1 2014 hradit kupující, což je výhodou z pohledu prodávajícího ( daň 

ve výši 4% od 1. 1. 2013 v souvislosti s právními účinky vkladu). 
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 Podstatné výhody Nepodstatné výhody Nevýhody 

Družstevní 
sektor 

 Ceny družstevních 
bytů jsou nižší než 
bytů ve vlastnictví. 

 Možnost podílení se  
na činnosti družstva 

 Neručení členů za 
závazky družstva. 

 Rychlost vyřízení 
pořízení tohoto typu 
bydlení. 

 Převod nepodléhá 
dani z převodu 
nemovitosti. 

 Možnost převodu bytu  
do vlastnictví, dle 
zákona  
č. 72/1994 Sb.

9
 

 
 

 Není nutné sepisovat 
kupní smlouvu. 

 Rychlost vyřízení 
prodeje bytu. 

 Absence zápisu do 
katastru nemovitostí. 

 O dodávku služeb a 
energií se stará 
družstvo. 

 Byt lze dále pronajímat 
jen za podmínek 
stanovených ve 
stanovách dotyčného 
družstva. 

 Neplatí se nájemné, ale 
bývá vyšší úhrada do 
fondu oprav. 

 Veškeré opravy na 
společných částech 
domu jsou hrazeny 
z fondu oprav. 

 Byt není ve vlastnictví, 
subjekty vlastní pouze 
členství a právo nájmu 
k bytu. 

 Nesvobodné nakládání 
s bytem (nemožnost 
podnájmu bez souhlasu 
družstva). 

 Byt nelze zastavit. 

 Obtížnost získat na tento 
typ bydlení hypoteční úvěr. 

 Pokud uchazeči nejsou 
manželé, členem smí být 
pouze jeden. 

 Vyloučení z družstva  
– zrušení členství.  

 Pokud bytové družstvo 
rozhodne o nějaké 
investiční akci (výměna 
oken, zateplení) musí se 
člen družstva podřídit na 
úkor svého zájmu. 

 Exekuční postižení 
členského podílu. 

Zdroj: autor vlastní zpracování  

 Každá oblast bydlení sebou přináší pro potenciálního uchazeče určitá rizika. Důležitost 

zanalyzovat tato rizika a navrhnout potenciálním uchazečům určitá doporučení je velmi 

potřebná. Jednou z cest jak se níže uvedeným rizikům v tabulce vyhnout, je eliminování jich 

prostřednictvím smluvní úpravy (viz následující kapitola) druhou cestou je informování se 

potenciálního uchazeče, před sepsáním smluvního dokumentu, o dispozicích u příslušných 

institucí (katastrální úřad, bytové družstvo, Asociace bytových družstev, Pozemkový fond 

nebo rejstříkový soud, lze i prostřednictvím internetového portálu justice.cz), zajištujících 

vklady vlastnických práv či další atributy, které mohou zamezit uzavření podvodné smlouvy. 

V případě rozhodnutí o koupi vlastnického bydlení je vhodné informovat se na katastrálním 

úřadě prostřednictvím listu vlastnictví (viz příloha 2). 

                                                
9
 Možnost převodu bytu do vlastnictví za nesplacené anuity, nikoliv za tržní ceny. 
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Tabulka 2.4.2. Rizika v jednotlivých sektorech bydlení 

 

 

 

Vlastnické bydlení 

 Právní neexistence určité nemovitosti. 

 Existence věcných břemen zatěžující nemovitost. 

 Zapomenuté daně. 

 Koupě od povinného. 

 Nejasné vlastnictví k nemovitosti. 

 Předávání peněž dříve než dojde k zápisu  
do katastru. 

 

 

 

 

 

 

 

Nájemní bydlení 

Z pohledu pronajímatele: 

 Neplacení řádně a včas nájemného nájemcem. 

 Povolení zřízení trvalého bydlení nájemce v pronajímaném 
bytě. 

 Uzavření smlouvy na dobu neurčitou. 

 Nesložení kauce nájemcem. 

 Nevhodný výběr nájemce. 

Z pohledu nájemce: 

 Neustálé zvyšování nájemného. 

 Riziko nekorektního jednání ze strany pronajímatele 
(špatné nebo žádné vyúčtování služeb, neopodstatněné 
navyšování nájmu, liknavost ohledně oprav apod.). 

 Nájemní smlouva neobsahuje oddělené údaje o nájemném 
a úhradách za ostatní náklady. 

 Sjednání kratší výpovědní doby. 

 

 

 

Družstevní bydlení 

 Možnost špatného hospodaření družstva  
a tedy potenciální riziko ztráty hodnoty družstevního podílu, 
v extrémním případě  
až bankrot družstva. 

 Družstvo splácí úvěry. 

 Koupě bytu od „malého družstva“. 

 Vyloučení z družstva, ukončení nájmu družstvem a ztráta 
členského podílu. 

Zdroj: autor vlastní zpracování 

 Prostřednictvím výše uvedené tabulky je po zvážení všech okolností rizik, nejméně 

rizikovou variantou družstevní bydlení. Avšak toto prvenství v nejmenší rizikovosti je 

determinováno nevýhodou koupě pouze souboru práv a povinnosti, nikoliv samostatné bytové 

jednotky, což může mít dopad na rozhodování potenciálních uchazečů, kteří preferují 

vlastnictví jednotky a plnou dispozici s ní. 
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3 JEDNOTLIVÉ SMLOUVY SOUVESEJÍCÍ S POŘÍZENÍM 

BYDLENÍ 

Autor v předchozí kapitole zanalyzoval trh s bydlením na území České republiky a nyní se 

bude zabývat analýzou smluv souvisejících s problematikou pořízení bydlení. Nejdříve není 

od věci seznámit se se stručnou historií smlouvy, problematikou jejího uzavírání a vzniku.  

Smlouva je charakterizována jako dvou či vícestranný právní úkon, neboť k jejímu vzniku je 

nutný souhlasný projev vůle účastníků. Právní úprava uzavírání smlouvy je obsažena 

v ObchZ (§ 43 a další) a je převzata z tzv. Vídeňské úmluvy z roku 1980
10

, která se stala 

součástí právního řádu České republiky.
11

 Podle ObchZ jsou účastníci smlouvy povinni dbát, 

aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku sporů,  

na rozdíl od oblasti obchodních závazků, pro něž platí dílčí odchylky oproti občanskoprávní 

úpravě (§ 269 a násl. ObchZ). 

Každý vznik smluvního dokumentu je rozdělen do fází: 

a) návrh na uzavření smlouvy, 

b) přijetí návrhu. 

 Ofertu (návrh) může učinit kterýkoliv z účastníků budoucího závazkového vztahu. 

Jedná se o právní úkon oferenta adresovaného jedné nebo více osobám. Návrh musí být 

dostatečně určitý a alespoň obsahující podstatné náležitosti navrhované smlouvy, mezi něž 

zpravidla patří vymezení účastníků smlouvy, určení předmětu smlouvy a stanovení výše 

úplaty (v případě jedná-li se o smlouvu úplatnou). Mimo tyto podstatné náležitosti může 

návrh obsahovat i nepodstatné složky (acidentalia negotii), které mohou upřesňovat předmět 

smlouvy (množství, jakost, provedení, místo a čas plnění, apod.). Následné acidentalia negotii 

mohou řešit místo a způsob placení sankcí pro případ prodlení se zaplacením úplaty.  

 Druhou fází uzavření smlouvy je akceptace návrhu. Jde o jednostranný právní úkon,  

kterým příjemce akceptuje návrh na uzavření smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena 

okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti
12

. Akceptace návrhu 

musí být učiněna bez výhrad. Obsahuje-li přijetí návrhu jakékoliv dodatky, výhrady, omezení 

či jiné změny, jde o odmítnutí původního návrhu s tím, že tyto změny znamenají vytvoření 

                                                
10

 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 
11

 Před rokem 1993 byla tato úmluva součástí právního řádu bývalého Československa (1. 4. 1991 – sdělení  

č. 160/1991 Sb.). 
12

 Návrh musí být přijat včas. Včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 

návrhu dojde navrhovateli. 
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nového návrhu (protinávrhu). Z příjemce se v tomto případě stává navrhovatel  

a z navrhovatele naopak příjemce. 

 Na základě smluvní praxe každá ze smluv musí mít danou formu a obsah. Náležitosti 

(složky) smluv lze rozdělit na části podstatné (povinné) a nepodstatné (nepovinné). Podstatné 

složky musí smlouva obsahovat vždy, jinak je neplatná. Mezi tyto složky patří: 

a) určení smluvních stran, 

b) vymezení plnění, 

c) zpravidla úplata za poskytnuté plnění. 

 Je-li účastníkem smlouvy fyzická osoba, je nutno uvést především jméno, příjmení 

a bydliště této osoby. Dále je vhodné fyzickou osobu identifikovat datem narození, popřípadě 

rodným číslem. Jde-li o podnikatele, zpravidla se uvádí rovněž jeho identifikační číslo a místo 

podnikání. V případě, že účastníkem smlouvy je právnická osoba, uvede se její obchodní 

firma, sídlo a identifikační číslo. Zároveň musí být ze smlouvy zřejmé, kdo jménem právnické 

osoby jedná a z jakého důvodu.
13

 

 Plnění musí být ve smlouvě vymezeno dostatečně určitě. Předmětem smlouvy může být 

věc (movitá i nemovitá), byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví, právo či jiná majetková 

hodnota (za předpokladu, pokud to povaha práva nebo jiné majetkové hodnoty připouští). 

Zároveň musí být plnění v době uzavření smlouvy právně a fakticky možné. V opačném 

případě by se jednalo o neplatné právní úkony při uzavření smlouvy. 

 Výše úplaty může být ve smlouvě dohodnuta pevnou částkou. Místo toho lze dohodnout 

způsob výpočtu úplaty, například formou ceny za jednotku. U řady smluv platí zásada,  

že není-li ve smlouvě dohodnuta výše úplaty, ani způsob jejího výpočtu, náleží za poskytnuté 

plnění ze zákona úplata ve výši obvyklé (přiměřené) v době uzavření smlouvy za obdobné 

jednání. Uvedená zásada se uplatňuje v OZ u smlouvy o dílo či u nájemní smlouvy. Dále se 

použije obvyklá úplata i u řady obchodních smluv (např. mandátní, komisionářská 

a smlouvy o úvěru). 

 

 

 

                                                
13

 Za právnickou osobu (dále pak PO) může jednat, osoby oprávněné smlouvou o zřízení PO, zakládající listinou 

či samotným zákonem, nebo zákonným zmocněním zaměstnance PO ObchZ v §15 odst. 1 obsahuje zvláštní 

případy zákonného zmocnění, kdy při provozování podniku může být pověřen zatupováním zaměstnancem, 

který byl při provozování podniku pověřen určitou činností, nebo zmocněn ke všem úkonům, k nimž obvykle 

dochází. (není nutnost zvláštní plné moci). 
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Tabulka č. 3.1. Essentialia negotii smlouvy  

 

Určení smluvních stran 

 FO – uvedení jména a bydliště, identifikace 
datem narození popř. rodným číslem. 

 FO (podnikatel) – uvedení identifikačního 
čísla a místa podnikání. 

 PO – uvedení obchodní firmy, sídlo  
a identifikační číslo. 

 

Vymezení předmětu smlouvy 

 Nutné vymezit dostatečně určitě. 

 Předmětem smlouvy může být věc (movitá  
i nemovitá), byt či nebytový prostor  
ve vlastnictví.  

 Majetková hodnota. 

 

Určení úplaty 

 Pevná cena. 

 Cena za jednotku. 

 Stanovení úplaty ve výši obvyklé (přiměřené) 
v době uzavření smlouvy za obdobné 
jednání. 

 Stanovení úplaty na základě znaleckého 

posudku.
14

 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat MAREK, Karel. K uzavírání smluv (ASPI). 

Ve smlouvě si mohou smluvní strany dohodnout rovněž složky, které se označují jako 

nepodstatné. V případě, že si účastníci tyto náležitosti nedohodnou, je smlouva platná. Práva  

a povinnosti účastníků se určí na základě zákona. Acidentalia negotii jsou ve smluvní praxi 

rozděleny do tří skupin dle toho, zda se týkají: 

a) úplaty, 

b) smlouvy.  

Níže jsou uvedeny tabulky stručně definující skupiny nepodstatných složek smlouvy.  

Tabulka č. 3.2. První skupina acidentalia negotii smlouvy 

Ujednání Smluvní praxe 

 o místu splnění závazku 
 
 

Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je místo splnění závazku  
u nepeněžitého plnění – sídlo (místo podnikání, bydliště) 
dlužníka. U peněžitého plnění je naopak ze zákona dlužník 
povinen poskytnout plnění v sídle (místě podnikání, bydliště) 
věřitele. Při bezhotovostním peněžním plnění je závazek 
splněn v okamžiku připsání peněžní částky na účet věřitele. 

 o době splnění závazku Termín není dohodnut ve smlouvě – dlužník je povinný splnit 
závazek bez zbytečného odkladu, tj. ve lhůtě. 

 o jakosti poskytnutého plnění Nedohodnou-li si účastníci ve smlouvě jakost poskytnutého 
plnění, je dlužník ze zákona povinen poskytnout plnění 
v obvyklé (střední) jakosti. 

 o množstevní toleranci Je-li předmětem plnění dodávka zboží určeného co do množství a 
druhu (tuhá paliva, obilí) dohodnou si účastníci zpravidla 
množstevní toleranci. Není-li dohodnuta, platí, že odchylka nesmí 
přesáhnout 5 % množství stanoveného ve smlouvě, přičemž 
nárok na úplatu náleží dle skutečně dodaného plnění. 

                                                
14

 Byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ sjednána tržní (v daném 

místě a čase obvyklá) cena, popř. cena pro společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že tato 

cena nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem; tento závěr se prosadí i pro smlouvy 

uzavřené před 31. 12. 2000. 
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Ujednání Smluvní praxe 

 o dokladech k poskytnutému 
plnění 

Jedná se o doklady nutné u převzetí a použití plnění (zboží, díla). 
Jedná se o různé atesty, prohlášení o shodě, prohlášení o 
původu zboží, záruční list, apod.. 

 

 o odpovědnosti za vady U kupní smlouvy a smlouvy o dílo, se mohou účastníci písemně 
dohodnout na záruce za jakost (smluvní odpovědnost za vady). 
Jestliže smlouva neobsahuje ujednání o záruce za jakost, 
odpovídá prodávající (zhotovitel) za vady dle zákona. 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat MAREK Karel. K uzavírání smluv (ASPI). 

Tabulka č. 3.3. Druhá skupina acidentalia negotii o úplatě  

     Ujednání Smluvní praxe 

 o poskytnutí zálohy Ze zákona nevyplývá povinnost poskytnout zálohu na cenu 
plnění. Účastníci si však mohou ve smlouvě poskytnutí zálohy 
dohodnout. 

 o splatnosti úplaty Nedohodnou-li se smluvní strany ve smlouvě jinak, je úplata 
splatná bez zbytečného odkladu po převzetí plnění. 

 o formě zaplacení úplaty Neobsahuje-li smlouva ujednání o formě placení, závisí 
způsob zaplacení úplaty na dlužníkovi. 

 o úrocích z prodlení Účastníci si mohou ve smlouvě dohodnout výši úroků 
z prodlení. Nejsou-li úroky z prodlení ve smlouvě dohodnuty, 
náleží věřiteli ze zákona úroky z prodlení ve výši diskontní 
sazby ČNB (od. 2. 11. 2012 činí 0,05 %), přičemž se úroky 
z prodlení rozumí z dlužné částky ročně. 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat MAREK Karel. K uzavírání smluv (ASPI). 

Tabulka č. 3.4. Třetí skupina acidentalia negotii o nedodržení smlouvy 

     Ujednání Smluvní praxe 

 o odstoupení od smlouvy Účastníci si mohou ve smlouvě dohodnout právo odstoupit  
od smlouvy v případě, že jeden z účastníků nesplní své 
závazky včas a řádně. Dle autorova uvážení je takovéto 
ujednání mnohdy velmi důležité z hlediska malého výskytu 
případů, kdy je možno od smlouvy odstoupit ze zákona.

15
 

 dohoda o rozhodčím řízení Obecně platí, že případné spory mezi účastníky projednává  
a rozhoduje soud, ovšem účastníci si mohou na základě 
písemné dohody ujednat řešení majetkových sporů 
prostřednictvím rozhodčího řízení. 

 dohoda o místní příslušnosti 
soudu 

Příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má žalovaný sídlo 
nebo místo podnikání či bydliště.  

Zdroj: autor vlastní zpracování dat MAREK Karel. K uzavírání smluv (ASPI). 

                                                
15

 Např. u smlouvy o dílo může kupující /objednatel odstoupit od kupní smlouvy, má-li dodané dílo (zboží) 

podstatné vady a je-li smlouva porušena podstatným způsobem (§345 odst. 1 ObchZ). 
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3.1 Kupní smlouva na vlastnická práva k bytové jednotce  
a k převodu nemovitosti 

3.1.1 Kupní smlouva na vlastnická práva k bytové jednotce 

Kupní smlouva k vlastnickým právům bytové jednotky (zkráceně kupní smlouva na byt)  

a převod nemovitosti jsou nejběžnější, nejfrekventovanější a ekonomicky nejvýznamnější 

smluvní písemnosti, které se vyskytují v problematice řešení otázky bydlení. V jádru věci jde  

o dvoustranný právní úkon, v němž jednu ze smluvních stran zastupuje osoba, která má  

za povinnost druhé straně smlouvy předmět koupě odevzdat (prodávající). Druhou stranu této 

operace představuje osoba kupujícího, která má za povinnost předmět koupě převzít a zaplatit 

za něj smluvně stanovenou cenu.  

3.1.2 Práva a povinnosti stran kupní smlouvy na byt 

Prodávající má za povinnost odevzdat předmět koupě, a to ve lhůtě, která byla oběma 

stranami ujednána v této smlouvě. Další povinností prodávajícího je povinnost opatrovat 

předmět koupě, tj. v případech, kdy kupující nabyl vlastnické právo dříve, do odevzdání věci 

kupujícímu a dále povinnost upozornit kupujícího na vady věci, o nichž má povědomí. 

Zásadním právem prodávajícího je poskytnutí kupní ceny kupujícím, na základě podmínek 

sjednaných ve smlouvě. Kupující má právo i povinnost předmět koupě převzít, uplatňovat 

odpovědnost za vadu vůči prodávajícímu a bezprostředně povinnosti uhradit kupní cenu 

prodávajícímu. 

3.1.3 Náležitosti kupní smlouvy na byt 

Kupní smlouva na byt obsahuje následující obligatorní náležitosti, bez jejichž existence  

by takováto smlouva nemohla být prohlášena za platnou: 

a) účastníci smlouvy, 

b) předmět koupě, 

c) kupní cena. 

a) Účastníci smlouvy 

V kupní smlouvě na nemovitost či bytovou jednotku je nutné identifikovat smluvním strany 

určitým způsobem, který vylučuje jejich zaměnitelnost. U fyzických osob je nutná 

identifikace prostřednictvím jména a příjmení a datum narození. Pokud daná osoba nevlastní 

rodné číslo, postačí pouze datum narození. Pokud bude smluvní stranou podnikatel zapsaný 

v obchodním rejstříku, je nutné jeho označení tak, jak je zapsán v rejstříku – obchodní firma., 

spolu s identifikačním číslem. Existují také smlouvy uzavřené podnikatelem, který není 
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zapsaný v obchodním rejstříku. Ten by měl být označen jménem, příjmením, 

popř. rozlišujícím dodatkem, identifikačním číslem a místem podnikání. 

b) Předmět koupě 

Obecné vymezení předmětu smlouvy je k nalezení v § 118 ObčZ, který uvádí: „předmětem 

mohou být jak movité tak i nemovité věci, a dále bytové a nebytové prostory“. Předmětem 

mohou být pouze nevyloučené věci z občanskoprávního styku, věci určené individuálně, 

druhově, hromadně či úhrnně, soubor věcí, příp. práva a tzv. jiné majetkové hodnoty, za 

předpokladu přípustnosti z jejich povahy. Smí se jednat také o věci celé či o podíl na nich. 

Nutnou informací tohoto určení je, že předmět koupě nemusí vždy v době uzavření kupní 

smlouvy existovat, může teprve vzniknout (nesmí být, ale už zaniklý). Ovšem má-li  

v budoucnosti vzniknout stavba, nebude se jednat již o kupní smlouvu, ale o smlouvu o dílo 

(viz kapitola 2.). 

c) Kupní cena  

Diametrálně rozdílně oproti úpravě v ObchZ, požaduje kategoricky ObčZ sjednání kupní 

ceny. Bez ujednání stran ohledně kupní ceny smlouva ani nevznikne. Požadavky na cenu 

nejsou téměř specifikované, jen ustanovení § 589 ObčZ stanoví: „Cenu je třeba sjednat v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinak je smlouva neplatná podle § 40a“. 

 Určení ceny je zahrnuto do essentialia negotii kupní smlouvy. Výše kupní ceny však 

nemusí být vyjádřena výslovně, v teorii i praxi se považuje za dostačující, lze-li z kupní 

smlouvy dovodit postup pro určení výše kupní ceny i po jejím uzavření. O cenovou arbitráž 

jde tehdy, zmocní-li strany určitou osobu, která za ně kupní cenu určí. Požadavek 

v § 588 ObčZ ukládá prodávajícímu zaplatit kupní cenu, rozvádí jej ještě § 589, který stanoví, 

že „cena musí být sjednána v souladu s obecně závazným právním předpisem, jinak je 

neplatná podle § 40a.“ Předpisem, na který občanský zákoník odkazuje je zákon 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 2 odst. 1 tohoto zákona se 

cena sjednává pro zboží vymezené názvem, jednotkou množství a kvalitativními a dodacími 

nebo jinými podmínkami sjednanými dohodou stran, popřípadě číselným kódem příslušné 

jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis. 

Splatnost kupní ceny může být dohodnuta současně s odevzdáním a převzetím 

předmětu koupě, později než se předmět odevzdá a převezme, anebo předem a ke splnění 

předmětu koupě dojde dodatečně. Kupní cenu lze zaplatit najednou nebo po dohodě  

ve splátkách. 
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 Zákon blíže neupravuje dobu ani místo zaplacení kupní ceny, a tudíž v tomto případě je 

důležité ujednání smluvních stran. Pro případ, že není sjednáno, platí ustanovení ObčZ  

o splnění dluhu, tj. ustanovení § 559 a násl. Dluh se plní na místě určeném dohodou stran, 

není-li místo plnění takto určeno, je jím bydliště nebo sídlo dlužníka. Obecně, pokud není 

domluveno jinak, plní-li dlužník peněžitý dluh prostřednictvím banky, je dluh splněn už při 

obdržení transakce v bance věřitele, a v případě plní-li dlužník peněžitý dluh poštovním 

poukazem, je dluh splněn připsáním částky na účet banky věřitele nebo vyplacením částky 

věřiteli v hotovosti. Aby se potenciální účastník takovéhoto smluvního úkonu vyhnul rizikům, 

zmíněným v předchozí kapitole v rámci vlastnického bydlení, autor vřele doporučuje,  

aby předmět koupě byl co nejúžeji specifikován, čímž je eliminováno vyplývající riziko. 

3.2 Kupní smlouva o převodu nemovitosti 

Jedná se typ kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou nemovitosti evidované  

v katastru nemovitostí, nebo nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí, byty a nebytové 

prostory. Kupní smlouva o převodu nemovitosti musí splňovat všeobecné náležitosti 

stanovené pro smlouvy a konkrétní náležitosti stanovené pro kupní smlouvu. 

3.2.1 Podstatné náležitosti smlouvy o převodu nemovitosti 

Mezi essentialia negotii stanovenými ObchZ patří určení účastníků smlouvy, určení předmětu 

smlouvy, a sjednaná kupní cena. V praxi jsou tyto tři nejdůležitější náležitosti doplnovány o 

projev vůle smluvních stran smlouvu uzavřít písemnou formou a samotné podpisy smluvních 

stran. Nemovitost lze prostřednictvím kupní smlouvy získat do výlučného vlastnictví jednoho 

nabyvatele, do podílového spoluvlastnictví nebo v případě, kdy nemovitost kupují manželé, 

mluvíme o tzv. společném jmění manželů. V případě přechází-li vlastnické právo 

k nemovitosti na jednoho nabyvatele je naprosto zřejmé, že nabyvatel se stává výlučným 

vlastníkem převáděné nemovitosti.  

U podílového spoluvlastnictví má každý vlastník stanovený určitý podíl vlastnictví, jež 

se do katastru nemovitostí zapisuje zlomkem (např. ½, ¼) a vyjadřuje míru vlastnictví 

nemovitosti. U nabytí nemovitosti do vlastnictví manželů se nestanovuje žádný podíl, 

který by byl zapsán v katastru nemovitostí – je vyjádřen zkratkou "SJM" – společné jmění 

manželů, pokud však nemají manželé dohodu o zúženém společném jmění manželů.[4] 

a) určení účastníků smlouvy  

Osoby fyzické by měly být označeny jménem a příjmením, rodným číslem, datem narození. 

V případě, že osoba nemá přidělené rodné číslo, není to žádný důsledek nemožnosti uzavřít 
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smlouvu, jelikož OZ nikde nestanovuje povinnost rodné číslo ve smlouvě uvádět, postačí 

pouze datum narození. Avšak dle ustanovení §4 odst. 3 z č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (dále jen zákon o zápisech) stanovuje 

povinnost uvést rodné číslo v návrhu na vklad, a proto je vhodné jej uvádět již v samotné 

smlouvě. Právnické osoby jsou označovány ve smluvní praxi názvem, sídlem 

a identifikačním číslem.  

b) určení předmětu smlouvy  

Nemovitosti by měly být určitým a nezaměnitelným způsobem označeny. Pro zápis 

nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí je nutné, aby byly označeny v souladu  

ust. § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., (katastrální zákon). Kupní smlouva o převodu 

nemovitostí u nemovitostí podléhajících evidenci v katastru vyžaduje k převodu vlastnického 

práva k nemovitosti vklad práva do katastru. V případě, že nemovitosti nejsou ve smlouvě 

označeny řádně, katastr návrh na vklad pro neurčitost zamítne. Pokud má převáděná 

nemovitost příslušenství, mělo by být v listině výslovně uvedeno a popsáno. Kupní smlouva  

o převodu nemovitostí musí obsahovat určení kupní ceny, a to výši kupní ceny a formu 

vyrovnání.  

c) projev vůle stran smlouvy  

Projevená vůle stran musí být určitá a srozumitelná. Kupující i prodávající má povinnost 

vyjádřit jasně svou vůli.  Není-li dostatečné označení kupní smlouvy jako kupní, rozhodující 

je učiněný projev vůle účastníků smlouvy. Přesné vymezení, jak formulovat u kupní smlouvy 

projev vůle, ObčZ nedefinuje, dokonce ani jednotlivé soudy se neshodují v tom, zda má být 

uvedeno, že prodávající prodává a kupující kupuje. Proto lze jen doporučit,  

aby ve smlouvách byly vyjádřeny formulace „Kupuji – Prodávám“. 

 U projevu vůle stran je důležité, aby byly obsaženy v jedné listině, která by měla být 

pevně spojena, nejlépe pevnou šňůrou a přelepkou, nebo minimálně sešitá kovovou sponou. 

Obecně má pevné spojení všech listů listiny zamezit možnost dodatečně některý z listů 

vyměnit.   

d) písemná forma  

Smlouva o převodu nemovitosti musí mít dle ust. § 40 ObčZ vždy předepsanou formu,  

pod sankcí neplatnosti a podle ust. § 46 ObčZ musí mít smlouvy o převodech nemovitostí 

písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině.      
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e) podpisy účastníků smlouvy  

Projevená vůle obsažena ve smlouvě zachycené na listině je stvrzena účastníky jejich 

podpisy. Pokud za účastníka jedná na základě vystavené plné moci zmocněnec, podepisuje 

listinu výhradně zmocněnec.  

3.2.2 Další ujednání kupní smlouvy na nemovitost   

U koupě nemovitosti, speciálně u převodu nemovitosti, mohou být i další ujednání smlouvy, 

kterými jsou mimo jiné zejména ujednání:  

• o předkupním právu s věcnými účinky nebo o zřízení věcného břemene,  

• o předání klíčů od nemovitosti, o předání stavební dokumentace, o vyklizení nemovitosti,  

• stanovení různých odkládacích podmínek bránících vkladu práva,  

• stanovení rozvazovací podmínky (sama o sobě nebrání vkladu práva),  

• stanovení dne účinnosti smlouvy, upozornění na okamžik vzniku práva,   

• odkaz na znalecký posudek vyhotovený o nemovitosti, 

• specifikace účelu koupě nemovitosti,  

• prohlášení o vymíněných vlastnostech nemovitosti,  

• upozornění účastníkům, že jsou smlouvou vázáni,  

• intabulační doložka,  

• upozornění zaplatit a přiložit kolek k návrhu na vklad,  

• upozornění, že smlouva byla uzavřena vážně, prostá omylu a účastník nebyl ani  

• v tísni. [1] 

3.3 Důsledky účinnosti NOZ na kupní smlouvu věci nemovité 

Úprava kupní smlouvy je v současnosti svěřena jak občanskému, tak obchodnímu zákoníku. 

Nová úprava kupní smlouvy vychází z úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Novotou je po vzoru Švýcarska i systematika ustanovení o kupní smlouvě. Nejdříve 

jsou formulována obecná ustanovení společná pro všechny případy koupě. Následují 

ustanovení o koupi movitých věcí a odchylky vztažené ke koupi nemovitých věcí a poté 

ustanovení o vedlejších doložkách v kupní smlouvě.  

 V porovnání se současně platnou právní úpravou (zákon č. 40/1964 Sb.) je fakt, že NOZ 

opouští v případě kupní smlouvy od hlediska odstranitelných a neodstranitelných vad jako 

základního kritéria pro určení práv kupujícího z vad věci a nahrazuje se hlediskem intenzity, 

jakou vadnost plnění porušuje smlouvu. Následující odlišností jsou zvláštní ustanovení  

o skrytých vadách stavby spojené se zemí pevným základem. Pokud kupující prodávajícímu 
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neoznámí skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud 

kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas 

oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které 

prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět (§ 2129 odst. 2 NOZ). 

3.3.1 Vedlejší ujednání smlouvy dle NOZ 

NOZ zpřesňuje a rozšiřuje vedlejší ujednání, která obsahuje současně platný občanský kodex 

v ujednáních o kupní smlouvě. Tato zpřesnění a rozšíření se týkají následujících ujednání: 

 Výhradu vlastnického práva (§ 2132 – § 2134 NOZ) 

Výhrada vlastnického práva je zpřesněna prostřednictvím § 2132 NOZ. Pokud si prodávající 

vyhradí k věci vlastnické právo, má se za to, že se kupující stane vlastníkem teprve úplným 

zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím 

převzetím.  

 Výhradu zpětné koupě (§ 2135 – § 2138 NOZ) 

Z ujednání o výhradě zpětné koupě vzniká kupujícímu povinnost převést na požádání věc 

prodávajícímu za úplatu zpět. Kupující vrátí prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu  

a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu (§ 2135 odst. 1 NOZ). Výhradu zpětné koupě lze 

uplatnit jak na věc movitou, tak na věc nemovitou. Podle dnešního stavu je možné si vyhradit 

zpětnou koupi jen na věci movité. Oproti současné právní úpravě není vyžadována písemná 

forma. Výhrada zpětné koupě zavazuje dědice (§ 2135 odst. 2 NOZ). Nebyla-li ujednána 

lhůta, ve které má prodávající právo žádat vrácení věci, platí vzhledem k movité věci  

za ujednanou tříletá lhůta a vzhledem k nemovité věci desetiletá lhůta (§ 2137 NOZ).  

Dle dnešní právní úpravy platí vzhledem k movité věci za ujednanou jednoroční lhůta 

počítaná od odevzdání věci kupujícímu (§ 608 odst. 1 NOZ). 

 Předkupní právo (§ 2140 – § 2149 NOZ). 

U předkupního práva jsou stranami předkupník a koupěchtivý. Ujedná-li si předkupník k věci 

předkupní právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi,  

pokud by ji chtěl prodat koupěchtivému (§ 2140 odst. 1 NOZ). Předkupník zaplatí kupní cenu  

v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité a u nemovité věci do tří měsíců 

po nabídce. Neučiní-li to, předkupní právo zanikne (§ 2148 odst. 1 NOZ). Nabídka ke koupi 

nemovité věci vyžaduje písemnou formu (§ 2147 odst. 1 NOZ). Tak jako v současné právní 

úpravě může být výhrada předkupního práva sjednána jako právo věcné. NOZ se navrací  

k zásadě superficies solo credit, podle níž povrch ustupuje pozemku. Tato zásada jinými slovy 

znamená, že stavba je součástí pozemku. Pokud bude ke dni 1. ledna 2014 vlastník pozemku 
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totožný s vlastníkem stavby, pak se stavba stane součástí pozemku přímo ze zákona. Pokud 

však bude stavba v rukou vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, nestane se stavba  

(§ 3055 odst. 1 NOZ) dnem nabytí účinnosti NOZ součástí pozemku a bude nadále nemovitou 

věcí. Právní spojení pozemku a stavby v jednu nemovitou věc se odloží až do doby, kdy se 

vlastnictví pozemku i stavby spojí v rukou jediného vlastníka. Za tím účelem ustanovení  

§ 3056 odst. 1 NOZ zakládá vlastníkovi pozemku zákonné předkupní právo ke stavbě  

a vlastníku stavby zákonné předkupní právo k pozemku. Bude-li chtít vlastník stavby prodat 

svou stavbu, bude mít povinnost nabídnout ji nejprve vlastníkovi pozemku k odkoupení  

a naopak, bude-li chtít vlastník pozemku svůj pozemek prodat, bude mít tutéž povinnost vůči 

vlastníkovi stavby. Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem (tedy vlastníkem 

stavby nebo pozemku) využito, zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále. Bude-li 

ovšem předkupní právo využito, dojde k právnímu spojení obou věcí, kdy stavba se stane 

součástí pozemku a předkupní právo zanikne. 

 Koupě na zkoušku (§§ 2150 - 2151 NOZ). 

Kdo koupí věc na zkoušku, kupuje s podmínkou, že věc ve zkušební lhůtě schválí (§ 2150 

odst. 1 NOZ). Pokud si strany neujednají zkušební lhůtu, činí u movitých věcí tři dny  

a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy. Zkušební doba dle současné právní 

úpravy obchodního zákoníku (§ 471) činí tři měsíce od uzavření smlouvy. Platí, že kupující 

věc schválil, neodmítl-li ji ve zkušební době (§ 2151 odst. 2 NOZ). Kupující nemá právo věc 

odmítnout, nemůže-li ji vrátit ve stavu, v jakém ji převzal. K změnám vyvolaným 

vyzkoušením věci se nepřihlíží (§ 2151 odst. 3 NOZ). 

 Výhradu lepšího kupce (§ 2152 – § 2153 NOZ). 

Uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce nabývá prodávající právo dát přednost 

lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí u movitých věcí tři dny  

a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy (§ 2152 odst. 1 NOZ). Zda je nový kupec 

lepší, rozhoduje prodávající; může dát například přednost novému kupci, ačkoli první nabízí 

vyšší cenu (§ 2152 odst. 2 NOZ). 

 Cenová doložka (§ 2154 – § 2156 NOZ). 

V případě, že si subjekty dojednají cenovou doložku ve smlouvě, je upravena kupní 

cena dodatečně s přihlédnutím k výrobním nákladům. Neurčí-li se, které náklady jsou 

rozhodné, mění se kupní cena v poměru k cenovým změnám hlavních surovin potřebných 

k vyrobení věci. 
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3.4 Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém 
družstvu 

Úpravu smluv o převodu členských práv a povinností vymezuje § 261 zákona č. 513/1991 Sb., 

novelizovaný zákonem č. 591/1992 Sb., speciálně odstavec třetí, ze kterého vyplývají  

tzv. absolutní obchodní závazkové vztahy. Vzhledem k tomu, že ustanovení je vlastně 

korektivem k odst. prvému tzn., že uvádí vztahy mající obchodní povahu bez ohledu  

na postavení jejich stran, jedná se o velmi významnou normu a bylo by takřka možné říci,   

že je normou základního významu pro konstrukci obchodů v našem ObchZ. Užší formulace 

třetího odstavce speciálně písm. b) nezahrnuje vztahy mezi členy navzájem. Z těchto vztahů 

zákon pokrývá pouze vztahy ze smluv o převodu členských práv a povinností. V problematice 

s družstvy je situace komplikovanější v tom, že ObčZ se vztahů v družstvech dotýká pouze 

v souvislosti s úpravou nájmů bytů. Tato ustanovení platí v plné míře, argumentem tu může 

být ustanovení § 261 odst. 6 ObchZ. Tomsa jednoznačně v komentáři k ObchZ uvedl, že 

„pojem smlouva je možné použít jak z kontextu zřejmého ve významu smlouva, tak i v celém 

vztahu touto smlouvou založeném.“[16, s. 863] Na stejné myšlence konstruuje Raban pojem 

absolutních neobchodních smluv (na tyto smlouvy není obchodní zákoník aplikovatelný, a to 

ani jeho obecná ustanovení §261-408), i když jsou uzavřeny mezi podnikateli v souvislosti 

s jejich podnikáním; lze je proto nazvat absolutními neobchodními smlouvami. Raban 

odůvodňuje takovýto režim uvedených vztahů tím, že „má se předejít komplikacím, jež by 

mohly vyplynout z uplatnění dvou rozdílných kodexů.[9, s. 654] Důležitý je ovšem další závěr, 

k němuž dochází Tomsa v citované práci, a to že: „vztahy z těchto smluv, vzhledem k  výslovné 

úpravě tohoto odstavce nelze podřídit úpravě obchodního zákoníku ani dohodou podle 

§ 262“.[16, s. 949] Je pravda, že takové pojetí je možno při doslovném výkladu vyvodit 

z formulace §262 odst. 1 ObchZ, avšak postrádá rozumný smysl. Opačné stanovisko, které 

autor považuje za nutné podpořit, vyslovuje Raban „I na tyto smlouvy však může být 

aplikován obchodní zákoník na základě volby stran.“ [9 s. 654] 

 Zvláštní úpravu převodu členských práv a povinností v bytových družstvech obsahuje 

ObchZ. Vzhledem k fungování bytových družstev jako právnických osob, je družstvo jednak 

vlastníkem určité nemovitosti, nejčastěji tedy bytového domu, a jednak je i vlastníkem 

jednotlivých bytů nacházejících se v domě, jejichž nájemníci (družstevníci) jsou pak členy 

družstva spravujícího danou nemovitost.  
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3.4.1  Náležitosti smlouvy 

K platnému vzniku smlouvy o převodu práv a povinností spojených se členstvím v bytovém 

družstvu je nezbytná řádná identifikace účastníků smlouvy a bytového družstva, k němuž se 

převáděná členská práva a povinnosti vztahují, určení (rozsahu) převáděných práv  

a povinností spojených s členstvím, určení, zda jde o převod úplatný, či bezúplatný  

a v případě úplatnosti převodu rovněž stanovení ceny, nebo způsobu jejího určení. 

 Prostřednictvím soudní judikatury Sp. zn. 31 Cdo 271/2010 soud prvního stupně 

uzavřel, že podstatnými náležitostmi smlouvy o převodu členských práv a povinností 

v bytovém družstvu, jakožto nepojmenované smlouvy ve smyslu §269 odst. 2, ObchZ, je 

určení převáděných práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, stanovení 

úplatnosti/bezúplatnosti, určení družstevního podílu a dohoda o vzájemném vypořádání [73] 

Forma smlouvy 

Forma smlouvy o převodu členských práv a povinností není právní normou nijak předepsána, 

tudíž tato smlouva může být uzavřena z části písemně a z části ústně. Dovolací soud se 

v problematice smluvní formy odkazoval na právní záměr rozsudku ze dne 19. října 2011,  

sp. zn. 31 Cdo 271/2010 a uvedl, že uvedeným podmínkám napadená smlouva, 

jejímž předmětem převodu je byt č. 14 v domě Stavebního bytového družstva Vítkovice, 

vyhovuje. Dále pak dovolací soud uzavřel, že obsahuje-li smlouva formulaci, že účastníci 

dohody prohlašují, že provedli vzájemné majetkové vypořádání ve výši 6718 Kč, základního 

členského vkladu 300 Kč a nemají vůči sobě žádné finanční nároky, lze z této formulace 

dovodit, že mezi nimi došlo k ústní dohodě, jak vypořádají majetková práva v souvislosti se 

smlouvou a uvedené vypořádání již provedli.[73]  

 Dohoda (smlouva) nepodléhá pak ze zákona souhlasu představenstva, ať už se jedná 

o převod členských práv a povinností na jiného dosavadního člena bytového družstva, nebo 

na zcela jinou třetí osobu. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu 

přecházejí na nabyvatele ve vztahu k příslušnému bytovému družstvu dnem předložení 

smlouvy nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. K převodu členských práv  

a povinností v takovém družstvu může dojít i tak, že dosavadní člen bytového družstva doručí 

bytovému družstvu písemné oznámení o převodu, a nový člen doručí písemný souhlas 

s převodem členských práv a povinností v příslušném bytovém družstvu. Rozhodujícím 

okamžikem pro vznik členství je okamžik, kdy družstvo obdrží druhý z výše jmenovaných 

právních úkonů. Obdobně zvýhodněná úprava existuje u bytových družstev i pro případ 
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členství na základě přechodu práv a povinností, konkrétně na základě smrti člena (fyzické 

osoby) družstva.  

 Tato úprava převodu je pro členy družstev velmi výhodná. V konečném důsledku se tak 

otvírá možnost lepšího fungování trhu s byty, proto jsou dnes byty v družstevním vlastnictví 

tak rozšířené. Má-li někdo zájem pořídit si takovýto typ bydlení, není pro něj žádnou 

překážkou uzavřít výše uvedenou smlouvu o převodu členských práv a povinností v bytovém 

družstvu a stát se tak členem bytového družstva a zároveň i nájemcem družstevního bytu. 

3.4.2 Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy 

S převodem družstevního bytu se převádí práva a povinnosti spojená s budoucím členstvím 

v bytovém družstvu. Jejich konkrétní obsah stanovují příslušné stanovy určitého bytového 

družstva. Převodce má na základě smlouvy povinnosti převést na nabyvatele celý svůj 

členský podíl v daném bytovém družstvu spolu se všemi svými členskými právy  

a povinnostmi s tímto členským podílem spojenými, zejména s právem nájmu družstevního 

bytu specifikovaného obvykle v prvním článku určité smlouvy o převodu členských práv  

a povinností. Nabyvatel má v den podpisu smlouvy povinnost dohodnutou cenu ve smlouvě 

převodci zaplatit, ten podpisem této smlouvy potvrzuje její  převzetí od nabyvatele. Převodce 

ve čl. 4 smlouvy o převodu členských práv a povinností prohlašuje, že jím převáděný podíl 

není zatížen žádnými právy třetích osob a že nemá vůči družstvu žádné závazky  

či pohledávky. 

 Smlouva o převodu členských práv je ve smluvní praxi vyhotovována ve čtyřech 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dvě vyhotovení 

jsou určena pro potřeby určitého bytového družstva. 

 V praxi jsou užívány dva typy dohod (typy smlouvy) o převodu členských práv 

a povinností. Prvním typem je Dohoda o převodu členských práv a povinností s podmínkou 

splacení finanční částky před podpisem této dohody. Převodce svým podpisem v této dohodě 

stvrzuje uhrazení převodní částky nabyvatelem. Součástí této dohody je článek 5, který uvádí,  

že „převádějící poskytuje účelnou zálohu na zajištění případných nedoplatků vzniklých 

z vyúčtování peněz za určité období“. Pro případ, že výše zálohy bude větší než případný 

nedoplatek, zavazuje se bytové družstvo zbývající část zálohy vrátit nejpozději v den splatnosti 

nedoplatku na adresu či bankovní účet.“ Jedná se o nejčastěji se vyskytující typ smluvního 

dokumentu u tohoto druhu bydlení.  

 Druhým typem takovéto dohody je Dohoda o převodu s oznámením účinnosti 

a podmínkou převedení peněžní částky bankovní institucí, až po předložení této dohody. 
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V této dohodě si smluvní strany stanoví splatnost převodní částky, kterou dohoda nabývá 

účinnosti. Tento typ smluvní dohody se vyskytuje jen v ojedinělých případech převodu 

členských práv a povinností. 

 Od 1. 1. 2014 se změní název Dohody o převodu členských práv a povinností na 

Dohodu o převodu družstevního podílu, jež se bude uzavírat ve smyslu § 599 – § 601 ZOK  

a na základě stanov určitého bytového družstva. 

3.5 Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo je jedním z nejčastěji používaným typem spotřebitelské smlouvy. Dílem se 

rozumí kupříkladu zhotovení či montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy 

nebo oprava či úprava stavby, nebo její části. Jelikož se autor zabývá oblastí bydlení bude se 

smlouva o dílo týkat staveb a stavebních prací, kde autor doporučuje jednoznačné písemnou 

formu, na rozdíl od samotných právních předpisů (ObčZ a ObchZ), jelikož co je psáno 

to je dáno. 

 Jak již autor předpověděl, smlouvu o dílo lze uzavřít dle ObčZ (§ 631 a násl.), tak dle 

ObchZ (§ 536 a násl.). V případě Obč.Z, smlouvu o dílo mezi sebou uzavírají spotřebitel 

a podnikatel, nebo dva podnikatelé. Pokud ovšem podnikatelé si chtějí stavební práce zahrnou 

do svých daňově uznatelných výdajů, měla by smlouva být uzavřena dle ObchZ. V případě 

nepodnikatelů je možnost volby, zda smlouvu uzavřít dle ObchZ, nebo ObčZ, jelikož záleží na 

samotné domluvě s řemeslníkem. Ačkoliv při objednávce stavebních prací fyzickou osobou se 

i smlouva uzavřená dle ObchZ musí řídít ustanoveními ObčZ, je-li to ve prospěch spotřebitele, 

autor se přiklání právě k uzavření smlouvy dle tohoto právního přepisu. Argumenty tohoto 

tvrzení jsou, že důležitý rozdíl mezi smlouvou o dílo dle ObčZ a smlouvou dle ObchZ je 

poskytovaná záruka. V případě ObčZ činí záruční doba při zhotovení stavby nejméně 3 roky, 

ObchZ upravuje pouze odpovědnost za vady, které má dílo v okamžiku převzetí. 

 Druhým významným rozdílem je ustanovení o zodpovědnosti za škody, které na díle 

mohou vzniknout během prací. V případě ObčZ za škodu odpovídá zhotovitel. Je-li ovšem 

smlouva sjednaná dle ObchZ je zodpovědnost na objednavateli. 

 Vzhledem k tomu doporučuje autor písemnou formy smlouvy ve znění § 272 ObchZ 

doporučuje sjednat, aby všechny změny smlouvy byly prováděny také písemně. Jinak by 

zřejmě bylo možné měnit písemnou smlouvu i jinak než písemně, což doporučuji de lege 

ferenda zvážit. Zákonná úprava má kromě kogentního základního ustanovení tj. kromě § 536 

ObchZ u vlastního textu smlouvy o dílo zásadně dispozitivní charakter. Strany se přitom 
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nemohou dle § 263 odst. 2 ObchZ odchýlit od ustanovení, která předepisují písemnou formu 

právního úkonu. Jedná se tedy o určitou předlohu chování smluvních stran, která je pro strany 

závazná, jen pokud si ve smlouvě nedohodnou jinak.  

 Základní ustanovení určuje, že se smlouvou o dílo zavazuje zhotovitel k provedení 

určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Tyto závazky 

(kromě určení smluvních stran) tvoří podstatné části smlouvy spolu s vymezením předmětu 

díla a jeho ceny. Cena totiž musí být ve smlouvě dohodnuta, nebo v ní musí být alespoň 

stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít 

smlouvu i bez tohoto určení
16

. 

Předmětem plnění smlouvy o dílo je: 

a) Zhotovení určité věci. 

b) Montáž určité věci. 

c) Údržba určité věci. 

d) Výsledek jiné činnosti, který je hmotně zachycen. [16] 

 Dílem se vždy rozumí zhotovení, montáž, úprava, oprava či údržba stavby nebo její 

části. Stavbou dle ObchZ jsou různé úpravy pozemků, budovy, inženýrské sítě, stavební 

objekty. Pro zásadní odlišení smlouvy o dílo a smlouvy kupní je kritérium, zda jde 

o zhotovení věci či o činnost. Půjde-li o činnost, ovšem činnost definovanou §536 ObchZ, 

použije se smlouva o dílo. Půjde-li ovšem o zhotovení věci, rozlišuje se zásadně, kdo přitom 

opatřil podstatnou část věci. V případě, že podstatnou část opatřil objednatel, jedná se 

o smlouvu o dílo.
17

 Je-li podstatná část věci opatřena prodávajícím, jedná se o smlouvu kupní.  

3.5.1 Naturalia negotii smluvní úpravy 

Autor tímto k vysvětlení této části problematiky využil monografíí dvou autorů, jelikož praxe 

nabízí k vidění celou řadu nekompletně a nevýhodně sepsaných smluv pro stavby či stavební 

práce, což vedlo autora k vysvětlení základních pojmů a zvyklostí v rámci této smlouvy 

Definování pojmů, obchodních zvyklostí doporučených ve smlouvě o dílo 

Smluvním stranám nic nebrání, aby si pojmy, které nejsou kogentně stanovené ObchZ, 

definovaly přímo ve smlouvě. Autor tento fakt považuje za velmi vhodný, jelikož  

ze stanovení obsahu pojmu přitom může vyplývat i povinnost smluvní strany 

                                                
16

 Tzv. harmonizační novelou zde došlo k úpravě textu zákona, stejně tak došlo ke shodě i u kupní smlouvy. 
17

 Vzhledem k tomu, že příslušné ustanovení, které se této otázce věnuje, tj. §410 ObchZ,  

je dispozitivní a tato situace není v kogentním § 536 ObchZ zmíněna, je možno se v této otázce dohodnout jinak. 
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(např. zhotovitele, provádí-li definovaný zkušební provoz). Ze smluvní praxe (i mezinárodní) 

se ukazuje, že definování pojmů by měla být věnována značná část smlouvy.  

 Pokud ovšem obsah použitých pojmů nebude stanoven smlouvou, pak tam, kde se tento 

pojem vytvořil a kde jde o obchodní zvyklost, bude obchodní zvyklost použita. Obchodní 

zvyklosti se přitom vytvářely a vytvářejí postupně.  

a) Členění stavby 

Stavbou je rozuměno stavební dílo bez zřetele na jeho stavebně technické provedení, účel  

a dobu trvání. Jedná se o souhrn stavebních prací, včetně dodávek stavebních hmot, dílců, 

popřípadě dodávek strojů a technologického zařízení s montáží, prováděných zpravidla  

na souvislém místě a v souvislém čase. Staveništěm se dle stavebního zákona myslí: „prostor 

pro stavbu, její realizaci a zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci  

a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby“ (zákon č. 183/2006, Sb., § 3 odst. 3). 

b) Účastníci výstavby 

Ve smlouvách o dílo ve výstavbě by neměly chybět ani základní údaje o stavbě. Karel Marek 

se domnívá, že je také vhodné a významné, i pro zhotovitele, uvést prohlášení objednatele 

(stavebníka), že stavba je řádně povolena, protože případné sankce, resp. zastavení 

nepovolené stavby, totiž nepostihne jen objednatele, ale připraví řadu faktických problémů  

i zhotoviteli. 

 Ve smlouvě o dílo autor doporučuje uvést název stavby a její charakteristiku (např. zda 

se jedná o stavbu trvalou či dočasnou). V případě, pokud by údaje neměly vypovídací 

schopnost o významu a účelu stavby, lze ve smlouvě uvést i článek o důležitosti stavby.  

 Kromě přesné definice smluvních stran a údajů stanovených §13a ObchZ (obchodní 

listiny – zákon sice výslovně pojednává jen o objednávkách, obchodních dopisech 

a fakturách, ovšem autor doporučuje tyto údaje uvádět i na smlouvách), lze doporučit další 

uvedení účastníků výstavby, údaje o investorovi, kde je v dodavatelském systému 

kontrahované plnění, kdo plní funkci generálního projektanta, generálního zhotovitele 

technologické části stavby a generálního dodavatele stavební části stavby. 

 Vyjma konkrétního označení subjektu sjednávané smlouvy, tj. zhotovitele 

i objednavatele, je velmi praktické uvést jejich statutární orgány a osoby, které jsou 

oprávněny ke sjednávání možných smluvních dodatků. V problematice daňové je pro 

snadnější plnění povinnosti vhodné uvádět DIČ. Je nutné, aby smlouvu podepsaly osoby, 
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které mají k tomuto úkonu oprávnění. U fyzické osoby je to fyzická osoba, u právnické osoby 

je nutné ověření v obchodním rejstříku.[7,8] 

c) Dokumentace a projekty 

Aby uchazeč mohl zpracovat nabídkovou cenu, musí mít k dispozici určité podklady. Zde je 

nutno rozdělit zakázky na veřejné a ostatní. I když pro skupinu ostatních zakázek není 

zaváděcí dokumentace závazně určena, je dle autora vhodné postupovat obdobně jako tomu je 

u veřejných zakázek.  

 Stavební deník 

Hlavním účelem stavebního deníku je kromě jiného to, že je významným prostředkem  

ke kontrole na stavbě. Je obvykle veden ode dne zahájení prací na staveništi, až do odstranění 

případných vad a nedodělků. Do stavebního deníku jsou zapisovány nejdůležitější okolnosti 

týkající se samotné stavby, např. časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace 

atd. Zápisy do takovéhoto dokumentu smí provádět pouze stavbyvedoucí, osoba vykonávající 

technický dozor stavebníka, autorský dozor a orgány. Objednateli je umožněno do deníku 

nahlížet a připojovat k záznamům jeho stanoviska. Podrobnosti vedení stavebního deníku je 

vhodné upravit ve smlouvě o dílo, neboť záznamy v deníku se mohou týkat  

i povinností smluvních stran, např. za podmínky, že je to předem dohodnuté ve smlouvě,  

lze prostřednictvím stavebního deníku učinit pozvání ke kontrole prací před zakrytím,  

lze v něm požadovat odstranění vad zjištěných při průběžné kontrole apod.. Významnou 

funkcí stavebního deníku je, že může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu mezi 

zhotovitelem a objednatelem, a proto by záznamy měly být prováděny s velkou pečlivostí  

a objednatel by měl stavební deník kontrolovat v pravidelných intervalech. 

d) Kontrola díla během výstavby 

Samotnou kontrolu a její provedení upravuje ObchZ, v rámci šestého oddílu, konkrétně 

v ustanoveních § 550 a § 553. Proces kontroly je v praxi rozvržen do různých fází. První je 

průběžná kontrola, díky níž na základě ustanovení § 550 ObchZ má objednatel právo 

průběžné kontroly při provádění díla. Toto právo ovšem zákon dále nespecifikuje  

a objednavatel tudíž může kontrolu provádět bez omezení a způsobem, který objednatel uzná 

za vhodný. Konkrétní podmínky bývají ujednány ve smlouvě, aby si tak objednatel zajistil 

spoluúčast zhotovitele při kontrole. Případné neprovedení kontroly však nemá za následek 

ovlivnění uplatnění odpovědnosti za vady. Pokud objednatel při kontrole zjistí, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, má právo požadovat po zhotoviteli, aby vzniklé 

vady odstranil a dále dílo prováděl řádně. V případě, že tak zhotovitel neučiní v přiměřené 
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lhůtě a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel 

právo od smlouvy odstoupit. V takovémto případě objednatel musí odstoupit  

bez zbytečného odkladu od vzniku práva na odstoupení a účastníci se vypořádají mezi sebou 

způsobem stanoveným pro odstoupení objednatele v § 543 – § 545 ObchZ. 

V některých případech je zapotřebí autorského dozoru projektanta, který má  

za povinnost ověřovat, zda je dodržována projektová dokumentace při provádění stavby. 

V případě objednatelova přání, aby tento druh dozoru vykonával zpracovatel projektové 

dokumentace, dohodne podmínky výkonu tohoto dozoru ve smlouvě o dílo na zpracování 

dokumentace.  Je přirozeně možná i následná samostatná dohoda. Výkon autorského dozoru 

je podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, náplní činnosti autorizovaných 

osob. To znamená, že tento dozor jsou oprávněni provádět autorizovaní architekti, 

autorizovaní inženýři, ev. autorizovaní technici a autorizovaní stavitelé. 

e) Kontrolní dny 

Při realizaci stavby je potřeba kontaktu účastníků výstavby, např. z důvodu koordinace 

výstavby nebo prověření některých činností, ještě před jejich uskutečněním. Pro tento kontakt 

účastníků bývají pořádány tzv. kontrolní dny.  Zpravidla bývá dohodnuto v samotné smlouvě 

o dílo nebo i jinou formou, že kontrolní dny se konají v určitém pravidelném odstupu (např. 

týden, 14 dní). Při kontrolních dnech bývá kontrolován průběh stavby, dále se projednává 

řešení detailů stavby v souladu s technologickými postupy subdodavatelů, změny projektu  

a jeho doplnění formou např. stavebního deníku, změny výkresů, atd. Zúčastnit se kontrolního 

dne za zhotovitele by měl povinně stavbyvedoucí a ev. statutární zástupce zhotovitele (osoba 

oprávněná navenek jej zastupovat), za objednatele technický dozor stavebníka a samotný 

objednavatel (v případě stavby RD), ale též statutární zástupce objednatele a za projektanta 

autorský dozor. 

f) Cena za dílo, fakturace a placení 

Podle ustanovení ObchZ, speciálně §546, je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit cenu 

dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto 

dohodnutá nebo určitelná, a smlouva je přesto platná, je objednatel povinen zaplatit cenu 

obvykle platitelnou za srovnatelné dílo v době uzavření takovéto smlouvy za obdobných 

podmínek. 

V situaci, kdy by docházelo k pohybu cenových hladin směrem nahoru, ztrácí zásadně 

na ceně zhotovitel přímosměrně s časem, který plyne mezi dobou uzavření smlouvy a dobou, 
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kdy mu vznikne právo na úplatu. Cena se v takovéto situaci určuje podle doby uzavření 

smlouvy. Při takovémto jejím určování pak není zapotřebí vycházet pouze z určení  

dle shodného díla, ale postačí vycházet z ceny srovnatelného díla. Takové určování ceny 

ovšem mnohdy může vést ke sporům.  

Pokud je sjednána při uzavírání smlouvy pevná cena, může nastat situace,  

že zhotovitel díla nedosáhne předpokládaného kladného výsledku (např. dojde ke zvýšení 

ceny některých vstupních dodávek nad očekávanou hladinu). Může ovšem nastat také opačná 

situace, kdy se zhotoviteli podaří kontrahovat kvalitní subdodávku s cenou nižší, než bývá 

obvyklé. 

Způsoby stanovení ceny však tvoří široký vějíř řešení (např. odkazy na ceníky, 

kalkulační vzorce apod.). V případě stavby budovy (ať už rodinného domu či obytného domu) 

je možné, aby byly vypracovány rozpočty. Na výši takto stanovené ceny nemá dle ObchZ 

vliv, že cena byla na základě rozpočtu, který byl součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen 

zhotovitelem do uzavření smlouvy.  

 V praxi existují dva nejfrekventovanější rozpočty v problematice výstavby budov. 

Prvním z nich je rozpočet s nezaručenou úplností, který se obvykle používá u rekonstrukcí  

či modernizací. Jádrem takovéhoto rozpočtu je určování počtu jednotek materiálu včetně prací 

stanoveno na základě výsledků průzkumu předaných objednavatelem zhotoviteli. Při samotné 

realizaci je pak možné při demontáži dosavadního zařízení zjistit zvýšenou potřebu těchto 

jednotek. Zásadní podmínkou při tomto procesu je naplnění podmínky, že to nebylo možno 

předvídat při uzavření smlouvy. 

Druhým typem rozpočtu je rozpočet nezávazný. Pokud byla cena určena na základě 

takovéhoto rozpočtu, jež je považován za nezávazný, může se zhotovitel domáhat, aby byla 

cena zvýšena o částku, o niž nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem 

zahrnuté do rozpočtu. Označení rozpočtu jako nezávazný se bude využívat v období, v němž 

bude reálné předvídat pohyb cenových hladin. Zhotovitel bude mít povinnost nejen 

prokazovat zvýšení cen, ale také bude muset prokázat, zda právě tyto vstupy musel použít, 

neboť to bylo nevyhnutelné. Aby nebyla ztížena otázka prokazatelnosti a komplikovaných 

výpočtů, není vyloučeno sjednat nezávaznost rozpočtu jen u položek rozhodujících. 

V otázkách placení je možno široce využít smluvní volnosti, kterou třetí část ObchZ 

umožňuje. Lze dohodnout placení záloh, vystavování dílčích faktur, případně zda se bude 

vůbec fakturovat. Pokud by došlo k dohodě o provádění fakturace, je vhodné dohodnout lhůty 

pro vystavení faktur, náležitostí faktur, lhůty jejich splatností, sankce a výši úroku pro případ 
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pozdní úhrady. Ve smluvní praxi jsou praktikovány různé způsoby placení: převodem  

(na příkaz plátce), inkasem (na příkaz příjemce), placení směnkou a použití dokumentárního 

akreditivu. Za místo splnění peněžního závazku je na základě právního předpisu (ObchZ) 

považováno místo nebo sídlo podnikání, popřípadě bydliště věřitele, respektive je splněno 

připsáním částky na účet věřitele. Objednatelé se často v praxi pokoušejí dohodnout se 

zhotoviteli jinak, např. odepsáním částky z účtu dlužníka. V případě nepodaření se takovéto 

transakce, lze předpokládat možná ujednání (při značných částkách) o tom, že po splnění 

peněžitého závazku bude tato skutečnost zhotovitelem písemně stvrzena. 

g) Předání a převzetí díla 

1. Řádné ukončení díla 

Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním díla. Má-li dílo vady (zjevné 

nebo skryté), není řádně ukončeno, a to ani v případě, že dílo bylo objednatelem převzato. 

Povinnost řádně provést dílo tedy trvá i nadále, přičemž obsah závazku zhotovitele se mění 

tak, že odpovídá nárokům objednatele vzniklým z vadného plnění (§ 324 odst. 3 ObchZ) 

a závazek zaniká až uspokojením práva z vadného plnění. Pokud ovšem není  

ve smlouvě dohodnuto něco jiného, musí např. zhotovitel k termínu ukončení díla odstranit  

i dočasné objekty zařízení staveniště a upravit plochy užívané pro zařízení staveniště  

do podoby předpokládané projektem, odvézt přebytečný materiál a odpady. Aby se předešlo 

případným pochybnostem o díle, je třeba předmět smlouvy určit co nejpřesněji. Zde také 

s ohledem na objednavatelem požadované zkoušky, jež mají být součástí díla, či doklady 

osvědčující jakost výrobku a další atesty a certifikáty. 

2. Prodlení s převzetím 

Jen dílo dokončené řádně tak, jak je popsáno výše, tedy bez vad a nedodělků,  je objednatel 

povinen převzít. Pokud objednatel takto řádně dokončené dílo nepřevezme, ocitá se v prodlení 

podle  § 370 a násl. ObchZ. Důsledkem je, že na objednatele v době prodlení přechází 

nebezpečí škody na díle (tj. ztráta, zničení nebo poškození), pokud toto nebezpečí nenesl již 

dříve. Ve výstavbě je běžné, že se i přes veškerou péči nelze při ukončení určité stavby 

vyvarovat toho, aby  nebyly při předání a převzetí zjištěny ojedinělé drobné vady  

a nedodělky, které nebrání provozu či užívání stavby.  V tomto případě je možné, aby 

účastníci výslovně sjednali ve smlouvě předání a převzetí díla i s těmito vadami a nedodělky, 

ale jako oprávnění objednatele. Je samozřejmé, že objednatel nepřevezme takové dílo, jehož 

vady a nedodělky brání v užívání nebo v bezporuchovém provozu (popř. mají vliv  

na úspěšnost sjednaných zkoušek). 
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h) Zápis o předání a převzetí 

 V § 554 odst. 6 stanoví OZ, že se zápis o předání a převzetí díla  podepsaný oběma stranami 

sepíše, požádá-li o to kterýkoli z účastníků. Náležitosti zápisu ani jeho formu neupravuje 

žádný právní předpis, avšak měl by obsahovat alespoň číslo smlouvy o dílo, data zahájení 

a ukončení přejímacího řízeni (ev. důvody nedodržení sjednaných termínů), stručný popis 

předávaného díla, údaje o zhotoviteli a objednateli (kdo provádí přejímací řízení – musí být 

k tomu oprávněn), soupis dokumentace, která se předává včetně zápisů o provedených 

zkouškách, kontrolách a revizích, odchylky od projektu, jež byl schválen ve stavebním řízení 

či jinak. Dále údaje o tom, zda byly při prohlídce stavby zjištěny vady nebo nedodělky, jejich 

soupis, identifikace a termíny pro jejich odstranění, údaj o tom, zda bylo zhotovitelem 

vyklizeno staveniště, příp. termín jeho vyklizení, prohlášení zástupců zhotovitele, že dílo 

předávají objednateli a zástupcům objednatele, že dílo přejímají a jména, funkce a podpisy 

účastníků přejímacího řízení. [8] 

i) Záruka a jakost 

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost provedeného díla. Záruční doba by měla 

začít běžet nejčastěji ode dne předání a převzetí dokončené stavby. Po tuto dobu bude mít 

stavba vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými 

normami, které se na provádění díla vztahují. Tato záruka se vztahuje na všechny práce 

provedené zhotovitelem a jeho subzhotoviteli. Záruční doba u zhotovení stavby je 3 roky. 

Prováděcí předpis však může stanovit (u některých částí staveb), že tato záruční doba může 

být u těchto dílčích aspektů kratší, nejméně však 18 měsíců. 

j) Vady a reklamace  

V průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně 

odstranit řádně reklamované vady. Objednatel musí uplatnit reklamaci vady díla u zhotovitele 

nejpozději do konce záruční doby poskytnuté zhotovitelem, přičemž i reklamace odeslaná 

v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Objednatel by měl reklamaci 

uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem na adresu zhotovitele. Zde je objednatel 

povinen vady popsat nebo uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

Zhotovitel by měl v dohodnuté lhůtě po obdržení reklamace objednateli oznámit, zda vadu 

uznává a v jakém termínu ji odstraní nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak 

v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele v plném rozsahu uznal. Termín 

odstranění vad by měl být dohodnut odlišně u vad nebránících užívání a odlišně u ostatních 

vad. Zhotovitel by měl být povinen vadu odstranit i v těch případech, kdy neuzná, že za ni 
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odpovídá. Náklady na odstranění reklamované vady v těchto případech by nesl zhotovitel  

až do rozhodnutí soudu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v oznámeném termínu, 

může si objednatel zajistit odstranění vady jinou firmou  a vyžadovat náklady s tímto spojené 

na zhotoviteli. O odstranění vad je nutno sepsat zápis.[6] 

k) Řešení sporů 

Pro většinu sporů je v současnosti nejvhodnější variantou řešení pomocí soudu. Avšak české 

soudy jsou známé svoji pomalostí a v některých případech i zbytečným protahováním 

soudních sporů. Existují ovšem další možnosti řešení sporů v rámci stavby rodinného domu,  

a to následující: 

 Vnitrostátní arbitráž (poplatek 3 % ze sporné částky, min. 7 000 Kč a max.  

1 000 000 Kč), neexistuje zde možnost odvolání. Jedná se o Rozhodčí soud  

při Hospodářské komoře ČR (a také Agrární komoře ČR), což je nejznámější stálý 

rozhodčí soud u nás. Proces vnitrostátní arbitráže je složen z: 

o Předarbitrážní metody. 

o Smírčí skupiny – metoda vhodná pro dlouhodobé smluvní vztahy (tedy  

i stavební smlouvy), kdy spor urovnává smírčí skupina složená ze tří 

nestranných osob seznámených s danou činností. 

o Expertního zásahu – metoda, kdy spory během delšího smluvního vztahu řeší 

nestranný expert, který zásadně neposuzuje právní otázky a pokud se na tom 

strany dohodnou, může vydávat závazná určení a rozhodnutí. 

o Předarbitrážní řízení před rozhodčím řízením – metoda, při které rozhodčí 

vydá na žádost strany do třiceti dnů určitý příkaz (obdoba soudního 

předběžného opatření). Jeho účel je jen dočasně urovnat vztahy a tím umožnit 

klidné vyřešení sporu. 

 Řízení ad hoc (před rozhodci jmenovanými stranami sporu pro konkrétní spor). 

 Mezinárodní arbitráž (zejména u Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní 

obchodní komoře (ICC) v Paříži).[11] 
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3.6 Nájemní smlouva 

Nájemní smlouva patřící mezi klasické instituty soukromého práva, která je upravena 

v ObchZ, i dnes patří k nejčastěji frekventovaným právním důvodům užívání cizí věci. 

Ustanovení této právní normy v § 663 a § 684, definují obecná ustanovení o nájemní 

smlouvě, zatímco ustanovení § 685 – § 723 představují zvláštní úpravy: 

 nájmu bytu, 

 podnájmu bytu/části bytu, 

 nájmu obytných místností.[12] 

Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci  

za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo neurčitou. Nájemní smlouvu lze sjednat 

také na dobu výkonu práce nájemce pro pronajímatele. Nájem bytu je chráněný vztah, 

pronajímatel jej může vypovědět pouze zákonem stanovenými důvody.  

Generální funkcí nájemní smlouvy je přenechání pronajímatelem za úplatu věc nájemci,  

aby ji mohl dočasně (ve sjednané době) užívat nebo z ní brát i užitky. Nájemní smlouva 

obsahuje pojmové znaky, kterými jsou: 

a) Přenechání práva užívání nebo braní užitků z věci 

Tento institut lze charakterizovat jako účel nájmu. Nájemci se na základě smlouvy poskytuje 

možnost buď věc užívat (byt či nebytový prostor), anebo z ní brát užitky (např. při nájmu 

zemědělského pozemku). Z tohoto vymezení je patrno, že současné pojetí nájemní smlouvy 

v sobě zahrnuje i dřívější pachtovní smlouvu.
18

  

b) Individuální určení věci 

Věc, jakožto předmět nájemní smlouvy může, mít povahu movitou či nemovitou, vždy však je 

nutnost individuálního určení. Většinou se jedná o věc nespotřebovatelnou, ve výjimečných 

případech může jít o věc spotřebovatelnou za předpokladu, že k jejímu spotřebování nedojde 

během trvání nájmu. 

c) Dočasnost 

Dočasnost nájemní smlouvy znamená, že smlouva může být sjednána jak na dobu určitou 

(autor doporučuje uplatnění při nájmu bytu, kdy je tato určitost vyjádřena v čase, či splněna 

např. splněním zamýšleného účelu – bydlení po dobu studia na vysoké škole), tak i na dobu 

neurčitou. 

                                                
18

 Historický pojem smlouvy schválené státním pozemkovým úřadem, díky níž je propachtovatel oprávněn 

domáhat se tzv. renty – pachtovného z pronájmu zemědělské půdy, živého inventáře (smlouva o prodeji živého 

inventáře). 
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d) Úplatnost 

Úplata při nájemní smlouvě je označena jako nájemné. Nájemné bude v naprosté většině 

smluv smluveno peněžně. Nelze ovšem vyloučit, že smluvní strany si ujednají i jiný způsob 

úhrady nájemného. Pokud by ovšem nájemní smlouva postrádala ujednání o nájemném, 

nejednalo by se o nájemní smlouvu, nýbrž o výpůjčku. Problematiku výše nájemného řeší 

ObchZ preferencí smluvní volnosti stran. Placení nájemného může být stanoveno opakujícími 

se splátkami nebo jednorázově. Splatnost nájemného, není-li dohodnuto jinak či není-li 

zvláštními předpisy stanoveno jinak, se platí půlročně pozadu u zemědělských pozemků  

do 1. dubna, u lesních pozemků do 1. října, zatímco u ostatních nájmů měsíčně pozadu (§ 671 

odst. 2). 

 V ustanovení ObchZ došlo novelou č. 132/2011 Sb., ke dvěma zásadním změnám 

v rámci tohoto smluvního dokumentu. První spočívá v tom, že v odst. 1 § 685 byla druhá 

věta: „Nájemní smlouvu lze také sjednat na dobu výkonu práce nájemce pro pronajímatele.“, 

nahrazena větou: „Nájemní smlouvu lze sjednat na dobu výkonu nájemce.“ NOZ v §2271  

a násl. počítá i s pronájmem bytu v souvislosti s výkonem zaměstnání pro jinou osobu,  

než pro pronajímatele, ale používá i nadále, na rozdíl od výše zmíněné novely, termín 

služební byt. 

3.6.1  Práva a povinnosti stran 

V souladu se zásadou smluvní volnosti je pro obsah nájmu, resp. nájemního vztahu, 

rozhodující nájemní smlouva. Ta, jako každý jiný právní úkon, musí především splňovat 

náležitosti (§39 OZ)
19

. Z platné právní úpravy lze dovodit zejména tato práva pronajímatele. 

Pronajímatel má právo na odstoupení od smlouvy ve třech důvodech: 

přenechá-li nájemce věc do podnájmu v rozporu se smlouvou (§666 odst. 2), dále přenechá-li 

nájemce věc do pronájmu v rozporu se sepsanou nájemní smlouvou a dále provede-li nájemce 

změny na pronajaté věci, v jejichž důsledku hrozí značná škoda pronajímateli. V důsledku 

takto vzniklé škody má pronajímatel právo požadovat náhradu škody způsobenou nájemcem  

a také náhradu škody způsobenou tím, že nájemce bez zbytečného odkladu neoznámil 

pronajímateli potřeby oprav, které má pronajímatel provést. Pronajímateli nájemní smlouva 

definuje další práva, jimiž ve smluvní praxi obvykle jsou: 

a) právo požadovat řádné užívání bytu, 

b) právo zachování předmětu nájmu, 

c) právo požadovat přístup k pronajatému bytu za účelem kontroly jejího řádného nájmu, 

                                                
19

 Neplatný je právní úkon, který svým obsahem, nebo účelem odporuje nebo jej obchází anebo se příčí dobrým 

mravům.  
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d) právo požadovat navrácení předmětu nájmu po skončení, 

e) právo udělit souhlas nájemci ke změnám na pronajatém bytu, 

f) právo požadovat včasné a řádné placení nájemného, 

g) právo vypovědět nájem v zákonem stanovených podmínkách.[12] 

S výše vyjmenovanými právy vyplývají na základě nájemní smlouvy pronajímateli 

také určité povinnosti. Především se jedná o povinnost přenechat pronajatou věc ve stavu 

způsobilém k smluvenému užívání, udržovat ji v takovémto stavu svým nákladem, započítat 

si náklad, jež pronajímatel ušetřil, jakož i cenu výhod, které plynuly z toho, že nájemce věc 

užíval omezeně, Naopak druhá smluvní strana, tedy nájemce má na základě smlouvy právo  

na řádné odevzdání věci pronajímatelem a řádně ji využívat, právo dát pronajatou věc  

do podnájmu, za podmínky stanovení této operace v nájemní smlouvě, právo na úhradu 

nákladů, které účelně vynaložil na věci při opravě, kterou byl povinen provést pronajímatel. 

Opačný pól tvoří právní povinnosti nájemce, jimiž zpravidla bývá řádné a včasné placení 

nájemného dohodnuté ve smlouvě či stanovené právním předpisem, užívání pronajaté věci 

řádně a v mezích stanovených smlouvou a pečovat o tuto věc, aby nedošlo ke škodě. 

V nájemní praxi bývá časté, že nájemce pojistí danou věc (pouze pokud to je stanovené  

ve smlouvě). V případě nájemcova rozhodnutí najatou věc změnit, má povinnost vyžádat si 

souhlas pronajímatele a bez zbytečného odkladu také nahlásit potřeby opravy. Pokud se stane,  

že nájemce věc upraví do takového stavu, který se pronajímateli příčí, má povinnost na své 

náklady věc uvést do původního stavu.   

Hlavní povinností nájemce je platit nájemné stanovené nájemní smlouvou. Pokud 

nájemné smlouva neobsahuje, je nájemce povinen platit nájemné obvyklé v době uzavření 

nájemní smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího využívání. Pokud 

se jedná o zástavní právo a zajištění nájemného, má pronajímatel nemovitosti ze zákona 

zástavní právo k movitým věcem, jež jsou na pronajaté věci a patří nájemci nebo osobám 

žijícím ve společné domácnosti. 

3.6.2 Nájemní smlouva u nájmu bytové jednotky od fyzické osoby 

Nájemní smlouva, jak již bylo vícekrát v této práci zmíněno, je dokument, jež by měl práva a 

povinnosti obou stran jasně vymezit a ošetřit nejlépe všechny, nebo alespoň většinu situací 

vyplývajících z tohoto vztahu. Pokud je nájemní smlouva dobře sepsaná, ušetří pronajímateli 

mnoho starostí v okamžiku případného výskytu rizik. 
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Nájemní smlouvy nájmu bytu ve vlastnictví fyzické osoby musí mít písemnou formu  

a na základě ustanovení právního předpisu musí obsahovat tyto dvě náležitosti: 

 Označení bytu, jeho příslušenství a rozsah jejich užívání.  

To vyznačuje uvádět přesnou adresu, číslo bytu v domě, patro, počet místností v bytě, 

příslušenství (koupelna a WC) a další prostory, jež patří k bytu (např. balkon a sklep),  

vše nejlépe identifikovat včetně rozměrů, celkové podlahové plochy bytu. Není od věci  

v nájemní smlouvě přesně specifikovat i zařízení bytu (včetně dokumentace datovými 

fotografiemi), pronajímá-li se zařízený byt. Rozsah užívání lze identifikovat jako to,  

že některé prostory mohou patřit k jednomu bytu, některé mohou být společné pro užívání 

více bytů. 

 Způsob výpočtu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich 

výši. 

V podstatě věci jde o nájemné a služby, na kterých se pronajímatel s nájemcem dohodne, 

a které s užíváním bytu úzce souvisí (např. elektřina, plyn, vodné a stočné, teplo  

a teplá voda, odvoz odpadu apod.). Často se stává, že pronajímatel do nájemného zahrne  

i úhradu za plnění spojená s užíváním bytu a spotřebu energií už následně nájemci 

nevyúčtovává. Zákon však konkrétně v § 696 OZ přísně odlišuje nájemné, což je 

nezúčtovatelná paušální částka hrazená nájemcem pronajímateli za užívání bytu, a poplatky 

za plnění s užíváním bytu spojené. Tyto poplatky nájemce v průběhu roku platí formou záloh 

a ve smlouvě je zavázán případný nedoplatek pronajímateli včas zaplatit. V případě vzniku 

přeplatku by pronajímatel měl po provedení vyúčtování takovýto přeplatek nájemci vrátit, 

popřípadě může o výši přeplatku snížit nejbližší platbu nájemného. 

Autor považuje za vhodné si ve smlouvě stanovit nejen výši těchto plateb, ale též 

termín a způsob jejich úhrady. Je lepší si účtovat nájemné dopředu, nikoliv zpětně a stanovit 

si tak den splatnosti. Pro případ, že nájemce nezaplatí do 5 dnů od data splatnosti, zákon 

umožňuje pronajímateli účtovat si poplatek z prodlení, jehož výši ale zákon již nedefinuje. 

Dluží-li ovšem nájemce na nájemném alespoň trojnásobek měsíčního nájemného, je to  

dle zákona důvod pro vypovězení nájmu, ke kterému již není zapotřebí přivolení soudu.  

Do smlouvy ovšem není možné zanést přísnější důvody výpovědi, než jsou stanoveny 

zákonem. Může však být sjednáno i každoroční zvyšování nájemného, např. v období inflace. 

Autor považuje za nejpohodlnější způsob platby bezhotovostní převod na účet 

pronajímatele. V praxi ovšem je možné se střetnout s pronajímateli, kteří upřednostňují platbu 

v hotovosti oproti vystavení příjmového dokladu. Tento způsob je sice méně pohodlný,  
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ale na druhou stranu je osobnější a pronajímatelé s ním mají v praxi lepší zkušenosti  

než s převody. Navíc má pronajímatel možnost si každý měsíc neformálně zkontrolovat stav 

pronajímaného bytu. 

 Složení kauce 

V ustanovení platného právního předpisu je pronajímatel oprávněn při sjednání nájemní 

smlouvy požadovat složení kauce v maximální výši trojnásobku nájemného včetně záloh na 

služby.  

 Tyto prostředky může použít např. právě k úhradě případných pohledávek na nájemném  

či při poškození bytu zaviněním nájemce. Čerpal-li pronajímatel kauci oprávněně,  

má nájemce ze zákona povinnost ji do 1 měsíce doplnit na původní výši. V případě, že je vše  

v pořádku, musí pronajímatel po skončení nájemního vztahu kauci nájemci vrátit, opět 

nejpozději do jednoho měsíce od data vyklizení a předání bytu. 

 Doba uzavírání nájmu 

Důležitým ustanovením nájemní smlouvy je doba, na kterou se uzavírá. Zda na dobu určitou 

(datum od kdy a do kdy), nebo na dobu neurčitou (datum ukončení není stanoveno, smlouva 

platí stále, dokud není ukončena dohodou nebo výpovědí). U smlouvy na dobu určitou je 

možné zakotvit do smlouvy možnost jejího automatického prodloužení při splnění 

dohodnutých závazků. Jak je na začátku uvedeno, výpověď může dát pronajímatel nájemci 

jen ze zákonem výslovně stanovených důvodů (a nadto v řadě případů jen s přivolením 

soudu), jednoznačně proto doporučuji byt pronajímat pouze na dobu určitou. Je-li smlouva 

uzavřena na dobu neurčitou, může se pronajímateli stát, že se svého nájemníka již nikdy 

„nezbaví“. A to dokonce ani v případě, že zemře, protože jeho nájemní právo může podle 

zákona ve vybraných případech přejít na osoby, které s ním v bytě budou v den úmrtí žít. 

Zákon není možné obejít. Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu 

manželů, stávají se nájemci jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním 

žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. 

3.6.3 Nájemní smlouva bytové jednotky u člena bytového družstva 

V otázce družstevního bytu lze nájemní smlouvu mezi potenciálním subjektem  

a členem bytového družstva uzavřít pouze za podmínek upravených ve stanovách družstva. 

Obecná právní úprava (§ 685 – § 716 ObchZ) se z větší části vztahuje také na nájem 

družstevního bytu, vyjma těch záležitostí, které jsou v zákoně v části týkající se nájmu bytu 

upraveny speciálními ustanoveními vztahujícími se výlučně k družstevnímu bytu. V těchto 

ustanoveních je odlišen režim nájmu družstevního bytu od nájmu ostatních bytů, což odráží 
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jednak sepjetí nájemního vztahu s členským vztahem a také možnost odlišné úpravy těchto 

vztahů ve stanovách jednotlivých bytových družstev. Stanovy se však nemohou ať už výrazně 

či mírně odchýlit od kogentních ustanovení ObchZ. 

 Obsahovými essentalia negotii nájemní smlouvy jsou dle §663 ObchZ krom označení 

účastníků i označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a zejména způsob výpočtu 

nájemného. Tento typ nájemní smlouvy musí mít písemnou formu. V praxi však je možné se 

setkat s nedodržováním této povinnosti ukotvené v §13 ObchZ, uvádět i na smlouvách kromě 

údajů o firmě, sídle a identifikačním čísle také údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně 

spisové značky. 

3.6.4 Vztah účinnosti NOZ na nájemní smlouvu 

NOZ, jež nabude účinnosti 1. 1. 2014 zakotvuje opět jak institut nájmu, tak institut pachtu, 

tedy vrací se ke koncepci platné na našem území do roku 1951. Nicméně oba instituty 

nezařazuje do jednoho souboru pravidel (tzv. oddílu), ale nájem spadá do oddílu 3 (je upraven 

§ 2201 až § 2331 NOZ), pacht je upraven v oddílu 4 (§ 2332 až § 2357 NOZ). 

NOZ stanoví, že nájemní smlouva vyžaduje písemnou formu, pronajímatel však nemá právo 

namítnout vůči nájemci neplatnost formy pro její nedostatek. Nájemci je tedy poskytována 

ochrana nájemní smlouvou v případě, že není dodržena písemná forma. Nájemní smlouva je 

považovaná za řádně uzavřenou, pokud nájemce byt užívá po dobu tří let v dobré víře,  

že nájem je po právu. 

Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou. V případě uzavření nájemní 

smlouvy na dobu delší než 50 let je považován tento vztah za nájem sjednaný na dobu 

neurčitou s vyvratitelnou domněnkou, že v prvních 50-ti letech jej lze vypovědět pouze 

z ujednaných důvodů a v ujednané výpovědní lhůtě. NOZ počítá při uzavření smlouvy 

nájemní také s možností dohody nájemce a pronajímatele o složení jistoty nájemcem  

za účelem zajištění pohledávek pronajímatele vyplývajících z nájmu bytu. Výše jistoty je 

stanovena na šestinásobek měsíčního nájemného, vyjma záloh na služby. Při skončení nájmu 

pronajímatel vrátí jistotu nájemci, avšak započte si přitom, co mu nájemce případně dluží. 

Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.[18] 

3.7 Shrnutí kapitoly 

Ve smluvní praxi při uzavírání smluv dochází k úplně zbytečným, mnohdy dětinským 

chybám smluvních stran. Některé chyby lze odstranit na základě návštěvy katastrálního úřadu  

a informováním se zda dotyčná osoba je skutečným vlastníkem, či s danou nemovitostí jsou 
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spjata různá věcná břemena komplikující hladký průběh celé investiční operace nového 

bydlení. Většinu z rizik v praxi je možné eliminovat prostřednictvím smluvní úpravy, k jejíž 

problematice autor vyhotovil níže uvedený seznam nezbytných a doporučených bodů,  

bez nichž by neměla být uzavřena smlouva řešící pro potenciální uchazeče formu bydlení.  

Tabulka 3.7.1. Seznam bodů, které nesmí ve smlouvách scházet 

 
 
 
 
 
 
 

Kupní smlouva na nemovitost 

 Úplná specifikace smluvní stran (jméno, 
příjmení, bydliště, rodné číslo. 

 Specifikace smluvního předmětu (č. popisné 
stavby, číslo pozemku k nemovitosti, podlahová 
výměra bytu, příslušenství spojené s bytem, 
atd.). 

 Termín peněžního vyrovnání smluvní kupní 
ceny.

20
 

 Ujednání o zaplacení ceny nemovitosti  
až po převod všech práv k dané nemovitosti, 
nebo platbu rozdělit na dvě splátky. 

 Zakotvení smluvní pokuty. 
 Přechod nebezpečí nahodilé zkázy 

a nahodilého zhoršení předmětné nemovitosti. 
 Podmínky předání a převzetí nemovitosti. 
 Smluvní pokuta jako zajišťovací institut 

obligačně právní povahy. 

 Případně zakotvení rozhodčí doložky pro případ 
efektivního a rychlého způsobu řešení sporů  
z dané smlouvy u rozhodčího soudu. 

 
 
 
 
 

Smlouva o dílo 

 Identifikace smluvních stran s důrazem  
na zhotovitele. 

 Určení vlastního stavebního dozoru. 
 Informace o předmětu smlouvy.  
 Zahrnutí proklamovaných výhod v inzerci 

zhotovitele (dodání stavby včetně projektu  
ke stavebnímu povolení a zajištění vypracování 
montážních prvků obsahujících rozpis prvku,  
na jejichž základě je určena cenová nabídka). 

 Termíny placení faktur zhotovitele. 
 Termíny určitých dílčích prací. 

 Ujednaní o soudu, který bude řešit případné 
spory. 

                                                
20

 V tomto případě, co se týče splatnosti smluvní ceny koupě, je vhodné smluvní částku splácet po polovinách  

či čtvrtinách a zbytek uložit do úschovy k advokátovi. Další možností je splacení druhé poloviny ceny až se 

zápisem  nemovitosti spolu s vlastnickými právy do katastru nemovitostí  a zapsání nového majitele. 
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Nájemní smlouva 

 Označení bytu a jeho příslušenství (označením 
čísla bytu, jeho umístěním v domě. 

 Vymezení počtu místností bytu. 
 Rozsah příslušenství a jeho vybavení, to je 

rozhodné pro výši nájemného.    
 Výše nájemného, způsob jeho výpočtu a výše 

úhrady služby s užíváním bytu. 
 Rozsah užívání bytu - zda bude užíván pouze  

k bydlení, či k nebytovým účelům. 
 Vyhotovení soupisu majetku a připojení tohoto 

soupisu jako přílohu k nájemní smlouvě. 
 Specifikace smluvních stran a po ní uvedení 

věty: „Smluvní strany uzavřely níže uvedeného 
dne, měsíce a roku následující smlouvu.“ 

 Doba, na kterou se nájemní smlouva sjednává 
(určitá, neurčitá). 

 Termíny pravidelných kontrol pronajímaného 

bytu. 

 
 

Smlouva o převodu členských práv 
 

 Přesná identifikace převodce a nabyvatele. 
 Přesná identifikace předmětu převodu.  

(č. bytu, velikost, podlaží, ulice, č. or. a město) 
 Ujednání o způsobu úhrady převodní částky.

21
  

 Ověření občanských průkazů pracovníkem 
bytového družstva nebo úředně ověřené 
podpisy stran. 

 Dodatek ke smlouvě - potvrzeni převodce, že je 
skutečně členem družstva. 

Zdroj: autor vlastní zpracování 

 Rizika, která není možné eliminovat prostřednictvím smluvního dokumentu, 

např. špatný stav budovy, či nejasné vlastnictví, neoprávněnost k dané nemovitosti, je možné 

řešit prostřednictvím ať už státních organizací, či přímo organizací nabízejících danou 

nemovitost. Kupříkladu ověření, zda prodávající je skutečně členem družstva, eliminuje často 

vyskytující se podvod u prodejů družstevních bytů či nehospodárnosti družstva. V případě, že 

se subjekt rozhodne pro družstevní bydlení, je velmi složité zjišťování informace, zda je tento 

člověk opravdu členem družstva, jelikož je podmíněna jeho přítomnost při předávání 

informaci od bytového družstva. Zde může být velký problém, protože ne každý člověk je 

vstřícný jít s potenciálním uchazečem o tento typ bydlení na bytové družstvo. 

 Pokud potenciální uchazeč o bydlení se rozhodne nabývat nemovitost od povinného 

existují rizika, jelikož subjekt mající zájem o koupi nemovitosti, proti jejímuž majiteli je 

veden výkon rozhodnutí či exekuce, má velmi omezené právní prostředky, jak svého záměru 

bezpečně a jistě dosáhnout, neboť aby mohl uzavřít s povinným platnou kupní smlouvou, 

                                                
21

 V praxi bývá často používáno, aby peníze byly uschovány v advokátní úschově a vyplaceny převodci  

až po převodu všech práv k danému bytu či nemovitosti. 



61 

musí nejprve dojít k zastavení (ukončení výkonu rozhodnutí) exekuce, tedy musí zaniknout 

účinky inhibitoria.
22

 

 Rizika související s nákupem nemovitosti od povinného lze shrnout tak, že 

problematičnost právní úpravy počíná od absence jednoznačného, zákonem definovaného 

okamžiku ukončení exekuce včetně zániku všech účinků s jejím nařízením spojených. Tento 

problém nemění ani právní úprava daná vyhláškou č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci 

exekucí, podle jejíhož ust. § 2 odst. 5 písm. B se do evidence zapisuje rovněž zánik pověření 

exekutora k provedení exekuce z důvodů uvedených v § 51 exekučního řádu s uvedením 

důvodu zániku. 

 Na základě zákona lze doporučit, aby každá exekuce, tedy i ta, která končí vymožením 

plnění nebo dobrovolným splněním, končila vydáním rozhodnutí, kterým by byly spojeny 

účinky zániku inhabitoria i ukončení všech způsobů exekuce a nařízených výkonů rozhodnutí  

dle občanského soudního řádu, které jsou prováděny pro totožné vymáhané plnění.  

Tímto by byla eliminována všechna rizika, která v současné době s sebou nese nákup 

nemovitosti od osoby, proti níž byl veden výkon rozhodnutí či exekuce. 

3.7.1 Vyhodnocení a doporučení k jednotlivým smlouvám 

Z výčtu autorem analyzovaných nevyplynula žádná přednost té či oné smlouvy, jelikož 

v současné době nelze s jistotu označit jedinou smlouvu za tu nejvýhodnější k potřebám 

občanů. Samotné vyhodnocení je velice ovlivňováno subjektivními požadavky občanů, 

uvažujících o řešení své otázky bydlení. V případě rozhodnutí se pro výběr kupní smlouvy či 

smlouvy o dílo (stavba rodinného domu), kupuje prostřednictvím smluv samotný předmět 

smlouvy se všemi náležitými právy a povinnostmi k němu, což je hlavní předností těchto 

smluv před ostatními. 

 V případě rozhodnutí občana o pořízení družstevního bydlení (družstevní bytové 

jednotky), z počátku občan nemůže tak plně disponovat s daným objektem, jelikož disponuje 

pouze s jakýmsi souborem členských práv, což se odráží v tom, že v případě bude-li chtít 

občan s tímto bytem jakkoliv disponovat (např. provést stavební úpravy – vyzdění bytového 

jádra, nebo pronajmout jiné osobě), musí žádat o povolení družstva k těmto úkonům, což je 

zásadní nevýhodou, jelikož ne každé družstvo je vstřícné ke svým členům a dovolí jim takto 

                                                
22

 Inhabitoriem označujeme usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, v němž soud povinnému zakáže,  

aby po doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nemovitost převedl na jiného nebo ji zatížil. Obdobný 
zákaz je platný dle exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti),  

dle kterého po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem, včetně 

nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželu, vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování 

životních potřeb, udržování a správy majetku. 
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disponovat se svým majetkem. Avšak v případě družstevního bydlení je východiskem z této 

situace, možnost převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví dle zákona 

č. 72/1994 Sb. Poslední možností výběru bydlení je občanova volba nájemního bydlení, které 

je v mnoha případech podobné družstevnímu bydlení, avšak s tím rozdílem, že zde není 

možnost převodu do osobního vlastnictví jako je v případě družstevního bytu. U tohoto typu 

bydlení je nevýhodou nemožnost dispozice s daným bytem, jelikož v případě potřeby nájemce 

s bytem jakkoliv disponovat, je nutné mít souhlas pronajímatele. Výhodou tohoto bydlením,  

že v případě oprav je nucen je zajistit pronajímatel, a pro případ, že určitou opravu zaplatí 

samotný nájemce, má právo vynaložené prostředky po pronajímateli nárokovat (oprava 

ústředního topení, rozvodu vody atd.). Další výhodou nájemního bydlení je jeho největší 

právní ochrana z komparovaných smluv, jelikož pronajímatel smí nájemci dát výpověď pouze 

v důvodech, které uvádí zákon.  

 Co se týče oblasti financování výběru forem bydlení, lze všechny kromě nájemního 

bydlení (z pohledu nájemce) financovat prostřednictvím hypotečních úvěrů. O bližních 

nabídkách financování pojednává následující kapitola. 

 Nyní autor přistoupí k jistým doporučením k jednotlivým typům smluv, jelikož 

v mediích se často doslýchá u uzavírání nevýhodných forem smluv, díky nimž lidé zbytečně 

přicházejí o své dlouhodobě těžko naspořené či ušetřené finanční prostředky. Z tohoto důvodu 

autor vytvořil následující doporučení k jednotlivým smlouvám. 

a) Kupní smlouva na nemovitost 

Před uzavřením smlouvy autor práce považuje za vhodné se seznámit se stavem nemovitosti  

a to jak stavem faktickým, tak stavem právním. Faktickým stavem je rozuměno především 

stáří nemovitosti a její vady, oproti tomu právním stavem je myšleno případná omezení 

vlastnického práva v podobě zástavních práv a práv odpovídajícím věcnému břemenu.  

Na kupovanou nemovitost je potřeba nechat vyhotovit znalecký posudek. Kupující poté bere 

na vědomí, že prodávající nezodpovídá za vady, na něž výslovně upozornil a na vady jejichž 

existence vyplývá ze znaleckého posudku znalce, jakož i za vady výslovně v kupní smlouvě 

nebo znaleckém posudku neuvedené, které však vyplývají z celkového stavu převáděných 

nemovitostí a vznikly běžným opotřebením a užíváním nemovitosti. Pro zvýšení právní jistoty 

při koupi nemovitosti je vhodné si vymínit do smlouvy formulaci, že „nemovitost netrpí 

jinými vadami, než ve smlouvě uvedenými a že na nemovitosti neváznou žádná věcná práva 

ani závazky“. 
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 ObchZ určuje, že pokud není dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí 

nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě, včetně užitků, současně s nabytím 

vlastnictví. Autor v tomto případě doporučuje už jen kvůli délce trvání vkladového řízení, aby 

smluvní strany vázaly přechod nebezpečí na předání a převzetí nemovitosti nebo jiný přesně 

stanovený okamžik (určité datum). 

 Z vlastních zkušeností samotného autora, většina subjektů zapomíná na povinnosti 

uhradit daň z převodu nemovitosti. V praxi je běžné, že pokud se tento obchod uskutečňuje 

prostřednictvím realitní společnost, samy tyto společnosti subjekt na tuto povinnost 

neupozorní, a tím vznikají jisté problémy subjektu s finančními úřady, jelikož v případě 

prodeje (neosvobozené plnění) je nucen subjekt tyto příjmy z prodeje zpětně dodanit. 

Zákonodárce stanovil tuto povinnost zaplatit tuto daň prodávajícímu, avšak je v praxi možné, 

že se smluvní strany dohodnou jinak a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující namísto 

prodávajícího. Pokud by kupující nedodržel svůj závazek uhradit daň, finanční úřad se bude 

domáhat splnění zákonné povinnosti nejprve po prodávajícím, čímž není dotčeno právo 

prodávajícího domáhat se splnění smluvního ujednání po kupujícím. Naopak nesplní-li 

prodávající jako poplatník ze zákona svou povinnost řádně a včas odvést daň, může správce 

daně požadovat zaplacení dlužné daně od kupujícího, neboť tomu vzniká ze zákona ručitelský 

závazek. Jak shora vyplývá, je na místě v kupní smlouvě zaplacení daně z převodu 

nemovitostí vhodně ošetřit. 

b) Smlouva o převodu členských práv a povinnosti v bytovém družstvu 

Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu je jakousi modifikací 

běžné smlouvy o převodu nemovitostí v případě, kdy převodcem je dosavadní člen bytového 

družstva. Předmětem této smlouvy, jak již autor zmínil v předešlé kapitole, je soubor práv  

a povinností spojených s členským podílem v bytovém družstvu. Vůči bytovému družstvu je 

převod členských práv a povinností účinný obvykle dnem, kdy je předmětná smlouva 

předložena bytovému družstvu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 Stejné účinky má i písemné oznámení dosavadního člena družstva o uskutečněném 

převodu členství na jinou osobu, doplněné písemným souhlasem nabyvatele práv a povinností 

spojených s členstvím. Výhodou je zachování důvěrného charakteru obsahu smlouvy  

o převodu členských práv a povinností. Zákon výslovně stanoví, že převod nepodléhá 

souhlasu nebo jinému aktu orgánu bytového družstva a důsledkem tohoto převodu je 

ukončení členství převodce v bytovém družstvu. 
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 Povinná písemná forma pro uzavření samotné smlouvy o převodu členských práv  

a povinností není stanovena, avšak autor ji doporučuje už jen kvůli předejití důkazní nouze  

v případném sporu. Naproti tomu u oznámení o převodu členských práv a povinností 

adresované bytovému družstvu již zákon povinnou písemnou formu stanovuje. 

c) Nájemní smlouva 

Nájemní smlouva je doporučovaná, aby byla sepisovaná v písemné podobě obsahující spolu 

s essenttalia negotii také další zvláštní ujednání, na nichž se pronajímatel s nájemcem 

dohodne. Může to být například způsob placení oprav v bytě (toto upravuje podpůrně nařízení 

vlády č. 258/1995 Sb.), ale pronajímatel se s nájemcem mohou o opravách dohodnout jinak, 

úklid prostor mimo byt, ustanovení týkající se pojištění bytu či chování zvířat v bytě. Není 

však možné si dohodnout něco, co by bylo v rozporu s ustanoveními zákona. Například  

v nájemní smlouvě nemůže být odlišně od zákona uvedená výpovědní lhůta, kontrola 

bydlících osob majitelem, zákaz přijímání návštěv apod. 

Pokud nájemce neužívá byt sám, doporučujeme ve smlouvě uvést i údaje o spolubydlících 

osobách. Společní nájemníci mají stejná práva a povinnosti. Ve smlouvě je dobré ošetřit  

i případné přihlášení trvalého pobytu nájemce v bytě, či registraci adresy bytu jako sídla jeho 

podnikání.[19] 

 Na závěr smlouvy by obě smluvní strany měly svým podpisem stvrdit, že se s obsahem 

smlouvy řádně seznámily a že s ním souhlasí. Jako přílohy nájemní smlouvy, které jsou  

pak její nedílnou součástí, se obvykle sepisují také další dokumenty: evidenční list, který 

slouží pro výpočet nájemného a jsou v něm uvedeny osoby, které s nájemcem v bytě bydlí 

a protokol o předání bytu, kde je uveden den předání bytu a stav bytu (např. vybavení bytu, 

stav měřičů vody apod.), dále výpis z katastru nemovitostí (jako doklad o vlastnictví bytu 

pronajímatelem). 

d) Smlouva o dílo  

Mnoho objednavatelů, kteří staví "rodinný dům na klíč" s firmou, smlouvu o dílo jen tak 

podepíše a doufá, že právě tato firma, se kterou smlouvu podepisuje, bude po celou dobu 

výstavby ,,fér“ a nakonec budou spokojeně bydlet. Ale i přes tato doufání, autor práce 

doporučuje vložit do smlouvy pár zmínek o právech objednatele. Smlouva o dílo, která je  

ve většině případů vypracována právě zhotovitelem, často určuje objednavateli mnoho 

povinností a když si ji člověk velmi podrobně pročte, tak je zjevné, že při případných 

problémech zhotovitel neručí za nic. Dobrá smlouva o dílo musí obsahovat následující: 
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1) Technologické postupy – je vhodné do smlouvy o dílo vložit odstavec, kde bude 

napsáno, že jsou závazné už nějaké technologické postupy, anebo že je zhotovitel povinen 

technologické postupy ohlásit předem, např. zápisem do stavebního deníku (který je  

ze zákona povinný) a před započetím provádění těchto technologických postupů je nutné je se 

stavebníkem nebo technickým dozorem stavby (zkráceně TDS) odsouhlasit. Ona tato 

formulka se zdá nepodstatná, ale v případě problémů, má objednatel právo, pokud to vhodně 

zaformuluje do smlouvy o dílo, zhotovitele stavby odvolat ze stavby pro porušení smlouvy  

a to i bez smluvní pokuty a má tak po starostech a dokončení stavby má možnost nechat 

dopracovat jinou firmou. 

2) Práva a povinnosti zhotovitele – jedná se o velmi důležitou záležitost, ve smlouvě  

o dílo doporučuji uvést jednu jedinou osobu jako zástupce firmy, který je určen přímo  

pro stavbu objednavatelova domu od projektu po kolaudaci, protože velké množství problémů 

vzniká právě tím, že nikdo neví, kdo má zodpovědnost za tuto stavbu a končí to často  

i typickými problémy, jako nezvedání telefonů či neodpovídání na e-maily apod. Také by toto 

ustanovení mělo obsahovat, že zhotovitel je povinen plně a bez výjimky dodržovat 

schválenou projektovou dokumentaci stavebníkem nebo jeho TDS a jakákoliv i sebemenší 

odchylka od této dokumentace musí být předem nahlášena stavebníkovi nebo TDS. 

Dále doporučuji uvést do smlouvy i jak často se budou provádět kontrolní dny, a že se jejich 

výsledky budou zapisovat do stavebního deníku. V případě potřeby je i vhodné do smlouvy  

o dílo uvést i další povinnosti zhotovitele, třeba informovat stavebníka předem o tom, co se 

bude na jeho stavbě dít, či povinnost předat proti podpisu ve stavebním deníku stavebníkovi 

nebo TDS osvědčení o všech materiálech (tzv. prohlášení o shodě, že materiály splňují 

vlastnosti požadované projektem či stavebníkem), či povinnost předávat všechny revizní 

zprávy. Opět nemusím připomínat, že je tu možnost při dobré formulaci a při nedodržení 

jediné z těchto podmínek beztrestně odstoupit od smlouvy pro její porušení. 

3) Práva a povinnosti technického dozoru stavebníka (TDS) - jedná se sice o osobu, 

která není povinná, ale je velmi vhodné si zajistit právě osobu, která bude na "vaší straně". Je 

dobré už v době podepsání smlouvy o dílo vědět, kdo bude technickým dozorem, protože si 

dokáže určit jaká práva a povinnosti bude mít (abyste jeho jméno včetně iniciál mohli uvést  

do smlouvy), ale není problém napsat, že bude TDS stanoven třeba až zápisem do stavebního 

deníku, nebo bude písemně oznámen později. Mezi povinnosti, které by měl TDS mít,  

by měla být četnost návštěv stavby a její kontroly, způsoby komunikace se stavebníkem  

a zhotovitelem apod. Zejména se ale jedná o povinnosti vůči stavebníkovi a tudíž tuto část 

nepovažuji za tu podstatnou. Ale důležitější jsou jeho práva a to, že zhotovitel musí být 
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nápomocný TDS, jakou formou a jaké požadavky TDS na kvalitu stavby je povinen 

akceptovat apod. To jsou ale práva, o která by si měl TDS upřesnit sám po domluvě se 

stavebníkem. Důležitou poznámkou je to, že stavební zákon sice zná pojem TDS,  

ale z hlediska práv a povinností na něj žádný předpis nepamatuje a tudíž je velmi důležité tyto 

povinnosti a práva uvést do smlouvy o dílo, aby byl zhotovitel smluvně zavázán TDS. 

4) Odkaz na normy – pomineme-li základní legislativní předpisy (vyhlášky nařízení 

vlády a normy, které jsou povinné právě odkazem z vyhlášek a nařízení vlády), jsou 

všeobecně normy pouze doporučené a ne povinné. Tady je mnoho problémů, zejména  

u dokončovacích prací a geometrické přesnosti, která investorům velice vadí. Tím, že normy 

na přesnost jsou jen doporučené, je vhodné je zhotoviteli zezávaznit právě tím, že mu je 

vložíte přímo do smlouvy o dílo, aby věděl, že jsou pro něj povinné. Samozřejmě se to dá 

provést i s jakoukoliv jinou normou, anebo je možné uvést jakýkoliv vlastní požadavek  

na kvalitu díla. Často se totiž stávají případy, kdy stavebník zjistí, že má křivou dlažbu  

a že neodpovídá normě, která ji doporučuje, ale tím, že je jen doporučená a není povinná, 

zhotoviteli žádné sankce nehrozí. 

5) Cena stavby – je dobré mít hotovou projektovou dokumentaci včetně celkové ceny 

stavby formou rozpočtu od zhotovitele při podepsání smlouvy o dílo a to vše uvést jako 

přílohy ke smlouvě o dílo. Velmi často se stává, že stavebník podepíše smlouvu o dílo  

na nějakou krásně vypadající cenu domu, ale poté zjistí, že v ceně není uvedeno vše dle 

smlouvy o dílo a už  je na světě známá „příplatková metoda“, kdy už jen stavebník 

platí a platí.  

6) Termíny a sankce zhotoviteli – součástí smlouvy o dílo doporučuji formou přílohy 

uvést i plánovaný harmonogram stavby a následně i vyplývající termíny a samozřejmě jasnou 

formou sepsat od kdy se počítají sankce a v jaké výši. 

 Závěrem ke smlouvě o dílo musím uvést, že současný právní stav v České republice je 

takový, že záleží právě na smlouvě mezi oběma stranami a jen v případě, pakliže se 

nedomluví strany mezi sebou, platí zákonná ustanovení a tudíž je smlouva pro stavbu domu 

životně důležitá. 



67 

4 FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ 

V této kapitole se autor zabývá problematikou financování bydlení. Ne každý jedinec má to 

štěstí, že má dostačující peněžní prostředky na zajištění bytové potřeby. Většina občanů musí 

problematiku financování bydlení řešit prostřednictvím třech nejfrekventovanějších možností 

financování koupě vlastního bydlení – hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření  

a vlastní hotovost. Poslední z možností nebude dále analyzována z důvodu nevzniknutí 

dalších vztahů a žádných problémů při financování. V praxi ovšem existují i další varianty, 

jak si občan může pořídit bydlení. Těmito možnostmi jsou leasing nemovitosti, losování  

o nemovitost netržní úvěry a půjčky a úvěry poskytnuté prostřednictvím SFRB. Autor před 

analýzou dvou hlavních produktů financování, věnuje pozornost výše vyjmenovaným 

možnostem bydlení: 

Leasing nemovitostí 

Leasing nemovitostí je řazen mezi jednu z alternativních variant financování bydlení, určené 

pro klienty, kteří nesplňují požadavky bank pro poskytnutí úvěrů ze stavebního spoření nebo 

hypotečního úvěru. Další možností v rámci této varianty je tzv. zpětný leasing, určený pro 

klienty v tíživé finanční situaci, kteří potřebují hotovost, splatit stávající půjčky nebo oddlužit 

nemovitost a sami sebe, aby se vyhnuli exekuci.[20,41,45] 

Losování o nemovitost 

Tato varianta již není tolik praktikovaná. Principem je založení sdružení,  

ve kterém jeho jednotliví účastníci spoří. Při dosažení částky potřebné k zajištění bydlení 

jednoho člena sdružení, je provedeno losování, při němž se určí, komu připadne daná 

nemovitost. Jedná se totiž o naprostou náhodnost výběru. Touto variantou je bydlení 

zajišťováno pro další účastníky postupně naspořenými finančními prostředky sdružení. 

Výhoda je v tom, že na bydlení dosáhne vylosovaný člen hned na začátku, a tím uspokojí 

svou poptávku bydlení dříve, než kdyby spořil sám. V této variantě je k vidění prvek 

kolektivismu, který již v současnosti není tak běžný. Další účastníci totiž nevědí, kdy bude 

uspokojena jejich poptávka po bydlení, a tak musí dále spořit a vkládat své finance  

do sdružení. 

Netržní úvěry a půjčky 

Půjčkám jsem se věnoval v úvodu této dílčí kapitoly, proto nyní definuji pouze pojem netržní 

úvěry. Jsou to úvěry v rámci rodiny, známých, zaměstnavatelů nebo institucí nabízející tyto 
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formy úvěrů. V rámci prvních tří variant získání jsou tyto úvěry výhodné,  

a to tím, že jsou zpravidla bezúročné. Mají ovšem krátkodobou splatnost, tudíž splátky mohou 

být vyšší než u hypotečních úvěrů. Ovšem tato vysoká splátka může být nepříjemná zejména 

v případě, když tento typ úvěru použije klient jako doplněk k tržnímu úvěru, jelikož tím 

významně zatíží svůj rodinný rozpočet. Výhodou těchto úvěrů je jejich jednodušší vyřízení, 

díky němuž zájemce nemusí prokazovat své příjmy ani ničím ručit. 

Nespornou nevýhodou pro příjemce netržních půjček je, že v případě komplikací se 

splácením se výrazně zhorší vztahy mezi příbuznými. Půjčka (netržní úvěr) v případě použití 

pro koupi nemovitosti (nabytí nemovitosti) se může stát pro dlužníka velkou přítěží, jelikož 

při tomto procesu půjčení se ručí právě nabývanou nemovitostí, která je velice rychle 

přepsána na společnost poskytující tuto půjčku před okamžikem obdržení peněz, a tak může 

nastat situace, že se vysněné nemovitosti občan vůbec nedočká. 

Úvěry poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení 

Poskytování úvěrů na bydlení a rekonstrukce do současnosti bylo hlavní náplní bank.  

V současné době je úkolem státního rozvoje bydlení (dále jen SFRB) poskytování úvěru 

obdobně, jako je to u bankovní činnosti. SFRB má však s touto činností jisté zkušenosti, 

jelikož jedním z posledních počinů obdobného charakteru byl Úvěr 300 pro mladé (jakási 

novodobá novomanželská půjčka podporující porodnost). Současný návrh podpory v podobě 

Panel 2013+ bude přímým konkurentem hypotečních úvěrů a úvěru ze stavebního spoření. 

 V rámci tohoto program bude SFRB rozdávat úvěry s úrokovou sazbou od 2 %, přičemž 

úrok s rizikovou přirážkou nepřesáhne 3 %. Jedná se o plně konkurenční úrok, jaký nabízejí 

hypoteční banky, ale na rozdíl od nich Fond sazbu garantuje po celou dobu splatnosti, která je 

až 30 let. Takto poskytované úvěry jsou limitovány splněním daných kritérií, zejména 

účelovostí a snížením energetické náročnosti budovy. 

SFRB hodlá v rámci tohoto programu v prvním roce jeho spuštění poskytnout levné 

úvěry v objemu přes 650 mil. Kč a v dalších letech řádově ve výši 2 mld. Kč. V porovnání 

s novými hypotečními úvěry se jedná přibližně o 6,7 % trhu, o který by hypoteční banky 

přišly. V současné podobě získávají programy SFRB stále více zájemců, neboť k těmto 

bankovním úvěrům SFRB doplácí část úroků, která tak nejde k tíži dlužníka. 

Dražba nemovitosti 

Dražba nemovitosti je příležitostí nejen pro dobrý prodej, ale pro jednotlivce řešící otázku 

bydlení i dobrý nákup. Má jednu nepopíratelnou výhodu, a to, že zpravidla je při ní, pokud je 



69 

dobře provedena a zajištěna, dosažena objektivní tržní cena. Často je dosaženo  

i vyšší ceny, než pokud by se daná nemovitost prodávala prostřednictvím realitní společnosti.  

 Samotná dražba je veřejné jednání, za účelem přechodu vlastnického práva k předmětu 

dražby z dosavadního vlastníka na vydražitele. Zákon č. 26/2000 Sb., rozlišuje dva druhy 

dražeb: dobrovolnou a nedobrovolnou. Dobrovolnou dražbu navrhuje vlastník nemovitosti 

nebo likvidátor a správce konkurzní podstaty. Nedobrovolnou dražbu nenavrhuje vlastník, ale 

věřitel, který chce prodat zástavu, kterou má v předmětné nemovitosti a dosáhnout tak 

rychlého zpeněžení své pohledávky za dlužníkem - vlastníkem nemovitosti. Protože jde 

o dražbu nedobrovolnou, musí být dražba transparentní, aby se předešlo napadení procesu ze 

strany vlastníka nemovitosti. Transparentnosti se dosáhne, pokud se splní mnoho podmínek, 

které klade zákon. Příprava takové dražby je proto mnohem složitější než dražba dobrovolná, 

kde je základem podepsání smlouvy  mezi vlastníkem nemovitosti a dražebníkem. 

U nedobrovolné dražby celý proces začíná tím, že dražební věřitel oznámí dražebnímu 

dlužníkovi záměr prodat jeho zastavenou nemovitost formou dražby. Toto oznámení 

o výkonu zástavního práva se rozesílá také zástavci, dlužníkovi (vlastníkovi nemovitosti je-li 

odlišný od dlužníka) a dražebnímu věřiteli. Teprve následně může vyhledat dražebníka, ten 

nechá vyhotovit ocenění nemovitosti soudním znalcem a může se podepsat smlouva. Ve 

smlouvě musí být označení dražebníka, navrhovatele, vlastníka dražené nemovitosti, zástavce 

je-li odlišný od navrhovatele, nemovitost, hodnota nejnižšího podání a výše odměny, která 

bývá u nedobrovolné dražby až 10 % z ceny  dosažené vydražením. Nejméně 1000 Kč 

a nejvíce 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z ceny přesahující 10 mil. Kč. U dobrovolných 

dražeb je odměna pro dražebníka podstatně menší a činí 3–7 % z vydražené částky. 

Ve smlouvě musí být rovněž uvedeno a doloženo proč navrhovatel dražby navrhuje 

dražbu. Následně se připraví znění dražební vyhlášky jako je popis nemovitosti,  

data prohlídky, dražby a její místo, dále se stanoví nejnižší podání a popíší právní vztahy 

k nemovitosti. Průběžně se sledují žaloby proti zástavnímu věřiteli na nepřípustnost prodeje 

nemovitosti. Dražebník je povinen nechat si vyhotovit cenový posudek od znalce, podle 

kterého se stanoví cena nejnižšího podání - vyvolávací cena, která musí být při první dražbě 

minimálně na úrovni 50% odhadu. Při opakované dražbě nemovitosti i tato hranice padá. 

Vydáním dražební vyhlášky se vyhlašuje dražba, což je v podstatě zahájení takové reklamní 

kampaně na dražbu, která může být různě doplňována inzercí. Následují prohlídky 

nemovitosti, které musí být alespoň dvě. 
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 Oznámení o dražbě se zašle na katastr nemovitostí a ten provede zápis této informace  

do katastru. Tím jsou práva vlastníka nemovitosti omezena a veškeré úkony, které by chtěl 

nyní vlastník nemovitosti provést, jsou znemožněny. 

Nyní má vlastník nemovitosti jedinou možnost. Až do začátku dražby může uspokojit 

pohledávku věřitelů plynoucí ze zástavního práva k nemovitosti a dražbu tak odvrátit. 

 Prvním krokem jak se dražby účastnit je sledování informací o vyhlašovaných 

dražbách. Tyto informace jsou dostupné na serveru www.centralniadresa.cz (veřejné dražby), 

která je již po dobu 8 let provozována Českou poštou. O dražbách prováděných soudy či 

exekutory jsou na této adrese k vidění pouze v ojedinělých případech, jelikož tyto subjekty 

nemají povinnost zveřejňovat informace o svých dražbách na zcela unikátní elektronické 

úřední desce, protože draží v jiném režimu OSŘ. Dražby, které vyhlašují finanční úřady, 

postupují taktéž podle OSŘ, ale lze je nalézt na stránkách www.mfcr.cz. Po nalezení dražby, 

je ve většině případů požadováno složení dražební jistoty, kterou je třeba řádně a včas uhradit 

dle podmínek uvedených v dražební vyhlášce. Kromě úhrady v penězích je možné využít 

i bankovní garanci, kterou za poplatek vystaví banka oprávněná působit na území ČR. Další 

povinností účastníka dražby je dražebníkovi doložit formou čestného prohlášení, že není 

osobou vyloučenou z účasti na dražbě dle § 3 ZVD. Účastníky dražby nesmějí být osoby, 

které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, nebo osoby, na jejichž 

majetek byl prohlášen konkurz nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu 

pro nedostatek majetku, anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené 

vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkurzu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku 

nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky dražby 

nesmějí být dále osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít 

k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, a nikdo nesmí dražit za ně. 

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována,  

a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu 

dražby u téhož dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou 

pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby 

pověření zaměstnanci MMR a nikdo nesmí dražit za ně. 

 S rokem 2013 přišly výrazné změny v OSŘ v případě dražeb nemovitostí, které se týkají 

družstevních bytů, pronájmu místo prodeje nemovitosti, elektronické dražby a přeplacení 

vydražené ceny u dražeb nemovitostí. 
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 Pronájem a místo prodeje 

Likvidátor má na rozdíl od starého OSŘ možnost místo prodeje nemovitosti např. v dražbě 

možnost nemovitost spravovat, např. tím, že ji pronajme a inkasuje příjmy z pronájmu,  

čímž umoří dluh dlužníka. 

 Dražba družstevního podílu v bytovém družstvu 

Zadlužený družstevník na tom je nyní podstatně lépe, protože družstvo do konce roku 2012 

vyplácelo pouze tzv. vypořádací podíly, což bylo v desítkách tisíc a tržní hodnota bytu byla 

zcela jinde. Nyní budou moci exekutoři podíl na bytovém družstvu vydražit a získat tak za byt 

reálnou cenu. 

 Koupě nemovitosti po úspěšné dražbě 

Pokud se najde někdo, kdo po dražbě zaplatí za vydraženou nemovitost alespoň o 25 % více, 

než byla vydražena, pak ji získá do svého vlastnictví. 

 Elektronické dražby nemovitostí 

Nově jsou také možné elektronické dražby nemovitostí. Zájemci se tak nemusí sjíždět  

na jedno místo, ale mohou dražit byt, dům, pozemek či další nemovitost z pohodlí své 

kanceláře nebo domu. Tím se pravděpodobně dosáhne vyšší ceny při vydražení, protože se 

může podstatně rozšířit okruh účastníků dražby. Dražebníci však musí splnit několik 

podmínek a to hlavně na kapitál, který musí být alespoň 5 mil. Kč, mít schválenou uzávěrku 

auditorem, pojištění odpovědnosti na minimálně 35 mil. Kč a být schváleni Ministerstvem pro 

místní rozvoj.[22] 

Následující tabulka (tabulka č. 4.1 znázorňuje počet nucených dražeb nemovitostí  

za posledních 3 roky. 

Tabulka č. 4.1. Počet dražeb za uplynulé 3 roky 

Rok 2010 2011 2012 

Počet 925 790 882 

Meziroční nárůst ↑17 % ↓14,6 % ↑11,7 % 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat www.ceskaadresa.cz 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že opět roste počet lidí neschopných dostát svým 

dlouhodobějším závazkům. Tento růst nuceného dražení se odrazil také ve zvýšení celkového 

počtu dražeb (↑11,7 %), což je v počtu o 92 nucených dražeb více než v roce 2011. Rok 2012 

nebyl vůbec výhodný v případě dražby z pozice dlužníka, jelikož nemovitosti se vydražili 

v průměru za 2/3 dluhu, který na nemovitosti vázl. Pro rok 2013 se očekává další nárůst 
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v počtu nucených dražeb, jelikož situace mezi dlužníky je čím dále více tíživější a do této 

jámy lvové spadne dalších mnoho občanů. 

4.1  Hypoteční úvěr 

Hypoteční úvěr patři ke klasickým a mezi lidmi oblíbeným bankovním produktům.  

Za jeho základní rys je považován způsob jeho zajištění, kterým je zástavní právo 

k nemovitosti. Právě z této povahy zajištění vyplývá relativně nízké riziko a dlouhodobost.  

 Od roku 1990 do roku 2004 byl v platnosti zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, 

ve znění pozdějších předpisů, který jasně vymezoval účel použití hypotečního věru, jako 

úvěru na investici do nemovitosti. V současné době je v platnosti nový zákon o dluhopisech 

(190/2004 Sb.), který vstoupil v platnost po přijetí ČR do EU. Tento zákon definuje nově 

hypoteční úvěry jako „úvěry, jejichž splácení, včetně příslušenství, je zajištěno zástavním 

právem k nemovitosti i rozestavěné“. Úvěr je považován za hypoteční právě dnem vzniku 

právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí zástavních hypotečních listu lze 

pohledávku z hypotečního úvěru použít teprve dnem, kdy se emitent listů dozví o právních 

účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti (zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech). 

 Z takovéhoto vymezení vyplývá, že hypoteční úvěr není omezen z hlediska účelu, 

na který je používán. Nicméně v praxi převládají hypoteční úvěry poskytované pro nějaký 

účel (financování bytových potřeb). Spolu s nimi jsou na hypotečním trhu nabízeny také 

neúčelové hypoteční úvěry, které jsou pojmenovány jako tzv. americké hypotéky. Rejnuš 

o neúčelových úvěrech konstatoval, že „hypoteční úvěr je možné použít k jakémukoliv účelu 

pouze za předpokladu zajištění nemovitostí., a uvádí že, se jedná o druh dlouhodobého 

finančního úvěru zastaveného nemovitostí, jehož žádost musí být doložena dokladem, 

potvrzující vlastnictví zastavené nemovitosti“.[10 s. 89] V současné doby jsou tyto úvěry 

hojně využívány ke koupi družstevního bytu. 

Ve své práci se ale budu převážně zabývat účelovými hypotečními úvěry  

na financování bytových potřeb. Podmínkou pro obdržení tohoto úvěru je, že zastavená 

nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu EU nebo jiného státu, tvořícího 

Evropský hospodářský prostor. 

4.1.1 Výše úvěru a jeho čerpání 

Standardní podstatou hypotečního úvěru by mělo být půjčení podstatně menší peněžní částky 

potřebné na zakoupení nemovitosti o větší hodnotě. Banka dostává do zástavy bytovou 

jednotku či dům o podstatně vyšší hodnotě, než množství financí, které banka klientovi  
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na investici půjčí. Banky ovšem ve své škále nabízených produktů nabízí také 

tzv. 100% hypotéky, u nichž poskytnou klientovi odpovídající výši úvěru se zástavou 

nemovitosti, ale většinou pouze za podmínky, že se jedná o bonitního klienta. Z tohoto plyne, 

že výše poskytovaného úvěru je přímo úměrná bonitě žádajícího klienta. Společnost 

poskytující úvěr si ověřuje příjmy a jiné závazky žadatele o úvěr, aby zhodnotila jeho 

schopnost splácet vypůjčené peněžní prostředky.[4] 

V souvislosti se schválením žádosti uchazeče o poskytnutí úvěru je na řadě samotné 

čerpání úvěru, za podmínky zapsání zástavního práva do katastru nemovitosti,  

která v současnosti trvá v průměru do jednoho měsíce, ve výjimečných situacích lze vklad 

provést v průběhu 14 dní (závisí v jaké kupce papíru se daná žádost nalézá a u jakého 

pracovníka katastrálního úřadu). S vyřízením vkladu souvisí také daňová povinnost 

vkladatele, který tři měsíce po vkladu je povinen podat daňové přiznání s nejzazším termínem 

do ledna roku 2014. Ovšem ne vždy bylo zapsání těchto práv tak rychlé, a proto banky tento 

problém se zápisem řešily formou předběžného čerpání části úvěru před zápisem a zbytku  

po něm.  

 V praxi je tato operace rozdělena do dvou typů. Prvním typem je tzv. postupné čerpání, 

které je využíváno při financování samotné výstavby nové nemovitosti. Oproti tomu druhý 

typ – jednorázové čerpání je využíváno například při refinancování úvěru, kdy předchozí úvěr 

je ihned splacen úvěrem novým.[4] 

4.1.2 Splácení úvěru 

Získáním hypotečního úvěru pro klienta jen tak nic nekončí. Naopak právě takovéto získání 

úvěru je začátkem dlouhodobého závazku mezi klientem a hypoteční bankou.  

Bez nadsázky mohu konstatovat, že klient zasvětí nejlepší léta svého života splácení 

hypotečního úvěru. 

 V praxi platí základní princip, a to čím rychleji je úvěr splácen, tím vyšší bude samotné 

měsíční zatížení klienta a tím nižší budou celkově zaplacené úroky. Tento základní princip 

platí také v opačném gardu, a to, čím je delší splácení, tím jsou nižší splátky a větší součet 

zaplacených úroků. Zřejmé je to vidět v následujícím přehledu, kdy je počítán úvěr  

pro 1 500 000 Kč při úrokové míře 3,25 % (průměrná úroková míra pro rok 2013, ke dni  

6. 4. 2013). 
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Tabulka č 4.2.1. Rozdílnost splátek vzhledem k době splatnosti 

Rozdíly pří splácení hypotečního úvěru 

Doba splatnosti 

(v letech) 

Měsíční splátka (v 

Kč) 
Úroky celkem (v Kč) Podíl úroku (v %) 

5 27 120  127 200 8,48 

10 14 658 258 960 17,26 

15 10 540 397 200 26,48 

20 8508 541 920 36,13 

25 7390 693 000 46,20 

30 6528 850 080 56.57 

35 5984 1 013 280 67,55 

40 5588 1 182 240 78,82 

Zdroj: vlastní výpočty autora 

 Při volbě doby splacení se v praxi zvažují dva faktory obsažené v tabulce – výše 

měsíční splátky a celková nákladnost úvěru. Samozřejmě, že je nejoptimálnější omezit dobu 

úvěrového splácení na minimum, jelikož čím delší dobu trvá, tím je dražší (při čtyřicetileté 

době splatnosti se podíl celkem zaplacených úroků již téměř rovná výši vypůjčené částky). 

Je ovšem samozřejmostí, že ne každý je schopen úvěr splatit rychle. Leckdy dochází k tomu,  

že doba splatnosti je ovlivněna bonitou samotného klienta Banka, ve spolupráci s klientem 

zjistí, kolik je schopný měsíčně splácet, a podle tohoto zjištění klientovi doporučí dobu 

splatnosti. Pro klienty s menším příjmem je poté prodloužení doby splácení jedinou možnou 

cestou jak hypoteční úvěr získat. Tuzemské banky nabízejí rozpětí doby splatnosti obecně  

od pěti do dvaceti až třiceti let. Samozřejmě, nabídka jednotlivých bank se liší, ale většinou 

nijak podstatně. Omezení minimální a maximální doby splatnosti se přitom většinou váže  

na nějaký konkrétní druh úvěru (viz podkapitola nabídka hypotečních úvěrů). 

Předčasné splácení hypotečního úvěru 

Samotný podpis smlouvy naštěstí neznamená závazek klienta za každou cenu dobu splatnosti 

ve smlouvě dodržet. Za tímto účelem jsou praktikovány tzv. „mimořádné splátky“. Klient 

totiž může hypoteční úvěr předčasně splatit. Zaleží však na tom, kdy se k tomu úkonu 

rozhodne, jelikož podle toho klient bude či nebude platit sankční pokutu. Klient má na výběr 

ze dvou způsobů, lépe řečeno okamžiků. Buď se rozhodne úvěr předčasně splatit v momentě, 

kdy se mění úroková sazba (tedy tehdy, kdy končí její fixace), nebo uprostřed tohoto cyklu.  

V případě rozhodnutí klienta předčasně splatit ve chvíli, kdy fixace úrokové sazby ještě 

nevypršela, není vůbec výhodné, jelikož banky si při takovém počínání účtují dosti vysoké 

poplatky z předčasné splátky viz tabulka č. 4.2.2. 



75 

Tabulka 4.2.2. Poplatek za předčasné splacení klasické a americké hypotéky 

Banka Americká hypotéka Klasická hypotéka 

AXA Bank N/A 5 % 

Česká spořitelna 0,5 %/1 %, max. 6 000 Kč max. 10 % 

ČSOB bez poplatku 5 %/rok, max. 25 % 

Equa Bank 0,5 % / 1 % 10 % 

Fio banka N/A 2 %/rok 

GE Money Bank 0,5 %/1 % 5 %/rok 

Hypoteční banka bez poplatku 5 %/rok 

Komerční banka bez poplatku 
25 % z výše mimořádné 
splátky+ úroky do konce fixace 

LBBW Bank 0,5 %/1 % 5 %, min. 5 000 Kč 

mBank 0,5 %/1 %, do 20 % zdarma 3 % 

Raiffeisenbank 1 % 1 % 

UniCredit Bank 1 % 5 %/rok 

Sberbank 0,5 %/1 % 0,35 %/měsíc 

Wüstenrot hypoteční 
banka 

0,5 % /1 % 5 % 

Zdroj: autor vlastní zpracování podmínek bank 

Je pochopitelné, že čím je doba fixace úrokové míry kratší, tím častěji (dříve) může 

klient beztrestně hypoteční úvěr splatit. Zároveň ovšem s tímto riskuje, že úroková míra se 

může měnit v jeho neprospěch (např. úroková sazba bývá nejčastěji nabízena jako pětiletá,  

ale lze se setkat s nabídkou dvouleté, ba dokonce i desetileté fixace) 

Progresivní a degresivní splácení 

V souvislosti s pravidelným splácením se nejčastěji hovoří o tzv. „anuitní“ formě splátek
23

. 

Výše splátky neboli anuity se v průběhu splácení nemění, mění se pouze poměr mezi jejími 

dvěma částmi – splátkou jistiny (úmorem) a úrokem. Na začátku splácení tvoří většinu anuity 

úrok, postupně se však váha přesouvá ve prospěch úmoru. 

                                                
23

 Anuita je konstantní měsíční splátka složená z úmoru (vrácená částka dluhu) a úroku (absolutní 

peněžní částka placená bance za poskytnutý úvěr), která je placená ve stejných časových intervalech po dobu 
pevné úrokové sazby. Výpočet měsíční anuity se dá provést nenáročným vzorcem. Ze vzorce jasně vyplývá 

vztah mezi dobou splatnosti a úrokovou mírou, potažmo výši úvěru. Lze tak konstatovat, že výše měsíční splátky 

je tím nižší, čím nižší je úroková míra, čím delší je doba splatnosti a čím nižší je výše jistiny (nesplacené částky 

úvěru). 
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Klient se však v některých případech může rozhodnout, že výše splátek nebude v průběhu 

splácení stejná a bude se buď postupně zvyšovat (progresivní), nebo snižovat (degresivní 

splácení).  

Progresivní způsob splácení může být výhodný v tom případě, že klient nedosáhne  

na standardní splátku hypotéky – progresivní splácení umožní, aby byly první splátky nižší,  

a díky tomu aby byly nižší i požadavky na bonitu (za to však celkem zaplatí více na úrocích  

a jeho zatížení bude v posledních letech splácení vyšší). 

Opačný princip, tedy degresivní splácení, je vhodný zvolit pouze v případě,  

že si na začátku může klient dovolit vyšší měsíční zatížení, a o to příjemnější bude klient mít 

pocit, když bude výše splátek postupně klesat. Existují však faktory, které výrazně ovlivňují 

výši úrokové sazby, jejich výčet znázorňuje níže uvedená tabulka. 

Tabulka 4.2.3.: Faktory ovlivňující výši úrokové sazby  

Faktory ovlivňující úrokovou sazbu Vliv na úrokovou sazbu 

 Doba splatnosti úvěru.  S větší délkou splatnosti přímo úměrně roste 
i sazba. 

 Délka fixace úrokové sazby.  Čím větší délka fixace, tím roste úroková 
sazba. 

 Bonita žadatelů.  Vyšší bonita má za následek nižší úrokové 
sazby a naopak. 

 Počet osob v závazku.  Větší počet dlužníků znamená nižší riziko 
pro bankovní ústav a nižší hodnotu úrokové 
sazby. 

 Hodnota zastavené nemovitosti k výši úvěru.  Vyšší úvěr vzhledem k hodnotě zastavené 
nemovitosti je dražší. Platí obzvlášť pro 
úvěry nad 70%. 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat z [14, s 77-78]   

4.2 Smlouva o hypotečním úvěru  

Než autor přistoupí k samotnému definování smlouvy o úvěru a k jejím náležitostem, není od 

věci seznámit čtenáře s fundamentálními rozdíly mezi smlouvou o půjčce a smlouvou 

o úvěru. Sjednání a zaplacení úroku není ex lege tzv. podstatnou součástí smlouvy o půjčce, 

jako je tomu u smlouvy o úvěru. Samotná smlouva o půjčce je tzv. reálný kontrakt, tzn.,  

že nepostačuje pouze dohoda smluvních stran, ale je nezbytné i reálné odevzdání daného 

předmětu půjčky, tedy např. smluvené peněžní částky. Samotný institut poskytnutí finančních 

prostředků je ve stávajícím českém právním řádě modifikován dvěma výše zmíněnými 

základními způsoby. Smlouva o půjčce našla svůj zákonný odraz v ObčZ, a smlouva o úvěru 

v ObchZ. 
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Smlouva o úvěru je smluvním typem tzv. konsensuálního charakteru, což znamená,  

že předmětná smlouva je sjednávána již samotným uzavřením dohody o poskytnutí peněžních 

prostředků, a ne až jejich reálným poskytnutím. Dle základního ustanovení obchodněprávní 

úpravy tohoto smluvního typu se věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne v jeho 

prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se naopak zavazuje poskytnuté 

peněžní prostředky vrátit. Dlužník se dále zavazuje zaplatit úroky vyplývající ze smlouvy  

o úvěru.  

Nyní se nabízí zamyšlení se nad skutečností, zda je možné uzavřít smlouvu o úvěru  

i jinou než písemnou formou. Ačkoliv si laická veřejnost myslí, že uzavření bez písemné 

podoby je nepravděpodobné, smlouvu o úvěru lze opravdu sjednat i ústně, a to protože legální 

ustanovení druhého odstavce zákona o úvěru, které by tuto podobu ukládalo, není zařazeno.  

Na úvod autor musí předeslat, že právně úvěrová smlouva jako každá jiná smlouva je 

právním dokumentem, na který se vztahují jasná zákonná pravidla. Vše je ošetřeno v ObchZ  

v § 497 – § 507, kde jsou všechny essentalia negotii, které musí každá smlouva o úvěru 

obsahovat. V odlišnosti od smlouvy o půjčce, kdy není ex lege tzv. podstatnou součástí 

smlouvy sjednání a zaplacení úroků, platí u smlouvy o úvěru právě opak. Samotný pojem 

úvěr má jak význam právní, tak zároveň i význam ekonomický, jelikož smluvní strany si 

mohou určit peněžní prostředky, jež jsou předmětem smlouvy i v jiné měně, než je česká 

koruna (např. v eurech). 

Podle ustanovení § 498 ObchZ je dlužník povinen vrátit peněžní prostředky v měně,  

ve které mu byly poskytnuty, a rovněž je povinen v této měně platit i smluvní úroky. Smluvní 

strany se však od zmíněného postupu mohou odchýlit, samozřejmě pokud na tom mají svůj 

určitý zájem a mohou si dohodnout jinou formu realizace. Avšak pokud tuto skutečnost 

smluvní strany ve svém kontraktu opomenou, jsou povinny respektovat výše popsanou 

povinnost. 

4.2.1 Essentali negotii smlouvy o hypotečním úvěru 

Aby mohl být tento typ smlouvy platně uzavřen, musí obsahovat následující negotii,  

kterými jsou: 

a) Označení smluvních stran 

Strany smlouvy o úvěru jsou označovány jako věřitel a dlužník. Věřitelem je myšlena osoba 

poskytující peníze a dlužníkem osoba, která peníze přijímá a má závazek peníze následně 

spolu s úrokem vrátit. Zajímavostí této smlouvy je, že po jejím uzavření má věřitel povinnost 
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zaplatit, tj. poskytnout peníze. Po poskytnutí peněz a uplynutí lhůty k jejich vrácení (doby 

splatnosti) je naopak dlužník povinen peníze zaplatit (vrátit). 

b) Určení částky, která má být poskytnuta 

Je třeba zdůraznit, že se jedná o tzv. maximální částku, kterou dlužník může požadovat a je  

na dlužníkovi, zda celý rámec vyčerpá. 

c) Závazek věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky v určené výši  

a závazek dlužníka tyto prostředky ve stanovené lhůtě vrátit spolu s úroky  

Právě toto ustanovení § 499 ObchZ je jediné kogentní, tudíž není možné se od něj ex lege 

odchýlit nebo jej vyloučit. Zmíněný paragraf stanoví, že „za sjednání závazku věřitele 

poskytnout na požádání peněžní prostředky lze sjednat úplatu, jestliže poskytování úvěru je 

předmětem podnikání věřitele“. Jelikož jsou ostatní předmětná ustanovení ObchZ pouze 

dispozitivní, do značné míry zde záleží právě na smluvním ujednání, tudíž smluvní strany  

by tomuto kontraktačnímu prvku měly věnovat náležitou pozornost. Pro úplnost je třeba 

uvést, že písemná forma smlouvy o úvěru není obchodním zákoníkem pro tento smluvní typ 

vyžadována; písemně musí být uzavřena pouze pokud jedna ze smluvních stran toto vyžaduje. 

Z praktických důvodů se však setkáváme téměř výlučně s písemnou formou smlouvy o úvěru. 

Kromě podstatných náležitostí bude smlouva o úvěru v praxi upravovat i další otázky jako 

jsou lhůta, ve které je možno žádat poskytnutí úvěru, účel úvěru, výše úroku, lhůta na vrácení 

úvěru, smluvní pokuta za porušení smluvních povinností. 

 Ačkoli v praxi není časté, aby účastníci ve smlouvě o úvěru nestanovili lhůtu, ve které 

lze uplatnit nárok na peněžní prostředky, výši úroku nebo dobu pro vrácení úvěru, obchodní 

zákoník i na tyto případy pamatuje. 

4.3 Současná nabídka hypotečních bank 

Český hypoteční trh za minulý rok zaznamenal velký pokrok, kdy banky v České republice 

poskytly účelové hypotéky v celkovém objemu přes 120 mld. Kč. To představuje meziroční 

nárůst o 3 % oproti roku 2011 (40,5 %). Jedná se tedy po roce 2007 (143,2 mld.)  

o druhý nejúspěšnější rok hypotečního trhu České republiky. Pro znázornění, jaké typy 

hypotečních úvěrů a za jakých podmínek jsou běžně nabízeny na našem hypotečním trhu, 

vybral autor 6 hypotečních bank podle velikosti objemu poskytnutých úvěrů pro bydlení  

a meziročního vzrůstu objemu úvěrů mezi roky 2010, 2011 a 2011, 2012.(tabulky č. 4.3.1  

a 4.3.2.) 
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Tabulka 4.3.1.:Meziroční růst objemu úvěrů mezi roky 2010 a 2011 

Bankovní instituce Meziroční růst Objem poskytnutých úvěrů (Kč) 

Česká spořitelna ↑8,8 % 127,8 mld 

ČSOB ↑10,5 % 163,1 mld 

Komerční banka ↑13,6 % 124.1 mld 

LBBW Bank N/A 0,901 mld 

Raiffeisenbank ↑6,8 % 118,5 mld 

Wustenrot ↑10 % 81 mld 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat výročních zpráv bank 

Tabulka 4.3.2.: Meziroční růst objemu úvěrů mezi roky 2011 – 2012 

Bankovní instituce Meziroční růst Objem poskytnutých úvěrů (Kč) 

Česká spořitelna ↑9,1 % 139,2 mld 

ČSOB ↑13 % 180,6 mld 

Komerční banka ↑8,3 % 134,4 mld 

LBBW ↑121 %     2,0 mld 

Raiffeisenbank ↑4,6 %   124 mld 

Wustenrot hypoteční banka ↑8,2 %  87,6 mld 

Zdroj: autor vlastní zpracování výročních zpráv bank za roky 2009, 2010, 2011 

 
 Na českém hypotečním trhu existuje mnoho dalších bankovních institucí nabízejících 

hypoteční úvěry. V další kapitole bude rozebráno pouze 5 hypotečních bank z důvodu jejich 

vysokého meziročního nárůstu a postavení na českém hypotečním trhu. Dalšími významnými 

bankami jsou kupříkladu italská UniCredit Bank, GE Money Bank, Hypoteční banka,  

ale také mnoho menších bank, jež lákají klienty na výhody v podobě bezpoplatkového vedení 

účtu atd.. Těmito menšími bankami jsou AXA BANK, Equabank, Fio Banka a mBank. 

Jelikož rozbor produktů těchto bank přesahuje rámec této práce, autor se zaměřuje hlavně na 

úrokové sazby ostatních bank, případně na některé zajímavé produkty. Banky nabízí různé 

varianty hypotečních úvěrů s různými názvy, a to způsobuje těžkou orientaci klienta. V  praxi 

klient většinou využije běžný hypoteční úvěr se zvolenou dobou fixace. Jelikož jedním 

z významných parametrů při rozhodování klienta je výše úrokové sazby, autor zvolil srovnání 

bank českého hypotečního trhu prostřednictvím právě tohoto parametru a pro dvě 

z nejběžnějších dob fixací (na 3 a 5 let). Dané srovnání znázorňuje níže uvedená tabulka. 
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Tabulka 4.3.3.: Srovnání úrokových sazeb hypoték ke dni 16. 4. 2013 

Minimální úrokové sazby  
Klasická hypotéka na bydlení Americká hypotéka 

Fixace 3 roky Fixace 5 let Fixace 5 let 

AXA BANK 3,19 % 3,09 % 5,95 % 

Česká spořitelna 2,79 %
24

 2,79 % 7,30 % 

ČSOB 2,99 % 2,99 % 7,14 % 

Equa bank 3,49 % 3,69 % 6,39 % 

Fio banka 2,84 % 2,79 % N/A 

GE Money Bank 3,59 % 3,79 % 6,99 % 

Hypoteční banka 3,19 % 3,19 % 7,14 % 

Komerční banka 2,99 % 2,99 % 8,14 % 

LBBW 2,73 % 2,73 % 5,79 % 

mBank 2,94 % 2,99 % 5,48 % 

Raiffeisen Bank 2,99 % 2,99 % 5,13 % 

UniCredit Bank 3,39 % 3,39 % 5,65 % 

Wüstenrot 3,09 % 3,09 % 5,99 % 

Zdroj: autor vlastní zpracování nabídek bank 

 
 Nicméně klient by se neměl orientovat pouze prostřednictvím úrokových sazeb, ale měl 

by také vzít v úvahu, že dané sazby jsou minimálními a pro výpočet jeho hypotečního úvěru 

může být využita sazba jiná, vzhledem k výši zástavy nemovitostí či jeho bonitě. 

Nyní přichází na řadu samotné prozkoumání nabídek tuzemských bankovních institucí.   

Pro tuto analýzu autor vybral 6 největších bank hypotečního trhu. Hlavním hlediskem výběru, 

byl počet nově uzavřených smluv v roce 2012 a objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů.  

Nejdříve než autor provede výše zmíněnou analýzu produktů vybraných bank, je zapotřebí 

uvést podmínky těchto bank, za nichž si klient může o hypoteční úvěr požádat. Těmito 

podmínkami u jednotlivých bank nejčastěji bývá: 

 výše příjmů žadatele 

 typ příjmů žadatele 

 věk žadatele 

 počet žadatelů 

 výše vlastních prostředků 

Výše příjmů žadatele 

Čím má klient větší příjem, tím je to pro něj lépe. Důležité ovšem není jak velkou má klient 

výplatu, ale kolik peněz mu zbývá poté, co odečte splátku budoucí hypotečního úvěru  

a splátky již existujících úvěrů. Pokud klientovi po odečtení těchto položek zůstane dostatek 

                                                
24

 Akční nabídka od 7. 4. 2013 do 21. 4. 2013 - Hypodny České spořitelny 
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finančních prostředků, tím je pro banku menší pravděpodobnost, že budoucí hypoteční úvěr 

klient přestane splácet. Jediné dvě banky mají přesně danou minimální výši příjmů žadatele. 

Jsou jimi Raiffeisenbank a Hypoteční banka. U Raiffeisenbank je podmínkou pro získání 

hypotečního úvěru stanoven minimální příjem žadatele ve výši 25 000 Kč. U Hypoteční 

banky je pak podmínkou pro získání hypotečního úvěru (v případě žádosti o hypoteční úvěr 

na celou hodnotu nemovitosti) příjem žadatele ve výši 30 000 Kč. 

Tabulka č. 4.3.4. Podmínky pro akceptování smlouvy na dobu určitou 

Banka Podmínka pro akceptování 
smlouvy na dobu určitou 

Maximální věk pro 
splácení hypotéky 

Česká spořitelna Smlouva na dobu delší jak 1 rok nebo 
minimálně jednou obnovená smlouva na 
dobu kratší jak 1 rok. Do konce platnosti 
smlouvy musí zbývat více jak 3 měsíce. 

70 let 

ČSOB Smlouva na dobu delší jak 1 rok nebo 
minimálně jednou prodloužená smlouva 
na dobu kratší jak 1 rok. 

70 let 

LBBW Bank Pravidelně obnovovaná smlouva 70 let 

Raiffeisenbank  

 

Smlouva na dobu delší jak 6 měsíců,  
do konce musí zbývat min. 3 měsíce  
(u státních zaměstnanců bez omezení). 

70 let 

Komerční banka Smlouva na dobu delší jak 1 rok 65 let 

Wüstenrot hypoteční 
banka 

Minimálně jednou obnovená smlouva 
uzavřená na dobu delší jak 1 rok. 

70 let 

Zdroj: autor vlastní zpracování 

4.3.1 Česká spořitelna 

Česká spořitelna a.s. (dále jen ČS) je největší bankou na trhu. Tato společnost je členem 

ERSTE GROUP (jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní 

Evropě). Nabídka hypotečních úvěrů ČS je velmi jednoduchá, jelikož se jedná jen a pouze  

o jediný produkt účelové hypotéky skrývající se pod názvem Hypotéka na bydlení. Účelem 

produktu je financování nemovitostí určených k bydlení. K jiným účelům než bydlení je 

nabízen hypoteční úvěr pod názvem Americká hypotéka.[21] 

 Hypotéku na bydlení je možné zřídit bez poplatku za vyřízení, je poskytována až do výše 

100 % hodnoty zastavené nemovitosti a klient si může nastavit splátky dle svých potřeb. Tento 

úvěr lze použít jak na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti, tak i na refinancování 

předchozích hypotečních úvěrů. Minimální a maximální výše hypotéky není zpravidla omezena 

a existuje možnost stanovit si pevnou úrokovou sazbu na 1, 2, 3, 4, 5, 10 nebo 15 let. Klient 

může využít také nabídku proměnné úrokové sazby, která je vázána na PRIBOR
25

. 

                                                
25

 PRIBOR - Prague InterBank Offered Rate - je pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou 

sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je tedy třeba klíčová pro 

výši úroků u hypotečních úvěrů. Používá se často jako referenční, např. "ve výši 3 % nad sazbou PRIBOR". 
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Tabulka 4.3.5 Hypotéka u ČS včetně úrokových sazeb 

Hypotéka na bydlení 

Pevná úroková sazba na: 1 rok 3,94 % 

2 roky 3,94 % 

3 roky 3,24 % 

4 roky 3,14 % 

5 let 3,04 % 

                    10 let 4,24 % 

Průměrná úroková sazba 1M PRIBOR + odchylka v min. výši 1,5% 

Zdroj: autor vlastní zpracování aktuální nabídky banky [23] 

 Ve výše uvedené tabulce je zobrazen přehled úrokových sazeb pro jednotlivé doby 

fixace, nejnižší je pro fixaci na 5let tedy 3,04 % p.a. Pokud klient nemá zřízen běžný účet 

u ČS, jsou sazby navýšeny o 0,5 %. 

 V případě zvolení produktu americká hypotéka, jsou prostředky převedeny na účet 

klienta a mohou být použity k jakémukoliv účelu. Tento úvěr je poskytován maximálně 

do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti s maximální dobou splatnosti 20 let. ČS nabízí tuto 

hypotéku ve dvou variantách, a to hotovostní a spotřebitelské. Nejnižší možné sazby jsou 

6,25 % p.a. (pro hotovostní variantu) a 5,95 % p.a. (pro spotřebitelskou variantu) s poplatkem 

97 Kč za měsíc. [24] 

4.3.2 Raiffeisen bank 

Raiffeisenbank a.s. (dále jen RB) je členem skupiny Raiffeisen, jejíž součástí je i Raiffeisen 

stavební spořitelna. Avšak klient zde nenajde žádné spojené produkty, jako je například 

kombinace stavebního spoření s hypotékou. Obdobně jako většina bank nabízejících 

hypoteční úvěry, tak i tato banka nabízí klasické a speciální typy hypotečních úvěrů. Přehled 

typů hypoték v RB je uveden v následující tabulce (Tabulka 4.3.6.). Jsou zde hodnoty jak  

pro účelové, tak neúčelové varianty.[52]  

Tabulka 4.3.6. Typy hypoték s úrokovými sazbami v RB 

Typy hypotečních úvěrů Účelový Neúčelový 

Klasik 2,99 % – 4,89 % N/A 

Profit 4,69 % – 6,69 % N/A 

Equi hypotéka bez dokládání 
příjmu 

4,85 % – 6,15 % N/A 

Americká hypotéka Univerzál N/A 6,49 % – 7,59 % 

Zdroj: autor vlastní zpracování [54] 

 Běžnou variantu zastupuje produkt pod názvem Hypotéka Klasik, která je vhodná jak  

ke koupi, výstavbě či rekonstrukci, tak i k refinancování či pořízení nemovitosti k bydlení,  
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nebo pro účely pronájmu. Tento hypoteční úvěr je poskytován až do výše 90 % zástavní 

hodnoty nemovitosti. Nově je požadován minimální příjem žadatele 25 000 Kč pro variantu  

s hodnotou zástavní nemovitosti do 90 % se splatností od 5 do 30 let. U úvěrů s objemem 

větším než 1 880 000 Kč lze částku až ve výši 20 % účelového úvěru v rámci jedné úvěrové 

smlouvy poskytnout neúčelově (tzv. úvěr 2 v 1). Minimální výše úvěru je 500 000 Kč  

a maximální 5 000 000 Kč. Výhodou, obdobně jako u hypotéčního úvěru Klasik, je nulový 

vstupní poplatek, možnost mimořádné splátky zdarma ročně a výstavba nemovitosti  

bez doložení faktur.[52,53] 

 Speciálním typem hypotečního úvěru Klasik je typ Offset, jedná se o kombinaci se 

spořicím účtem. Pro tento typ lze využít pouze fixaci na 1, 2 a 3 roky. Po dočerpání úvěru 

banka zřídí klientovi k offsetové hypotéce offsetový spořící účet s nulovým úročením, na nějž 

si klient převede své úspory. Měsíční úroky z hypotečního úvěru banka klientovi pravidelně 

účtuje pouze z rozdílu mezi nesplacenou jistinou úvěru a zůstatkem spořicího účtu. 

Prostředky na spořicím účtu jsou tak fakticky zhodnoceny stejnou sazbou jako hypoteční 

úvěr. Díky tomu může klient výrazně ušetřit na úrocích za hypoteční úvěr a tyto ušetřené 

prostředky ze spořicího účtu kdykoliv vybrat. Výhodou u Offsetu je, že klient má na spořicím 

účtu své volné prostředky a může si tak snížit úroky z hypotečního úvěru. Nicméně dle mého 

uvážení by bylo výhodnější část těchto volných prostředků investovat.[53] 

 Dalším speciálním typem hypotečního úvěru je Variabilní hypotéka. Jedná se 

o neúčelový typ s kontokorentním rámcem, který umožňuje čerpat a splácet dle klientových 

potřeb. Variabilní hypotéka tedy klientovi umožní libovolně čerpat, snižovat vyčerpanou 

částku vklady na účet, čerpat opakovaně, odložit splátku apod. Klient si nastaví období 

čerpání na 1 až 10 let, přičemž toto období nesmí být delší než polovina doby splatnosti. 

 V tomto období platí plovoucí úroková sazba, která se nyní pohybuje 3,24 % p.a.  

pro účelovou variantu a 5,24 % p.a. pro neúčelovou variantu. V období splácení klient splácí 

úvěr stejně jako u klasické hypotéky anuitními splátkami. Tento úvěr se poskytuje až do 50 % 

zástavní hodnoty nemovitosti a výše úvěru může být od 300 000 Kč do 5 000 000 Kč,  

u účelové varianty až do 8 000 000 Kč.[54] 

 Neúčelovým úvěrem u této banky je Americká hypotéka Univerzál. Pokud ovšem klient 

sdělí účel pro využití prostředků, dostane nižší úrokovou sazbu. I u tohoto produktu nejsou 

vstupní poplatky. Úrokové sazby jsou nejnižší pro jednoletou fixaci 5,99 % p.a. při sdělení 

účelu a 6,99 % p.a. při neuvedení účelu.[55] 

 Výhodou variabilní hypotéky je možnost klienta ovlivnit svůj dluh a náklady. Tento typ 

je vhodný například pro podnikatele, kteří mohou na účet na několik dní umístit volné 
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prostředky nebo pro subjekt, který je obeznámen o situaci, že v dohledné době obdrží větší 

obnos finančních prostředků, kupříkladu v případě dědictví, a poté bez jakékoliv sankce může 

snížit svůj úvěr. 

 Hypotéka Profit je dalším speciálním typem hypotečního úvěru. Jedná se o úvěr určený  

na koupi komerční nemovitosti určené k pronájmu. Výhodou u tohoto produktu je, že příjmy 

z nájmu se připočítávají k běžným příjmům, a to představuje větší šanci získání hypotéky 

 pro klienta. Možnost financování u této investorské akce je až do výše 70 % zástavní hodnoty 

nemovitosti a splatnost úvěru je 5 až 20 let. Nejvýhodnější sazba je u 3, 4 a 5leté fixace a činí 

4,69 % p.a. [85] Dalšími typy hypotečního úvěru je například Equi hypotéka bez dokládání 

příjmu, vhodná pro klienty nemohoucí či nechtějící doložit své příjmy. Samozřejmě jsou zde 

vyšší úrokové sazby. Ty nejnižší jsou u účelové varianty na bydlení při dvouleté fixaci 4,85 % 

p.a. a u neúčelové varianty také při dvouleté fixaci 8,48 % p.a. [54] 

4.3.3 Wüstenrot 

Wüstenrot není pouze stavební spořitelnou, ale nabízí i další produkty, mimo jiné i řadu 

variant hypotečních úvěrů. Od února 2013 došlo ke snížení úrokových sazeb u hypotečních 

úvěrů na bydlení i refinancování. V následující tabulce (Tabulka 4.3.7.) je uveden přehled 

typů hypoték u této společnosti včetně úrokových sazeb. Sazby se mohou lišit na základě 

bonity klienta, kde kupříkladu u velmi bonitního klienta jsou minimální a extra sazby, avšak  

na druhou stranu sazby mohou být také vyšší při nesplnění některých podmínek.[61]  

Tabulka 4.3.7. Typy hypoték a úrokové sazby u Wüstenrot k 19. 2. 2013 

Typy hypotečního úvěru Úrokové sazby 

Hypotéka Wüstenrot 3,19 % – 3,89 % 

Hypotéka Refin 3,09 % – 3,19 % 

Spoříme s hypotékou 2,99 % – 3,09 % 

Hypotéka bez příjmů 6,29 % 

Hypotéka na pronájem 3,99 % 

Hypotéka na domácnost 5.79 % 

Hypotéka na cokoliv 5,99 % 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat [63] 

 Wüstenrot hypotéka je vhodná na koupi nemovitosti do vlastnictví, koupi 

spoluvlastnického podílu na nemovitosti, koupi stavebního pozemku, výstavbu, dostavbu  

či rekonstrukci nemovitosti, vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti, 

získání členských práv v družstvu, připojení nemovitosti sloužící k bydlení k veřejným sítím 

nebo pro splacení dříve poskytnutého úvěru na výše uvedené účely. Minimální výše úvěru 

je 300 000 Kč a maximální výše je závislá na výši zamýšlené investice, hodnotě zástavní 
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nemovitosti (maximálně 90 %) a bonity klienta. Doba splatnosti je 5 až 30 let, avšak úvěr 

musí byt splacen do 70 let věku žadatele.[64] 

 Klienti si mohou vybrat mezi několika úrokovými sazbami. Garantovaná sazba u této 

banky je  běžně nejvyšší (možnost fixace na 1, 2 ,3, 5 a 10 let), po splnění podmínek mohou 

využít i EXTRA sazby a minimální sazby. U této hypotéky lze získat nejnižší sazbu 3,39 % 

p.a., jedná se o tříletou fixaci a EXTRA úrokovou sazbu.  

 Dalším typem je Hypotéka Refin, určena na refinancování úvěru, ale je možné i využití 

k dalšímu účelu spojenému s bydlením (rekonstrukce, modernizace, atd.). Podmínky výše 

úvěru i doba splatnosti jsou shodné s předchozí variantou hypotéky. U Refinu je možnost 

volby fixace úrokové sazby na 3 až 5 let a jsou zde i minimální a EXTRA sazby pro bonitní 

klienty. Poplatek za zpracování tohoto úvěru je nulový.[65] 

 Jistě zajímavým produktem této společnosti je, produkt Spoříme s hypotékou, kde 

dochází ke kombinaci Hypotéky Wüstenrot nebo Hypotéky Refin se stavebním spořením 

u Wüstenrot stavební spořitelny. Tento produkt umožní odložit splátky jistiny úvěru a dává 

možnost ve výši těchto splátek uzavřít stavební spoření a využít všechny nabízené státní 

podpory. Po dobu odkladu splátek jistiny klient bance hradí úroky a odloženou jistinu splatí 

z výnosu stavebního spoření, které je zastaveno ve prospěch Wüstenrot hypoteční banky. 

Tento produkt neklade na klienta vyšší finanční nároky, ale naopak umožní klientovi 

úspory.[68] 

 Bydlíme s hypotékou je produkt určený pro klienty, kteří si chtějí pořídit nemovitost, 

avšak nemají dostatek finančních prostředků. Nabízený produkt je kombinací Hypotéky 

Wüstenrot poskytující klientovi až 90 % zamýšlené investice a zbytek bude uhrazen 

z překlenovacího úvěru Wüstenrot stavební spořitelny.[69]  

 Pokud není klient schopen doložit svůj pravidelný příjem, může využít produkt 

Hypotéka bez příjmů. U tohoto produktu je maximální výše úvěru omezená částkou 

3 000 000 Kč a úvěr může dosahovat nejvýše 50 % zástavní hodnoty nemovitosti. Poplatek 

za zpracování úvěru je stanoven na 0,8 % z výše úvěru (minimálně 8 000 Kč 

a maximálně 25 000 Kč).[70] 

 Produkt Hypotéka na pronájem je určen pro financování bydlení za účelem pronájmu. 

Maximální výše úvěru je zde omezena 70 % zástavní hodnoty nemovitosti. Ostatní parametry 

jsou srovnatelné s předchozími typy hypoték. Nejnižší úroková sazba je u tohoto hypotečního 

úvěru 3,99 % p.a.[71] 
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 Hypotéka na domácnost je určena pro financování vybavení domácnosti. Minimální 

výše úvěru je 150 000 Kč a je omezena 70 % zástavní hodnoty nemovitosti. Pokud si klient 

vezme k tomuto úvěru i úvěr na bydlení, nesmí součet částek úvěru překročit 90 % zástavní 

hodnoty nemovitosti. Doba splatnosti je u tohoto úvěrového produktu 5 až 20 let. [72] 

 Neúčelový hypoteční úvěr se skrývá pod názvem produktu Hypotéka na cokoliv. 

Podmínky výše úvěru jsou shodné jako u předchozí Hypotéky na domácnost, avšak při 

kombinaci s úvěrem na bydlení nesmí celková částka obou úvěrů překročit 85 % zástavní 

hodnoty nemovitosti. Pro nižší částky do 300 000 Kč lze sjednat splatnost i nižší než 5 let.[73] 

4.3.4 Československá obchodní banka 

Československá obchodní banka (zkratka ČSOB) je bankovní instituce působící na českém  

a slovenském trhu finančních služeb. Banka je ve vlastnictví belgické banky KBC spadající 

do finanční skupin KBC Group N.V.[28] 

V následující tabulce je přehled nabízených hypotečních úvěrů touto společností: 

Tabulka 4.3.8. Nabídka hypotečních úvěrů ČSOB 

Typy hypotečních úvěrů Úrokové sazby 

Hypotéka s bonusem 2,99 % – 4,59 % 

Bezstarostná hypotéka 4,90 % – 5,79 % 

Hypotéka s garantovanou výší splátky 3,09 % – 4,59 % 

Hypotéka bez dokládání příjmů 4,49 % – 6,09 % 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat  

 Produkt Hypotéka s bonusem je vhodná na koupi nemovitosti do osobního či 

družstevního vlastnictví (spoluvlastnického podílu), výstavbu nemovitosti, rekonstrukci, 

modernizaci a opravy nemovitosti, nebo refinancování dříve poskytnutých úvěrů na bydlení. 

Minimální výše úvěru je 200 000 Kč a maximální výše je závislá na výši zamýšlené investice 

v hodnotě zástavní nemovitosti (maximálně 100%) a bonity klienta. Doba splatnosti u tohoto 

úvěru se pohybuje mezi 20 až 40 lety. 

 S tímto produktem je spojena jedinečná výhoda a to, že banka klientu odpustí 5% z výše 

úvěru, kdy první polovinu bonusu klient získá již po 12-ti letech splácení a zbytek  

při konečné splatnosti úvěru. Další podmínkou pro dosáhnutí na bonus je minimální délka 

úvěru 20 let a realizace mimořádné splátky pouze v období změny úrokové sazby do 20 % 

zůstatku úvěru. Pokud klient nesplní podmínky pro získání výše zmíněného bonusu, neplatí 

žádné sankce. Úrokové sazby u tohoto produktu jsou garantované, nikoliv minimální.  

Při použití úvěru pro výstavbu či rekonstrukci nemovitosti, nemusí klient dokládat žádné 

faktury.[29] 
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 Dalším nabízeným produktem je Bezstarostná hypotéka, která je vhodná na koupi 

nemovitosti do osobního či družstevního vlastnictví (spoluvlastnického podílu), výstavbu 

nemovitosti, rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti, refinancování dříve 

poskytnutých úvěrů na bydlení. Minimální výše úvěru je 200 000 Kč a maximální výše je 

závislá od výše zamýšlené investice, hodnotě zástavní nemovitosti (maximálně 100 %) 

a bonitě klienta, s dobou splatnosti mezi 5 až 40 lety. U produktu existují jeho tři modifikace, 

jak lze bez sankce realizovat mimořádnou splátku mimo období změny úrokové sazby: 

 Mimořádná splátka 10 % – možnost provedení mimořádné splátky jednou ročně  

ve výši 10 % z aktuálního zůstatku úvěru. 

 Sjednáním mimořádné splátky v úvěrové smlouvě ve výši maximálně 50% výše úvěru. 

 U hypotečního úvěru do 85 % a 100 % zástavní hodnoty nemovitosti může klient provést 

mimořádnou splátku kdykoliv až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti. 

 Hypotéka s garantovanou výší splátky je dalším nabízeným typem vhodným pro koupi 

nemovitosti do osobního či družstevního vlastnictví (spoluvlastnického podílu), výstavbu 

nemovitosti, rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitostí, refinancování dříve 

poskytnutých úvěrů na bydlení. Minimální výše úvěru je 200 000 Kč a maximální výše je 

závislá na výši zamýšlené investice, hodnotě zástavní nemovitosti (maximálně 100%) a bonitě 

klienta. Doba splatnosti produktu je 5 až 30 let. Zásadní výhodou tohoto produktu je oproti 

ostatním nabízeným produktům garantovaná neměnná úroková míra, tudíž se klient už nebude 

muset obávat zvýšení měsíční splátky a nebude muset neustále sledovat konce období 

platností úrokové sazby. 

 Posledním nabízeným produktem je Hypotéka bez dokládání příjmů, která je vhodná na 

stejná použití jako předešlé typy, ale s tou výhodou, že klient nemusí dokládat výši svých 

příjmů. Tento produkt uvítají zejména podnikatelé, kdy jejich výše příjmů uvedená 

v daňovém tvrzení není dostačující pro získání hypotéky za standardních podmínek.[30] 

4.3.5 Komerční banka 

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a také součástí mezinárodní skupiny 

Societe Générale. KB patří mezi přední bankovní instituce v ČR, se širokou nabídkou služeb 

v oblasti detailového, podnikového a investičního bankovnictví. Z historického hlediska byla 

tato banka založena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 byla transformována  

na akciovou společnost. Jak již autor zmínil KB je od října 2001 součástí skupiny Société 

Générale, která je jednou z největších evropských finančních skupin. Týmy této skupiny 
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nabízí poradenství a služby pro individuální, firemní a institucionální klienty ve třech 

klíčových oblastech: 

- Detailové bankovnictví ve Francii (Crédit du Nord a Boursorama). 

- Mezinárodní detailové bankovnictví (střední a východní Evropa, Rusko, oblast 

Středozemního moře, subsaharská Afrika, Asie a francouzské zámořské teritoria). 

- Podnikové a investiční bankovnictví. 

V rámci hypotečního úvěrování KB nabízí následující druhy hypotečních úvěru. [36] 

Tabulka č 4.3.9.  Hypoteční úvěry KB 

Typy hypotečních úvěrů Úrokové sazby 

Hypoteční úvěr Klasik 2,99 % – 4,09 % 

Hypoteční úvěr Plus 3,99 % – 4,09 % 

Flexibilní hypotéka 2,99 % – 4,99 % 

Hypotéka 2v1 2,99 % – 4,09 % 

Hypotéka Dopředu Dozadu 2,99 % – 4,09 % 

Zdroj: autor vlastní zpracování nabídky banky 

 Hypoteční úvěry Klasik a Plus jsou účelové produkty určené pro investice 

do nemovitostí, bytových jednotek (i spoluvlastnických podílů), koupě družstevních bytů 

a výstavby nemovitostí spolu s jejich rekonstrukcemi, modernizacemi a opravami. Z těchto 

úvěrů může klient nechat proplatit i vedlejší náklady související s investicemi do daných 

nemovitostí (např. kuchyňské linky, vestavěné skříně, projektové dokumentace či 

geometrické zaměření stavby a provize realitních kanceláří). Minimální výše těchto úvěrů je 

200 000 Kč a maximální výše je omezena 85 % (Klasik) nebo 100 % (Plus) z ceny 

zastavených nemovitostí, které banka stanoví dle objemu investic do nemovitostí nebo 

schopností klienta splácet.  

 Flexibilní hypotéka je produkt, který umožňuje klientovi možnost snížení splátky až 

o 50 % či opakované využití mimořádné splátky a to až 20 % z úvěru. Tyto výhody lze 

uplatňovat opakovaně, avšak vždy po řádném uhrazen dvanácti po sobě jdoucích měsíčních 

splátek. Dalšími z možností v případě výběru tohoto produktu klientem je možnost odložení 

počátku splácení až o 12 měsíců a dále přerušení splácení na dobu 3 měsíců (neplatí se jistina  

ani úroky po tuto dobu). Z počátku to zní pro klienta velmi výhodně, ale opak je pravdou 

jelikož za tento hypoteční úvěr (i v kombinaci s jiným produktem) si banka navíc účtuje 

měsíčně 99 Kč. Tento produkt banka doporučuje ke koupi nemovitosti do vlastnictví, 

výstavbu nemovitosti, rekonstrukci či modernizaci a opravy nemovitosti, koupi družstevního 

bytu a konsolidaci dříve poskytnutých úvěrů či půjček použitých na investice do nemovitosti, 
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apod. Minimální výše úvěru činí 200 000 Kč a s maximální výší, která je omezena 85 % 

(Klasik) nebo 100 % (Plus) z ceny zastavených nemovitostí. 

Pokud se klient rozhodne pro tento produkt, má možnosti tento úvěr čerpat dvěma 

způsoby: jednorázově nebo postupně po dobu dvou let od data podpisu smlouvy,  

avšak samotné čerpání úvěru lze zahájit nejpozději 9 měsíců od podpisu smlouvy. Klient tuto 

hypotéku splácí měsíčně formou anuitních částek (vždy k 10. nebo 15. dni v měsíci)  

a celková doba splatnosti se pohybuje v rozmezí od 5 do 30 let. 

Hypotéka 2v1 je hypoteční úvěr s možností použiti i na investice, u nichž není účel 

jejich použití stanoven, tudíž tuto neúčelovou část může klient použít na cokoliv (např. nákup 

vybavení bytu, nábytku apod.) avšak samotné financování musí vždy souviset s danou 

nemovitostí. Mez přední výhody tohoto hypotečního produktu je výše neúčelového úvěru  

až 400 000 Kč, možnost kombinace s předchozím produktem (Flexibilní hypotéka), kdy lze 

snížit či zvýšit měsíční výši splátky a odložit splátku na 1 až 3 měsíce. Další výhodou je, 

možnost využití tohoto produktu na financování vedlejších nákladů a to až do výše 50 % 

úvěru. 

V případě účelové části produktu, může klient prostřednictvím této části financovat 

koupi nemovitosti do vlastnictví, výstavbu nemovitosti, koupi družstevního bytu, konsolidaci  

a vedlejší náklady souvisejí s investicí do nemovitosti (např. koupě kuchyňské linky  

či vestavené skříně). Minimální výše úvěru v této části hypotečního úvěru činí 200 000 Kč,  

a 50 000 Kč pro neúčelovou část. Maximální výše celého produktu je omezena 85% nebo  

100 % z ceny zastavených nemovitostí, kterou stanoví sama banka, objemem investic  

do nemovitosti a schopností klienta splácet. 

 Doba splácení u tohoto hypotečního produktu je od 5 do 30 let formou anuitních 

měsíčních splátek a obdobně ho lze kombinovat tento produkt s Flexibilní hypotékou a využít 

všech možností nabízených právě u tohoto produktu. Podmínkou pro získání tohoto produktu 

klientem je korunový běžný účet u KB pro občany vedený po celou dobu trvání obchodu. 

 Hypotéka Dopředu Dozadu je dalším z produktů široké nabídky hypotečních úvěrů KB.  

Pro lepší pochopení autor zvolil jeho rozdělení na dvě hypotéky. 

 První z nich je Hypotéka Dopředu, která je vhodná pro tu část klientů, kteří si doposud 

nevybrali konkrétní nemovitost a jsou nadále v procesu hledání nemovitosti. Podstatou této 

hypotéky je garance úrokové sazby a podmínek po dobu 6 měsíců, čímž se klient může 

ochránit před případným zvyšováním úrokové sazby. Hypotéka Dozadu představuje jakousi 
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formu předschváleného úvěru, jež slouží jako pomůcka na to, aby klient věděl, s jakou 

částkou může při hledání nemovitosti počítat (např. příslib KB 3 000 000 Kč na nemovitost).  

 Druhou hypotékou je Hypotéka Dozadu, která je určena pro klienty, kteří chtějí zpětně 

proplatit náklady investované do bydlení. Podmínkou pro získání této hypotéky je předložení 

dokladů, které prokazují koupi nemovitosti, či její opravu, přičemž tyto doklady nesmí být 

starší než 12 měsíců a musí se týkat vždy pevných částí bytů a rodinných domů. 

4.3.6 LBBW Bank 

LBBW Bank CZ a.s. je středně velkou, moderní a universální komerční bankou, poskytující 

svým klientům produkty a služby v oblastech firemního, individuálního, investičního  

a mezinárodního bankovnictví a také v oblasti aktivit na finančních trzích. Tato banka působí 

na českém trhu již od roku 1991. Obchodní model a způsob osobního přístupu  

ke každému z klientů umožňuje LBBW Bank CZ a.s. rychle poskytovat komplexní nabídku 

finančních produktů a služeb, které jsou samozřejmostí u každé moderní banky. 100 % 

akcionářem je od 1. 9. 2008 Landesbank Baden - Württemberg (LBBW), jedna z největších 

bank v Německu.[42] 

 Kromě oblasti bankovnictví se zaměřuje také na oblast financování nemovitostí. V této 

souvislosti nabízí opět několik variant hypotečních úvěrů. Mezi produkty patří IQ Plovoucí 

Hypotéka, Hypotéka na nemovitosti k bydlení, Hypotéka na nemovitosti k pronájmu, Americká 

hypotéka a produkty pro refinancování hypotéky či konsolidace hypoték a úvěrů.  

V následující tabulce (Tabulka 4.3.10.) je opět uvedeno rozmezí úrokových sazeb  

pro jednotlivé typy hypoték.[41] 

Tabulka 4.3.10. Rozmezí úrokových sazeb – LBBW Bank 

Typy hypotečních úvěrů Rozmezí úrokových sazeb 

IQ Hypotéka 2,79 % - 3,79 % 

IQ Hypotéka pronájem 2,73 % - 3,79 % 

IQ Hypotéka Multi 5,95 % - 6,95 % 

Hypotéka hypoték 2,73 % - 3,79 % 

Americká hypotéka 5,45 % - 7,20 % 

Zdroj: autor vlastní zpracování dle [32] 

 Modifikací produktu IQ hypotéka je produkt IQ plovoucí hypotéka, což je účelová 

hypotéka na pořízení nemovitosti pro vlastní bydlení s plovoucí úrokovou sazbou, která v 

případě sjednání pojištění nemovitosti a otevření běžného účtu činí 2,39 % p.a. Možnost 

financování je zde do výše 90 % zástavní hodnoty nemovitosti (max 12,5 mil.) se splatností 
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až 30 let. Tento typ hypotéky nemá anuitní splátky, ale splátky lineární, které se nemění. 

Oproti tomu splátky úvěru se mění měsíčně v závislosti na plovoucí úrokové sazbě. 

 U tohoto produktu jsou mírnější požadavky na příjem klienta, který musí dosahovat 

minimálního čistého měsíčního příjmu 10 000 Kč pro 1 žadatele, pro 2 žadatele je nutný 

příjem 15 000 Kč.[42]  

 IQ Hypotéka má stejné parametry jako IQ plovoucí hypotéka, avšak s fixní úrokovou 

sazbou. IQ Hypotéku lze využít například ke koupi bytu, rodinného domu či pozemku, 

výstavbu, rekonstrukci nebo i refinancování či vypořádání majetkového podílu 

na nemovitosti. Při založení běžného účtu, pojištění nemovitosti a pojištění schopnosti splácet 

nebo rizikového pojištění získá klient 0,5 % slevu na úrokové sazbě. Doby fixace si může 

klient nastavit na 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 nebo 20 let. Nejnižší sazba je pro dobu fixace na 5 let 

a činí 2,73 % p.a. 

 V případě, že klient chce získat úvěr na pořízení nemovitosti za účelem dalšího 

pronájmu nebo k rekreaci, využije produkt IQ Hypotéka Pronájem. Na rozdíl od předchozích 

produktů klient může získat prostředky maximálně do 80 % LTV
26

.[43] 

 Dalším z nabízených produktů je produkt IQ Hypotéka Multi určený pro konsolidaci 

hypoték a úvěrů. Tento produkt umožňuje klientovi sloučení více závazků do jednoho, tudíž 

klient nemusí platit více splátek u různých bankovních institucí a může tak ušetřit 

na poplatcích. Další výhodou tohoto produktu je konsolidace neúčelových úvěrů do americké 

hypotéky, čímž klient získá nižší úrokovou sazbu než u spotřebitelských úvěrů. Tento produkt 

je nabízen ve třech modifikacích: 

a) Modifikace pro účel bydlení – klient splácí jednu nebo více hypoték, či úvěry  

ze stavebního spoření. 

b) Modifikace pro účel jiný než bydlení – klient splácí jednu nebo více hypoték s jinými 

účely než je bydlení.  

c) Modifikace bez účelu - klient splácí jednu nebo více amerických hypoték  

a spotřebitelských úvěrů bez účelu. [33] 

 Pro refinancování účelového či neúčelového úvěru je určen produkt Hypotéka hypoték. 

Klient může navíc získat navýšení k dosavadnímu úvěru, pokud je dostatečná zástavní 

hodnota nemovitosti (maximální LTV 90 %). Navíc klient nemusí dokládat příjem v případě 

bezproblémového předchozího splácení minimálně 8 měsíců a banka nabízí nulový poplatek 

za vyřízení úvěru. 

                                                
26

 LTV = výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti 
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 Produkt Americká hypotéka je neúčelovým úvěrem zajištěným nemovitostí. Získané 

finanční prostředky je možno využít na cokoliv. Úvěr je poskytován maximálně do výše 70 % 

LTV s dobou splatnosti až 25 let. Žadatel o tento úvěr musí úvěr splatit do 70 let svého věku. 

Nejnižší úroková sazba činí 5,45 % p.a. u doby fixace na 3, 4 a 5 let.[33] 

 LBBW Bank není nijak zvláště odlišná svými produkty od ostatních bank. Hlavní  

rozdíl oproti ostatním zmíněným bankám je zejména v tom, že banka klade menší nároky  

na příjem klienta a je u této banky pravděpodobnější získání úvěru u méně bonitního klienta. 

4.4 Stavební spoření 

Stavební spoření je komplexním finančním produktem, který je poskytován výhradně 

stavebními spořitelnami. Jeho hlavní výhodou je uložení finančních prostředků při výhodné 

úrokové sazbě, která je vyšší než u jiných spořících produktů. Navíc tento produkt 

je v současné době podporován státem ve výši 10 %. Výše statní podpory doznala od 

září roku 2011 výrazné snížení z 15 % na 10 % schválením Poslaneckou sněmovnou ČR 

v září roku 2011. Stát tímto krokem chce dostát ušetření čtyř až šesti miliard korun ve státním 

rozpočtu. Další změnou je zrušení osvobození úroku ze stavebního spoření od daně z příjmů. 

Právě tyto úroky již budou zdaňovány 15% daní, avšak státní podpora zdaňována nebude. 

Podle Tomáše Rampuly, hlavního analytika AWD ČR, byla státní podpora dosud příliš 

vysoká a ke zmíněné problematice se vyjádřil slovy: „Takto velká finanční státní podpora 

není ani v mnohem bohatších okolních zemích. Masivní rychlé ukončení stavebního spoření 

však není očekáván. Očekáván je spíše postupný, dlouhodobý odklon, který nebude nijak 

extrémně dramatický.“[21] 

 V nedávné době přišla vláda s návrhem, že stavební spoření budou moct poskytovat 

i jiné instituce než stavební spořitelny – banky. K tomuto návrhu se objevilo mnoho 

negativních názorů. Prouza uvádí, že „Ministerstvo financí tvrdí, že tuto situaci ještě vylepší 

tím, že otevře trh stavebního spoření univerzálním bankám, a zvýší tak konkurenci. 

To samozřejmě zní na první poslech dobře, až do doby než si člověk přečte přesný text 

navrhovaných změn. Pak totiž zjistí, že návrh je výhodný pouze pro banky. Stavebním 

spořitelnám totiž zůstávají zachována přísná pravidla, která lze zjednodušeně shrnout takto: 

Můžete sbírat vklady, ale můžete je investovat jen velmi konzervativním způsobem a musíte 

klientům nabízet výhodné úvěry na bydlení.“[51] 
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 Stavební spoření se rozděluje do dvou fází - fáze spoření a fáze úvěrová. Syrový uvádí,  

že „ve spořící fázi subjekt může sledovat dva cíle, získat co možná nejlepší zhodnocení úspor, 

nebo připravit si co nejlepší podmínky pro čerpání úvěru ze stavebního spoření.“[13, s. 23] 

Fáze spoření je charakterizována situací, kdy klient spoří a jeho vklady jsou úročeny, čímž je  

ke vkladům připisována státní podpora a nárok klienta na čerpání úvěru. Tento nárok klient 

získává formou hodnotícího čísla, kdy je nucen dosáhnout určité hodnoty stanovené stavební 

spořitelnou. 

 Okamžik mezi výše uvedenými fázemi je v bankovní terminologii nazýván přidělením 

cílové částky (dále jen CČ), kdy jsou klientovi vyplaceny zhodnocené vklady včetně státní 

podpory. V úvěrové fázi klient získá úvěr ze stavebního spoření za úrokovou sazbu uvedenou  

ve smlouvě a postupně tento úvěr splácí prostřednictvím anuitních splátek. Stavební 

spořitelny často nabízí různé varianty splácení. Mezi nejvíce praktikované patří rychlá, 

standardní či pomalá varianta. O výši anuitních splátek se rozhoduje až při podpisu smlouvy  

o stavebním spoření. Doba splatnosti stavebního spoření bývá provázána s dobou čekání  

na samotný úvěr ze stavebního spoření. Často je ke slyšení, že doba splatnosti ze stavebního 

spořeni je až 20 let. Jenže k tomuto je třeba dodat, že to není pro každou smlouvu uzavřenou 

smlouvu a na tento úvěr si musí klient počkat. Základní pravidlo u stavebních úvěrů je, že 

„čím je doba splatnosti delší, tím delší bude doba čekání na úvěr.“[18, s. 29] 

Obrázek č. 1 Fáze stavebního spoření 

 
Zdroj: autor zpracování dat Stavební spoření. [online] 2013. [cit. 2013-03-05] Dostupné z 

WWW:<http://stavebko.info/> 

 

 Pokud se klient rozhodne pouze spořit, odpadá fáze úvěrová a doba spoření nekončí 

přidělením cílové částky, ale až výpovědí smlouvy klientem. Zde je zapotřebí zdůraznit,  

že klient je nucen dodržet tzv. vázací dobu (v současnosti 6 let), kdy musí své naspořené 

vklady ponechat na účtu stavební spořitelny, jinak by přišel o veškerou státní podporu a navíc 

by musel zaplatit i sankční poplatek. Při samotném čerpání úvěru ze stavebního spoření 
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vázací doba neplatí. O úvěr může klient požádat již po dvou letech spoření. Tento úvěr musí 

být striktně vázán k bytovým potřebám, oproti tomu úspory ze stavebního spoření, včetně 

úroků a statní úspory, které může klient využít dle libosti. „Při čerpání úvěru vázací doba 

neplatí – o úvěr ze stavebního spoření mohou klienti požádat beze změny oproti roku 2003 již 

po dvou letech spoření. Úvěr ze stavebního spoření je nutné vázat k bytovým potřebám. 

Naproti tomu úspory ze stavebního spoření, včetně úroků a státní podpory, můžete využít 

podle libosti.“[3, s. 83] 

V případě, že klient bude chtít čerpat tento úvěr, je nucen splnit několik podmínek. Syrový 

uvádí, že tyto podmínky bývají tři: 

- Spořit minimálně 2 roky. 

- Naspořit minimálně 40 % (resp. 50 %)
27

 

- Splnění hodnotícího čísla.
28

[13, s. 26] 

V některých situacích klient potřebuje řešit financování bydlení čerpáním úvěru mnohem 

dříve než až po splnění výše uvedených podmínek. Pro vyřešení této situace spořitelny nabízí 

využiti tzv. překlenovacího úvěru. V podstatě věci se jedná o speciální úvěr vázaný  

ke konkrétnímu účtu stavebního spoření a určený na překlenutí období do přidělení CČ. 

Zpravidla výše tohoto úvěru je ve výši cílové částky (může být i nižší, nikdy však vyšší). 

 Výhodnost překlenovacího úvěru tkví v tom, že klient jej získá bez splnění podmínek  

a mnohem dříve než klasický úvěr ze stavebního spoření. Jistou nevýhodou této varianty 

úvěru je, že úrokové sazby zde nejsou regulovány zákonem a nemusí být ani pevné  

až do splatnosti. Nicméně stavební spořitelny výši úrokových sazeb u překlenovacích úvěrů 

příliš nemění i proto, že by se klienti při nevýhodných podmínkách začali poohlížet   

po možném refinancování úvěru. Na následujícím obrázku (Obrázek 2) jsou zakresleny fáze 

stavebního spoření včetně překlenovacího úvěru. 

                                                
27

 Nicméně tato informace o minimálním naspoření 40 % již není zcela aktuální, protože některé banky již 

nabízí i nižší úroveň (např. u Raiffeisen banky stačí naspořit pouhých 35 %). 

28 Toto číslo určuje kvalitu spoření klienta a roste s časem, s výší vkladu, s včasností vkladu a se zvolenou 

variantou (v rychlé variantě roste rychleji). 
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Obrázek 2: Fáze stavebního spoření včetně překlenovacího úvěru 

 

Zdroj: autor zpracování dat [16, s. 85] 

Lukáš a Kielar ve své publikaci uvádí, že „doba trvání překlenovacího úvěru se může 

pohybovat od několika dnů až po celou dobu fáze spoření. V této extrémní situaci se obvykle 

jedná o klienty, jenž potřebují financovat své bytové potřeby a nemají dosud uzavřenou 

smlouvu o stavebním spoření. Takoví klienti pak uzavřou smlouvu o překlenovacím úvěru 

současně se smlouvou o stavebním spoření.“[7, s. 27] 

4.4.1 Účelovost úvěru ze stavebního spoření 

V zákoně o stavebním spoření je uvedeno, na co mohou být prostředky získané z úvěru  

ze stavebního spoření použity. Účastník stavebního spoření má právo na poskytnutí úvěru  

pro financování svých bytových potřeb, přičemž může financovat bytové potřeby i osob 

blízkých. 

 Bytovými potřebami se v tomto případě myslí například výstavba rodinného 

či bytového domu, koupě bytu či domu, koupě pozemku, změna stavby, údržba stavby nebo 

udržovací práce, splacení úvěru použitého na financování bytových potřeb, atd. Přehled 

všeho, co lze zařadit pod pojem bytové potřeby, jsou uvedeny v § 6 zákona č. 96/1993 Sb., 

o stavebním spoření.  

4.4.2 Zajištění 

Banky poskytující stavební spoření se obvykle chtějí proti riziku nesplácení klienta zajistit, 

a proto je většinou požadována nějaká zástava. Úvěr ze stavebního spoření musí být zpravidla 

zajištěn, avšak banky nabízejí úvěry do určité výše bez zajištění. 

V praxi je často využíváno zajištění nemovitostí, ale také zajištění pomocí ručitele, 

který začne splácet dluh v případě, že dlužník splácet přestane. Některé spořitelny u zajištění 

požadují uzavření pojištění pro eliminaci rizika nesplácení. 
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4.4.3 Smlouva o stavebním spoření 

Ve smlouvě o stavebním spoření bývá vyjma CČ uvedena také úroková sazba pro úročení 

vkladů klienta a poskytnutých úvěrů spořitelnou. „Obě úrokové sazby jsou ze zákona 

stanoveny jako pevné a jejich rozdíl nesmí přesáhnout tři procentní body.“[7, s. 15] Zákon 

v případě těchto dvou sazeb stanoví, že rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou 

sazbou z úvěru ze stavebního spoření, může činit nejvýše 3 procentní body. Úrokovou sazbu  

z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna jednostranně změnit, pokud účastník 

po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního 

spoření nabídku na úvěr nepřijme, a od uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Smlouvu  

o stavebním spoření může klient uzavřít ve všech bankách spolupracujících se stavebními 

spořitelnami, u samotných stavebních spořitelen, či u externích spolupracovníků  

a na internetu. Při uzavření takovéto smlouvy se účastník zavazuje ukládat u vybrané stavební 

spořitelny vklady ve smluvní výši. Pokud je smlouva uzavřená fyzickou osobou, je nutné, aby 

obsahovala prohlášení, zda účastník žádá o přiznání státní podpory (lze v průběhu 

kalendářního roku jedenkrát změnit). Součástí každé smlouvy o stavebním spoření jsou 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) stavebního spoření, které stanovují podmínky 

pro poskytnutí úvěru a další podmínky produktu. Každá stavební spořitelna obvykle nabízí 

několik variant stavebního spoření, takzvaných tarifů. Jednotlivé tarify se liší především tím, 

jak rychle může klient získat úvěr ze stavebního spoření, ale také výší úrokových sazeb.  

 Neméně významný je také výběr samotné stavební spořitelny. Vichnarová a Nováková 

ve své publikaci radí: „pokud klient chce pouze spořit, má se orientovat podle výše úroků 

vkladů“.[17, s. 45] Některé spořitelny totiž zvýhodňují klienty, kteří nechtějí úvěr, úrokovou 

bonifikací, například ve výši jednoho procenta. Klientům, kteří chtějí úvěr, by doporučily si 

všímat výše úroků úvěru, ale také poplatků a délky splácení. 

 Samotná smlouva o stavebním spoření je uzavírána na dobu neurčitou a lze ji kdykoliv 

vypovědět. Ukončení smlouvy před uplynutím vázací doby klientovi rozhodně nedoporučuji, 

jelikož při předčasné vypovědí, ztrácí nárok na vyplácení statní podpory a stavební spořitelna 

mu naúčtuje poplatek dle svého sazebníku.  

Pokud však již vázací doba uplynula, lze smlouvu ukončit dvěma způsoby: 

- přijetím přidělené cílové částky, 

- vypovědí. 
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 Stavební spořitelna může však klientovi oznámit, že má nárok na přidělení cílové 

částky, což znamená, že má možnost zažádat o čerpání úvěru ze stavebního spoření. V tuto 

chvíli má klient v podstatě tři možnosti: 

a) čerpat úvěr ze stavebního spoření (dříve nebo později), 

b) vybrat samotný zůstatek účtu (nebrat si úvěr), 

c) spořit dál (až do výše vaší cílové částky). 

ad a) Pokud klient chce čerpat úvěr ihned, či zná termín čerpání, měl by přijmout přidělení 

cílové částky k oznámenému nebo pozdějšímu termínu. Tzn., vyplní žádost o přidělení cílové 

částky a zašlete ji do měsíce stavební spořitelně poté, co mu spořitelna oznámí, že na úvěr má 

nárok. Počínaje tímto datem může čerpat cílovou částku za předpokladu, že bude mít 

uzavřenou smlouvu o úvěru a úvěr řádně zajištěn, případně může čerpat pouze zůstatek  

na účtu a úvěr až později. Výše úvěru se rovná rozdílu cílové částky a aktuálního zůstatku 

účtu stavebního spoření. Po termínu přidělení by už klient neměl spořit, pokud nechce 

snižovat výši úvěru. 

 V případě, že klient nezná termín čerpání, neměl by dělat nic, jelikož dalším spořením  

by snižoval výši úvěru. Na uzavření smlouvy o úvěru je většinou lhůta deset měsíců od data 

přijetí přidělení. Stavební spořitelna vám připraví cílovou částku k vyplacení nejpozději  

k poslednímu dni třetího měsíce po obdržení vaší žádosti o přidělení. 

ad b) Pokud chce klient vyplatit naspořené peníze, bez přidělení úvěru, neměl by přijímat 

přidělení cílové částky, ale podat výpověď smlouvy (pozor na dodržení vázací lhůty). 

Výpověď smlouvy se podává na formuláři stavební spořitelny (případně lze výpověď podat  

i formou dopisu, pokud bude mít všechny náležitosti, které stavební spořitelna požaduje). 

Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení 

výpovědi stavební spořitelně. Smlouva je ukončena k poslednímu dni výpovědní lhůty,  

a poté klientovi stavební spořitelna vyplatí naspořené prostředky. Peníze mohou být poslány 

na klientův účet, nebo si je může vybrat pomocí poštovní poukázky, případně použít jinou 

formu, kterou spořitelna umožňuje (šek, hotovost). 

ad c) Pokud úvěr ani naspořené prostředky zatím klient nepotřebuje, může ve spoření i se 

státní podporou pokračovat libovolně dlouho, jen musí dát pozor, aby nepřekročil jeho 

cílovou částku. Přespoření  nepřipouští žádná stavební spořitelna, konkrétní postup v této 

situaci upravují VOP jednotlivých stavebních spořitelen. Stavební spořitelna pravděpodobně 

platbu nepřijme, ale mohla by klientovi také automaticky zvýšit cílovou částku nebo i 

vypovědět smlouvu. Každopádně pokud si přespoření klient ohlídá, smlouva může fungovat 
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jako výhodný termínovaný vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou. Po uplynutí vázací lhůty 

může klient smlouvu kdykoli vypovědět. Zvýšení cílové částky většinou znamená, že bude 

nucen přijmout aktuální podmínky, což nemusí být ekonomicky výhodné. Tuto věc 

doporučuji pečlivě zvážit. U starších smluv totiž bylo jiné (vyšší) úročení, nebo dokonce jiné 

zákonné podmínky. 

4.5 Analýza trhu stavebních spořitelen 

Přestože podmínky stavebního spoření jsou dány zákonem, autor považuje nejvýznamnějším 

kritériem zvolit správně výběr dané stavební spořitelny. Zákon o stavebním spoření definuje 

výši státní podpory, maximální rozpětí mezi úroky z vkladů a úvěrů nebo dobu trvání 

produktu ve fázi spoření, ale každá stavební spořitelna nabízí několik odlišných variant. Tyto 

rozdíly se projevují zejména v poplatcích, úrokových sazbách nebo ve stanovené minimální 

cílové částce. 

 Proto je nutné si předem uvědomit, čeho chce klient dosáhnout, zda chce pouze spořit,  

či čerpat úvěr a v jaké výši, a teprve poté vybírat vhodný produkt. Většina informací je 

dostupná na internetových stránkách konkrétní spořitelny, avšak autor doporučuje prostudovat 

nejen nabídku produktů, ale také všeobecné podmínky, kde mohou být uvedeny ještě další 

doplňující podmínky týkající se stavebního spoření, oproti těm, které jsou uvedeny v hlavních 

informacích o produktu. v České republice v současné době podniká pouze pět stavebních 

spořitelen, kterými jsou: 

 Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), 

 Českomoravská stavební spořitelna (Liška), 

 Raiffeisen stavební spořitelna, 

 Modrá pyramida, 

 Wüstenrot stavební spořitelna. [19] 

Všechny výše uvedené stavební spořitelny jsou členy Asociace českých stavebních spořitelen 

(AČSS) již od jejího založení, tedy od roku 2000. Původně bylo členy AČSS šest stavebních 

spořitelen, avšak došlo k fúzi u dvou– Raiffeisen a Hypo, přičemž Hypo stavební spořitelna 

zanikla. Hlavním motivem pro založení byla především ochrana a podpora společných zájmů 

stavebních spořitelen působících na českém finančním trhu. Základním posláním Asociace 

českých stavebních spořitelen je snaha o vytváření optimálního zázemí systému stavebního 

spoření a upevňování důvěry občanů ve spolehlivost, funkčnost, stabilitu, kontinuitu 

a výkonnost sektoru stavebního spoření. Asociace klade důraz především na vytváření 
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příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb občanů. Prostřednictvím spolupráce 

spořitelen dociluje podpory a rozvoje produktu stavebního spoření a nabídky finančních 

instrumentů na českém trhu. Mimo to je velký důraz kladen na spolupráci s orgány státní 

správy, především v otázkách spojených s dalšími kroky vedoucími k rozvoji sektoru.[19] 

4.5.1 Stavební spořitelna České spořitelny 

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. je jednou z dceřiných společností České spořitelny, 

která od roku 2000 patří do silné finanční skupiny Erste Bank. Zároveň je členem jednoho 

z nejsilnějších finančních seskupení na tuzemském trhu - Finanční skupiny České spořitelny, 

a představuje tak silnou, flexibilní a finančně zdravou banku garantující svým klientům 

spolehlivost, jistotu a důvěryhodnost. 

 Stavební spoření s Buřinkou, je prezentováno jako jedno z nejvýhodnějších spoření, 

patřící mezi velmi bezpečné a určené pro kohokoliv. Nicméně v případě zjištění konkrétních 

informací je potenciální klient nucen nahlédnout do sdělení stavební spořitelny a nalézt 

parametry v konkrétním sazebníku či všeobecných podmínkách. Klient u této instituce může 

získat úvěr ve výši až 800 000 Kč bez zástavy nemovitosti. Dále si může zvolit ze dvou 

variant spoření, a to ze standardní varianty nebo rychlé varianty. 

 Nicméně pro lepší orientaci mohou klienti využít simulaci stavebního spoření, kde se  

po volbě základních parametrů přesně vypočítá celkem naspořená částka. V následující 

tabulce (Tabulka 4.5.2.) je uvedeno shrnutí hlavních parametrů stavebního spoření u této 

banky. Úrokové sazby jsou zde 2 % p.a. pro spoření a 4,75 % p.a. pro úvěry ze stavebního 

spoření. Minimální cílová částka je 40 000 Kč a minimální naspoření pro získání úvěru je  

40 % cílové částky. Roční poplatek za vedení účtu je 310 Kč a minimální měsíční splátka činí 

0,55 % z CČ.[59] 

Tabulka 4.5.2. Stavební spoření s Buřinkou 

Stavební spoření s Buřinkou 

Úroková sazba z vkladů 2 % p.a. 

Úroková sazba z úvěru 4,75 % p.a. 

Poplatek za uzavření smlouvy na pobočce 1% z cílové částky (max. 7 500 Kč) 

Roční poplatek za vedení účtu 310 Kč 

Roční výpis z účtu 0 Kč 

Maximální výše úvěru 60 % z cílové částky 

Minimální cílová částka 40 000 Kč 

Minimální měsíční splátka 0,55 % z cílové částky 

Zdroj: autor vlastní zpracování dat [60]  
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 Již při nulovém zůstatku na účtu mohou klienti využít úvěr překlenovací, na tento úvěr  

se ovšem vztahují zcela jiné parametry. U této společnosti lze nalézt překlenovací úvěr HYPO 

TREND, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti a překlenovací úvěr TREND, 

který zajištěn není. Při nedodržení všech těchto podmínek může být úroková sazba navýšena 

až o 0,95 % p.a. a minimální měsíční částka až o 0,11 % z cílové částky.[60] 

Tabulka 4.5.3. Překlenovací úvěr HYPO TREND (zajištěný nemovitostí) 

Minimální měsíční 
platba 

Úroková sazba Typ úrokové sazby Splatnost 

0,45 % z cílové částky 3,10 %   Variabilní (pevná na 3 roky) 
Až 28 let 

0,48 % z cílové částky   3,70 %   Pevná (po celou dobu platnosti) 

Zdroj:autor vlastní zpracování [60] 

Tabulka 4.5.4. Překlenovací úvěr TREND (nezajištěný) 

Minimální měsíční 
platba 

Úroková sazba Typ úrokové sazby Splatnost 

0,73 % z cílové částky 5,40 % Variabilní (pevná na 3 roky) 
        Až 18 let 

0,78 % z cílové částky 6,40 % Pevná (po celou dobu splatnosti) 

Zdroj: autor vlastní zpracování [60] 

 Z výše uvedený konkrétních parametrů překlenovacích úvěrů logicky vyplývá,  

že u nezajištěného úvěru jsou úrokové sazby vyšší. U obou typů se mohou ještě navýšit, 

jelikož jsou zde uvedeny podmínky, například sjednání úrokové míry na dobu fixace,  

po níž může sazba mírně vzrůst. 

4.5.2 Českomoravská stavební spořitelna 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (dále jen ČMSS) zahájila svou obchodní činnost   

v roce 1993. Jejími akcionáři jsou Československá obchodní banka, a.s. a Bausparkasse 

Schwäbisch Hall AG. Produkt stavební spoření je u této spořitelny identifikovaný jako 

Stavební spoření od Lišky a nabízí výběr z několika variant. První variantou je tarif INVEST, 

který je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí zhodnotit své úspory. Druhou variantou je tarif 

PERSPEKTIV, který je vhodný jak pro zhodnocení úspor, tak pro pořízení vlastního bydlení. 

Poslední variantu zastupuje tarif ATRAKTIV, který je výhodný pro financování bydlení  

a nabízí nižší úrokové sazby než u předchozích dvou variant. Konkrétní parametry všech 

tarifů jsou uvedeny v následující tabulce. (Tabulka 4.5.5.).[25] 

 ČMSS nabízí u varianty Invest a Atraktiv jak standardní (minimální splátka úvěru je 

0,6 % cílové částky), tak rychlou variantu (minimální splátka úvěru je 0,8 % z cílové částky).  

U tarifu Perspektiv je nabízena pouze varianta dlouhodobá, tedy minimální splátka úvěru  

0,53 % z cílové částky.[26] 
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Tabulka 4.5.5. Stavební spoření od Lišky 

Tarif INVEST PERSPEKTIV ATRAKTIV 

Úroková sazba z vkladů 2 % p.a. 2 % p. a. 1 % p.a. 

Úroková sazba z úvěru 4,8 % 4,8 % 3,7 % 

Poplatek za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky (max. 15 000 Kč) 

Roční poplatek za vedení účtu 330 Kč 

Minimální částka úvěru 40 000 150 000 40 000 

Maximální výše úvěru 
60 % z cílové 

částky 
65 % z cílové 

částky 
62 % z cílové 

částky 

Zdroj: autor vlastní zpracování [26,27] 

 Na rozdíl od předchozí instituce (Stavební spořitelny České spořitelny), jsou u ČMSS 

hlavní informace pro klienty představeny přehledně u konkrétních variant stavebního spoření. 

Obdobně jako u předchozí spořitelny mohou klienti využít simulace stavebního spoření  

pro výpočet zhodnocení úspor a úvěru. Při výpočtu se volí ze dvou variant, tj. výpočet 

stavebního spoření s úvěrem nebo bez možnosti využití úvěru ze spoření. 

 Pro získání úvěru je důležité splnit hodnotící číslo a spořit minimálně 2 roky. Mimo tyto 

dvě podmínky musí klient dále doložit účelnost úvěru a splnit požadavky na zajištění úvěru. 

Úvěr bez zajištění je možné pořídit až do výše 500 000 Kč. 

 V případě výběru překlenovacího úvěru, je klientovi nabízena úroková sazba 

od 3,7 % p.a. a samotný úvěr může být poskytnutý do výše CČ a bez zajištění až 500 000 Kč. 

Opět v tomto případě existuje několik variant tarifů. 

 Úvěry poskytované s minimálním naspořením vyjádřeným procentem z CČ jsou Kredit 

Standard a Kredit 90, překlenovací úvěry s naspořením 1000 Kč jsou Topkredit, Topkredit 

plus a Tophypo. Úroková sazba u všech těchto variant je neměnná mimo variantu Tophypo,  

u níž je sazba fixována na 6 let. ČMSS nabízí i další produkty kromě stavebního spoření,  

a to je hypoteční úvěr Hypotéka od Lišky. Nicméně úrokové sazby se u tohoto úvěru pohybují 

poměrně vysoko oproti konkurenci.[29,30]  

4.5.3 Raiffeisen stavební spořitelna 

Raiffeisen stavební spořitelna (dále jen RSTS) působí na českém trhu již od roku 1993. V této 

době se však ještě jmenovala AR stavební spořitelna a.s.. Historicky významným rokem pro 

tuto spořitelnu byl rok 1998, kdy Raiffeisen Bausparkasse GmbH navýšil svůj podíl  

ve stavební spořitelně na 75 % všech akcií a obchodní jméno spořitelny se změnilo  

na Raiffeisen stavební spořitelna a.s.. Na podzim roku 2008 došlo k fúzi dvou stavebních 

spořitelen, Hypo stavební spořitelny a.s. a Raiffeisen stavební spořitelny a.s..[56] 



102 

RSTS nabízí dva tarify stavebního spoření: 

a) spořící tarif 

b) úvěrový tarif 

Konkrétní parametry uvádí následující tabulka (Tabulka 4.5.6). Opět je nutné přesné 

parametry jednotlivých tarifů dohledávat v obchodních podmínkách a oznámeních banky. 

Tabulka 4.5.6. Stavební spoření od Raiffeisen stavební spořitelny 

Tarif Tarif spořící (S041) Úvěrový (S061) 

Úroková sazba z vkladů 2 % p.a. 1 % p.a. 

Úroková sazba z úvěru    4,9 % p.a.    3,5 % p.a. 

Poplatek za uzavření smlouvy 1% z CČ (max 15 000 Kč) 

Roční poplatek za vedení účtu 320 Kč 

Roční výpis z účtu 21 Kč 

Maximální výše úvěru 60 % z cílové částky 

Minimální cílová částka 50 000 Kč 

Zdroj: autor vlastní zpracování [57] 

Od roku 2012 má RSTS novou nabídku produktů specializovaných na financování bydlení, 

jsou to překlenovací úvěry REKOpůjčka, HYPOsplátka, EKO PROGRAM a úvěr  

ze stavebního spoření. U REKOpůjčky je možnost dostat nezajištěný úvěr až do 

výše 500 000 Kč s nejnižší nabízenou úrokovou sazbou ve výši 4,6 % p.a. Tento překlenovací 

úvěr je vhodný pro menší rekonstrukci či modernizaci. U překlenovacího úvěru HYPOsplátka 

je nutné zajištění úvěru a minimální výše úvěru je zde stanovena na 300 000 Kč. Úrokové 

sazby se u HYPOsplátky pohybují okolo 3,1 % p.a..[58] 

 Nabízený EKO PROGRAM je zacílen na klienty, kteří zamýšlejí modernizaci 

zateplovacích a topných systémů nebo využívání alternativních zdrojů solární a tepelné 

energie. 

 Poslední ze čtveřice produktů určených k financování bydlení je Úvěr ze stavebního 

spoření, u kterého je nízký úrok od 3,5 % ročně a lze jej získat do výše 700 000 Kč bez 

zajištění. Tento úvěr může klient čerpat jednorázově nebo postupně až 2 roky, může postoupit 

úvěr i na osoby blízké a nemusí prokazovat své příjmy. Pro získání tohoto úvěru musí klient 

uzavřít smlouvu o stavebním spoření a následně spořit alespoň dva roky. Pokud klient naspoří 

minimálně 35 % až 40 % CČ, stavební spořitelna s ním uzavře smlouvu o úvěru ze stavebního 

spoření. 
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4.5.4 Wüstenrot 

Psal se rok 1921, kdy v německém městečku Wüstenrot, „Spolek přátel“ vyjádřil své motto: 

„Každé rodině střechu nad hlavou“. Tímto okamžikem započala historie stavebního spoření 

na evropském kontinentě spolu s historií této společnosti, jež se stala základním kamenem 

finanční skupiny Wüstenrot. Na základě expanze do mnoha evropských zemí a spojením  

s jednou z největších německých pojišťovacích společností Württembergische AG se 

Wüstenrot stal významnou mezinárodní finanční institucí. 

 V České republice společnost Wüstenrot zahájila svou činnost v roce 1993, kdy došlo 

k postupnému rozvoji služeb společnosti v návaznosti na současnost, kdy se snaží poskytnout 

klientům kompletní služby pro správu rodinných financí. Od roku 1999 nabízí životní 

pojištění a od roku 2003 nabízí hypoteční úvěry jako další zdroj financování bydlení. Klienti 

si u této společnosti mohou vybrat z několika základních tarifů, lišící se minimální 

výší uspořené částky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, koeficientem ohodnocení 

a výší splátek úvěru ze stavebního spoření. [62]  

Tabulka 4.5.7. Nabídka produktu Wüstenrot 

Tarif 
Optimální 
speciální 

Optimální 
finanční 

Optimální 
normální 

Optimální 
kreditní 

Úroková sazba z vkladů 1 % nebo 2,1 % 

Úroková sazba z úvěru 3,7 % p.a. (u 1 %), nebo 4,7 % p.a. (u 2%) 

Poplatek za uzavření 
smlouvy 

1 % z CČ, maximálně 30 000 Kč 

Roční poplatek  
za vedení účtu 

250 Kč 

Roční výpis z účtu (elektronicky) nebo 30 Kč (poštou) 

Maximální výše úvěru 70 % z CČ 60 % z CČ 50 % z CČ 50 % z CČ 

Minimální cílová částka 20 000 Kč 

Zdroj: autor vlastní zpracování [63] 

 Tato stavební spořitelna nabízí výše uvedené 4 tarifní varianty. Optimální kreditní (OK) 

je vhodná pro ty klienty uvažující dlouho spořit a potřebují vysoký úvěr, popřípadě 

dlouhodobý překlenovací úvěr. Další variantou je Optimální finanční (OF), která je 

nejvhodnější pro překlenovací úvěry a je určena obzvláště těm klientům potřebujícím vysoký 

úvěr za výhodných úvěrových podmínek. Optimální speciální (OS) je variantou, která zajistí 

nejrychlejší přidělení cílové částky a tím i nárok na úvěr ze stavebního spoření. 

 Poslední z výše uvedené čtveřice v tabulce je varianta Optimální normální (ON), která 

nabízí nejnižší zatížení rodinného rozpočtu při splácení úvěru. Klient si může vybrat ze dvou 

kombinací úrokových sazeb, a to v prvním případě sazbu 1 % pro úročení vkladů a 3,7 %  

pro úročení úvěru nebo sazbu 2,1 % pro úročení vkladů a 4,7 % pro úročení úvěru. [63] 
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 Mezi další produkty spojené se stavebním spořením patří například produkt Wüstenrot 

Kamarád určený pro děti a mladistvé do 18 let, kde je nulový poplatek za uzavření smlouvy. 

Dalším produktem pro mladé je Vychytané spoření, které je určeno pro mladé klienty ve věku 

od 18 do 30 let a je spojeno s nabídkou zvýhodněného překlenovacího úvěru. Za vedení účtu 

činí měsíční poplatek 20 Kč.  

 Nabízených překlenovacích úvěrů je opět několik variant. Produkty jsou nazývány jako 

Superúvěr, Partner a Družstevní byt.  

 Superúvěr je určen klientům, kteří mají již nejméně 12 měsíců podepsanou smlouvu  

o stavebním spoření, tento typ je poskytován do výše 600 000 Kč bez zajištění. Překlenovací 

úvěr Partner je poskytován bez akontace a bez zajištění až na 200 000 Kč a 50 000 Kč  

bez jakéhokoliv zajištění úvěru. Poslední variantou je překlenovací úvěr Družstevní byt 

určený výhradně pro pořízení družstevního bytu, který nemusí být zajištěn nemovitostí. Tento 

úvěr je poskytován až do výše 2 mil. Kč, se splatností až do 25 let.[66] 

4.5.5 Modrá pyramida 

Modrá pyramida se prezentuje jako moderní dynamická společnost zaměřující se na budování 

vztahu mezi klientem a finančním poradcem. Vedle tradičního stavebního spoření a úvěrů  

na bydlení nabízí také další bankovní a pojišťovací produkty.  

 Tato stavební spořitelna nabízí stavební spoření podobných parametrů jako předchozí 

spořitelny. Pokud klient hodlá pouze spořit, má pro něj banka připravených několik 

speciálních nabídek.[47] 

 Pro stávající klienty, kterým končí smlouva, má Moudré stavební spoření. Pokud klient 

vloží minimálně 10 000 Kč v období během prvních 4 měsíců, získá zvýhodněné úročení  

na spořícím účtu stavebního spoření (+1 % p.a. ke stávající sazbě 2 %). Dále tato stavební 

spořitelna nabízí stávajícím klientům produkt Prodloužení Plus, jehož prostřednictvím dává 

možnost prodloužení smlouvy navýšením cílové částky s 50 % slevou na poplatku  

za navýšení při zachování stejného tarifu. Pro 3leté prodloužení se částka navýší o 50 % 

naspořených prostředků a při 6letém prodloužení o 100 % naspořených prostředků.[48]  

 Nabídka překlenovacích úvěrů pro malé a střední částky je zde zastoupena produktem 

s názvem Rychloúvěr, který lze využít již s 0% akontací a získat až 500 000 Kč bez zajištění 

s možností rozložení splátek až na 15 let. Úroková sazba u tohoto produktu se pohybuje  

od 6,34 % ročně. V případě rozhodnutí klienta pro vyšší částku, spořitelna nabízí 

překlenovací úvěr pod názvem Hypoúvěr, kde úroková sazba je již od 3,28 % s možností 
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rozložení splátek až na 28 let a mimořádných vkladů a splátek bez sankcí. Tento úvěr však 

musí být zajištěn nemovitostí. Klasický úvěr ze stavebního spoření je možné získat  

po 2 letech při minimální naspořené částce 40 %. Úroková sazba je závislá na variantě 

stavebního spoření a výši splátky přiděleného úvěru. Konkrétní sazby naleznete  

v následujícím obrázku (Obrázek 4).[49] 

Obrázek 4: Úrokové sazby – Modrá pyramida 

 Úroková sazba p.a. 
(%) 

úroková sazba při rychlé, standardní a pomalé variantě 5,00 

úroková sazba při standardní a pomalé variantě 4,00 

úroková sazba při pomalé variantě 3,00 

Zdroj: autor vlastní zpracování úrokových sazeb [50] 

4.6 Porovnání forem financování 

Při porovnání nabídek hypotečních bank by každého klienta měla zajímat celková cena úvěru, 

a nikoliv pouze úroková sazba, či vypočtená měsíční splátka, ale také všechny spojené 

náklady s vyřizováním úvěru z důvodu časté změny aktuálních nabídek úvěrů a úrokové 

sazby. Je velmi důležité srovnávat tyto nabídky dle obdobných parametrů, např. shodné doby 

fixace úrokové sazby nebo doby splatnosti.  

 Pro toto srovnání hypotečních úvěrů i stavebního spoření může budoucí klient využít 

kalkulačky dostupné na stránkách jednotlivých bank, nicméně tyto výpočty mohou být 

zavádějící, jelikož tyto kalkulačky počítají většinou s různou dobou splatnosti, dobou fixace 

úrokové sazby a výší úvěru. Pokud však žadatel navštíví instituci nabízející daný produkt 

zjistí, že konkrétní nabídka je poměrně odlišná, což je zapříčiněno významnou rolí bonity 

klienta nebo hodnotou zastavené nemovitosti. U stavebních spořitelen tento problém 

s výpočty vzniká také proto, že u překlenovacích úvěrů, tyto internetové kalkulačky počítají 

vždy s nejnižší možnou sazbou, kterou většina žadatelů nedostane. 

4.6.1 Srovnání nabízených produktů hypotečních bank a stavebního spoření na 
základě modelových příkladů 

Pro srovnání a výběr nejoptimálnější varianty nabízených produktů v této podkapitole zvolil 

autor tři modelové příklady, jejichž zadání bude použito i pro srovnání produktů stavebního 

spoření. Při srovnávání se autor zaměřil na výši měsíční splátky a velikosti přeplacené částky.  
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Příklad č. 1 Koupě bytu 

Mladý pár z Olomouce do současné doby bydlí v podnájmu, a proto se rozhodl řešit svou 

situaci koupí bytu do osobního vlastnictví, jelikož do 3 let plánují spolu založit rodinu a chtějí 

mít vlastní bydlení. Následující tabulka znázorňuje informace o tomto mladém páru. 

Zadání příkladu č. 1 

Příklad: koupě bytu Kraj Olomoucký (Olomouc) 

žadatelé 
Muž 27 let, příjem 25 000 Kč 

Žena 25 let, příjem 18 000 Kč 

Celkové měsíční příjmy 43 000 Kč 

Současně volné prostředky 450 000 Kč 

Budoucí možné dědictví  220 000 Kč 

Požadují byt v hodnotě  2 500 000 Kč 

Zdroj: autor vlastní zpracování 

 Jelikož autorem zkoumaný pár má k dispozici volné prostředky pouze ve výši 450 tisíc 

korun, ke koupi bytu potřebují minimálně 2 050 000 Kč (tj. 82 % hodnoty nemovitosti). 

Avšak autor by tomuto páru doporučil, aby měli k dispozici více než přesně tolik finančních 

prostředků, kolik je hodnota nemovitosti.  Je zapotřebí mít nějakou finanční rezervu 

na nečekané výdaje a také nějaké prostředky pro potřeby vybavení bytu. Autor tedy bude 

kalkulovat při výpočtech s faktem, že si ponechají 200 000 Kč jako rezervu. Proto má tento 

pár k dispozici pouze volné prostředky ve výši 250 000 Kč na koupi bytu a bude si muset 

půjčit 2 250 000 Kč v rámci hypotečního úvěru. Mladý pár se rozhodl pro dobu splatnosti 

30 let s dobou fixace úrokové sazby 5 let. Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze č. 5. 

 Nejprve než autor začne řešit problém páru prostřednictvím konkrétních nabídek bank,  

je zapotřebí zjistit, zda jsou zmínění žadatelé dostatečně bonitní. Jelikož autor vybral mladý 

pár, zvolil nejdelší dobu splatnosti 30 let i za předpokladu, že pár plánuje dítě, což bude 

znamenat zvýšení výdajů a díky nižší splátce jim zbude více volných prostředků. Pokud 

uvážím první variantu, tedy že si vezmou hypoteční úvěr na celých 2 250 000 Kč, bude se 

jednat o hypoteční úvěr s 90% zástavou nemovitostí, což je poměrně hodně a tudíž i úrokové 

sazby budou vysoké.  

 Většinou takto vysoký úvěr již spadá pod 100% hypotéku, a proto jsou sazby velmi 

vysoké a obdobně i měsíční splátky. Pro srovnání nabídek bank bylo hlavním srovnávacím 

měřítkem výše splátky spolu se všemi poplatky a výše přeplacení celého hypotečního úvěru.  

Ze srovnávaných bank je nejlevnější Česká spořitelna, která tomuto páru nabídla hypoteční 

úvěr s měsíční splátkou 9 535 Kč a úrokovou sazbou 3,04 %. Konkrétní sazby a měsíční 
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splátky všech uvažovaných bank ke konkrétním příkladům vždy naleznete v příloze č. 5, 

spolu s výší přeplacení všech srovnávaných hypotečních úvěrů.  

Příklad č. 2 Koupě staršího domu 

V druhém modelovém příkladu se autor bude zabývat problémem rodiny, která již vlastní 

bydlení má, ale je hodnoceno jako nedostatečné, což je hlavní příčinou pořízení nového 

bydlení. Tato rodina hodlá koupit starší dům s plánovanou rekonstrukcí a prodejem 

dosavadního bytu o velikosti 2+1. Jedná se o mladou rodinu se dvěma dětmi do 6 let, 

která bydlí v Moravskoslezském kraji. Muž má 32 let a jeho čistý příjem dosahuje 

hodnoty 25 000 Kč, žena má 30 let a pracuje pouze na částečný úvazek, tudíž její čistá mzda 

činí 9 500 Kč. Celkové měsíční příjmy rodiny jsou tedy 34 500 Kč. V současné době bydlí 

v bytě v osobním vlastnictví, který má hodnotu 800 000 Kč, a chtějí si koupit starší dům 

v menší obci za 1 050 000 Kč (ocenění ve výši 900 000), u něhož bude nutná počáteční 

rekonstrukce asi ve výši 200 000 Kč. Do nového se chtějí přestěhovat, až dokončí všechny 

úpravy a rekonstrukce a poté (po 3 letech) plánují dosavadní byt prodat.  

Zadání příkladu č. 2 

Příklad: koupě staršího domu Kraj Moravskoslezský 

žadatelé 
Muž 32 let, příjem 25 000 Kč 

Žena 30 let, příjem 9 500 Kč 

Celkové měsíční příjmy 34 500 Kč 

Vlastní byt v hodnotě 800 000 Kč 

Závazky – účelový úvěr  2100 Kč 

Požadují starší dům v hodnotě  1 050 000 Kč 

Plánovaná rekonstrukce  200 000 Kč 

Zdroj:autor vlastní zpracování  

 Závazky této rodiny činí 2100 Kč měsíčně, což je splátka úvěru, při účelovém zůstatku 

200 000 Kč. Žena má založené stavební spoření u Lišky, kde již dlouhou dobu spoří, a tudíž 

má nárok na úvěr ve výši až 500 000 Kč.  

 Autor v daném příkladu uvažoval dvě varianty, které rodina může zvolit. V důsledku 

toho, že rodina nemá žádné volné finanční prostředky, nevyužije variantu samotné 

hypotečního úvěru, ale kombinaci stavebního spoření a hypotečního úvěru. Proto u tohoto 

příkladu autor porovnává jednu alternativu, a to variantu hypotečního úvěru na 765 000 Kč 

(LTV 85 % z kupní ceny domu, splatností 25let a fixací úrokové sazby na 5 let a stavebního 

spoření s cílovou částkou 485 000 Kč a měsíčními splátkami v rámci PÚ do 3000 Kč, a 

v rámci SÚ do 4000 Kč. 
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 Pro výpočet hypoteční části zadání byla vybrána nabídka hypotečního úvěru 

(nejlevnější nabídka hypotečního úvěru nabídka LBBW Bank s měsíční splátkou 3521 Kč a 

úrokovou sazbou 2,73 %). Pro výpočet části stavebního spoření byla autorem vybrána 

nabídka Raiffeisen bank, jelikož jejich nabídka dokonale vyhověla obou požadovaným 

kritériím páru. Nabídka RSTS se skládala, ze měsíční splátky PÚ ve výši 2630 a měsíční 

splátky SÚ ve výši 4850 Kč. Jak je zřejmé, v rámci SÚ se stavební spořitelna nevešla 

do požadované hranice, avšak tuto nevýhodu výrazně přebíjí fakt výše přeplacených peněz 

ve výši pouze 65 140 Kč. Celkem při této variantě obou vybraných nabídek pár přeplatí 

jen 389 040 Kč. Ostatní nabídky porovnávaných bank a spořitelen jsou uvedeny v příloze č. 5. 

 Jak již bylo zmíněno, tato rodina disponuje s bytem, který plánuje prodat, až se 

přestěhuje do nového zrekonstruovaného domu. Utržené peníze za prodej bytu může použít 

jako mimořádnou splátku hypotečního úvěru (volba kratší doby fixace hypotečního úvěru), 

nebo může splatit úvěr ze spoření (v tomto případě je sice poplatek za splacení ve fázi PÚ),  

avšak zaplatí méně než by zaplatili na úrocích z PÚ za celou dobu jeho trvání, nebo mohou 

utržené peníze dále investovat. Této rodině autor tuto zkoumanou variantu doporučuje,  

za předpokladu, že utrženými penězi z prodeje bytu, mimořádně splatí úvěr ze stavebního 

spoření. 

Příklad č. 3 Rekonstrukce domu 

V tomto příkladu figurují dva manželé vlastnící nemovitost, u níž jsou nuceni provést 

rekonstrukci. Rodinu zastupuje muž (42 let) s měsíčním příjmem 22 000 Kč, žena (39 let) 

s měsíčním příjmem 12 000 Kč a jejich syn (16 let). Tato rodina bydlí ve starším rodinném 

domě v menší obci v Jihomoravském kraji, který má hodnotu 1 600 000 Kč a potřebuje 

rekonstrukci v odhadované výši 800 000 Kč. Rodina má naspořeno 200 000 Kč. 

 Autor  u tohoto příkladu zvolil dvě varianty řešení, které může rodina zvolit, a to 

hypoteční úvěr ve výši 600 000 Kč, s dobou splatnosti 14 let a dobou fixace úrokové sazby 

5 let, nebo úvěr ze stavebního spoření s CČ 600 000 Kč, kdy podmínkou bylo nabídnutí 

splátek, kterými by žadatelé, co nejméně přeplatili CČ.  

Příklad: rekonstrukce domu Kraj Jihomoravský (menší obec) 

žadatelé 
Muž 42 let, příjem 22 000 Kč 

Žena 39 let, příjem 12 000 Kč 

Celkové měsíční příjmy 34 000 Kč 

Vlastní dům v hodnotě 1 600 000 Kč 

Potřebná rekonstrukce  800 000 Kč 

Úspory celkem  200 000 Kč 

Zdroj: autor vlastní zpracování 
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 V případě volby hypotečního úvěru z porovnávaných nabídek bank nejlépe vyšla 

nabídka Komerční banky s měsíční splátkou 4254 Kč a úrokovou sazbou 2,99 %. Pro zvolení 

této varianty také mluví hodnota, o kolik rodina přeplatí, a v případě KB tento úvěr přeplatí 

pouze o 117 572 Kč včetně všech poplatků, které souvisejí s vyřízením úvěru. 

 V případě výběru stavebního spoření s CČ 600 000 Kč, ze srovnávaných spořitelen 

prezentovala nejlepší nabídku Modrá pyramida, která stanovila dobu splácení na 177 měsíců 

s celkovým přeplatkem 198 120 Kč. Tato nabídka je složena ze splátek PÚ ve výši 4520 Kč 

za měsíc, a splátky SÚ ve výši 4500Kč za měsíc. Veškeré ostatní nabídky hypotečních úvěrů 

a stavebních spořitelen jsou uvedeny v příloze č. 5. 

 Jak je zřejmé, je pro tento starší pár vhodnější zvolit hypoteční úvěr, jelikož 

u stavebního spoření přeplatí o 80 548 Kč více než u zvoleného hypotečního úvěru. 

4.6.2 Výhody a nevýhody hypotečního úvěru a stavebního spoření 

Jelikož v současné době hypoteční úvěry nabízejí nejnižší sazby úroků, je nezbytné porovnat 

oba výše popisované produkty na základě jejich výhod a nevýhod, které udává Tabulka  

č. 4.6.1.  
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Tabulka č. 4.6.1. Srovnání výhod a nevýhod zkoumaných produktů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor vlastní zpracování [21, s. 53-54, 35], 

VÝHODY NEVÝHODY 

Hypoteční úvěr Úvěr ze stavebního spoření Hypoteční úvěr Úvěr ze stavebního spoření 

 Čerpání velkého objemu 
finančních prostředků. 

 Rychlejší vyřízení úvěru než 
u stavebního spoření. 

 Možnost rozložení splátek 
do delší doby splatnosti (až 
30 let). 

 Dostupnost. 

 Nízká úroková sazba. 

 Není nutné předchozí 
spoření. 

 Možnost čerpání státní 
finanční podporu. 

 Možnost výběru fixace 
úrokových sazeb (1až 5 let). 

 Možnost získat úvěr na 
rozestavěnou nemovitost, 
také na rekonstrukční práce 
na domě. 

 Před neschopností splácet 
úvěr se lze pojistit - např. v 
případě pracovní 
neschopnosti či ztráty 
zaměstnání. 

 Možnost úrokovou sazbu ve 
vhodné chvíli zafixovat na 
určité období. 

 Předem dané podmínky úvěru s 
pevnou úrokovou sazbou. 

 Neměnnost podmínek v průběhu 
splácení úvěru. 

 Širší použití úvěrů než je tomu u 
hypotečních úvěrů 

 Nižší poplatky za vyřízení a 
správu úvěru než u hypotečních 
úvěrů. 

 Možnost mimořádně splatit úvěr 
ze stavebního spoření již v 
průběhu doby splatnosti bez 
jakýchkoliv sankcí. 

 Uzavřít smlouvu mohou i děti, 
které nedosáhly plnoletosti. 

 Nezávislost na kapitálovém trhu 
(úrokové sazby z vkladů i úvěrů 
jsou pevné po celou dobu trvání 
vztahu – vázací lhůtu). 

 Téměř nulové riziko investice. 

 10% státní podpora. 

 Výnosy ze stavebního spoření 
nepodléhají dani z příjmu. 

 Dlouhá doba splátek. 

 Fixace úrokové sazby na určité 
období, po němž může sazba 
růst - ↑ měsíční splátky. 

 Dlouhá doba splatnosti. 

 Nemožnost předčasného 
splácení mimo období konce 
fixace. 

 Zástava nemovitostí – případ 
platební neschopnosti, výskyt 
rizika ztráty zastavené 
nemovitosti. 

 Vysoké poplatky za vedení a 
schválení žádosti o úvěry účet. 

 Maximální výše úvěru do 70% 
hodnoty zastavené nemovitosti 
(vyjma případů 100% hypotéky). 

 Delší doba splatnosti - ↓ výše 
splátek, ale  ↑ hodnoty 
zaplacených úroků. 

 Potřeba většího množství 
znaleckých posudků (vyjma 
případů kdy je banka nabízí 
sama). 

 Omezená velikost úvěru závislá 
na velkosti vložených prostředků 

 Doba dvou let k získání řádného 
úvěru (po minimální délce 
spoření 6 let). 

 Při ukončení stavebního spoření 
bez čerpání úvěru do 5/6 let- 
ztráta záloh státní podpory. 

 Relativně vysoké úrokové sazby 
u překlenovacích úvěrů. 

 Nízká výnosnost v delším 
časovém horizontu. 

 Poplatek ve výši 1% z CČ za 
uzavření smlouvy o stavebním 
spoření. 

 Nelikvidita vkladů. 

 Omezení možnosti výběru 
vkladů. 

 Pouze jeden státní příspěvek 
na jednoho klienta. 

 Daň z úroků ze stavebního úvěru 
(stejně jako u vkladů u bank) 
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 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že hypoteční úvěr má jednu zřejmou výhodu oproti 

úvěru ze stavebního spoření, a to v případě 100% hypotečního úvěru, kdy klient má všechny 

potřebné finanční prostředky na koupi nového bydlení, ale za výrazně vyšší úrokovou sazbu. 

Tato výhoda je však omezena pro klienty s věkem nižším než 30 let, jelikož je zde závazek 

splácet tento hypoteční úvěr až do 70 let.  

 Jak je zřejmé z výše uvedené tabulky v případě hypotečního úvěru klient ručí 

za splacení úvěru právě celou vlastní nemovitostí. Tudíž v situaci, kdy se klient dostane 

do finančních problémů, má banka právo nemovitost prodat, a z utržených peněz pokrýt 

nesplacený úvěr. Další výhodou u tohoto produktu je možnost nastavení doby splatnosti dle 

představ klienta a v průběhu splácení ji klient může v určitých případech měnit. Méně 

důležitá je pro klienta i délka fixace úrokové sazby, která mu zajistí stejnou výši za určité 

období. Délku této fixace si klient nastavuje dle toho, že v případě, že očekává nějaký příjem 

– něco zdědí, či obdrží splátku dluhu, zvolí dobu fixace, a může tak splatit větší část úvěru 

bez sankcí. 

 V případě stavebního spoření, speciálně u dlouhodobých úvěrů nabízených stavebními 

spořitelnami jsou výhody z hlediska fungování hypotečních úvěru spíše vzácné. Jednou 

z hlavních výhod úvěru ze stavebního spoření je garantování úrokové sazby po celou dobu 

splácení úvěru, které lze u některých typů dlouhodobých úvěrů dosáhnout. Klient při podpisu 

úvěrové smlouvy zná úrokové sazby a tím i výši splátek na celou dobu splácení. V porovnání 

s hypotečním úvěrem s delší dobou fixace tak úvěry ze stavebního spoření nabízí velmi 

konkurenceschopné úrokové podmínky. Další výhoda úvěru je v podobě možnosti 

mimořádných splátek, kdy klient není omezen obdobím úrokové fixace, které jsou běžné  

pro hypoteční úvěry. Poslední hlavní výhodou úvěru ze stavebního spoření je možnost 

dozajištění úvěru ručitelem v případě, že hodnota zastavené nemovitosti nedosahuje výše 

potřebné k získání úvěrů. Úvěr tedy jde dozajistit až do výše 300 000 Kč ručitelským 

závazkem ručitele, což představuje určitou nevýhodu ve formě poněkud vyšších celkových 

poplatků za získání úvěrů v obvyklé výši 1,5 % z CČ. Proto je vždy vhodné mít na paměti 

větší těžkopádnost stavebních spořitelen ve všech fázích využívání úvěru.  

 Nevýhodou u hypotečních úvěrů jsou poplatky za jejich správu, což je v současné době 

aktuálním tématem. Rok 2013 by mohl znamenat konec těmto poplatkům. V rámci této 

změny jako první z velkých bank reagovala Raiffeisenbank, která upustila od poplatku  

na začátku letošního roku spolu s Komerční bankou a GE Money Bank. Avšak k vrácení 

těchto poplatků zpětně se nechystají. Ostatní banky jako Česká spořitelna, spolu s Hypoteční 
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bankou (skupina ČSOB) o zrušení tohoto poplatku vůbec neuvažují, ale umožňují klientům 

přechod ze standardního hypotečního úvěru na hypotéku bez poplatků (viz nabídka 

hypotečních bank). 

 Samotné poplatky za správu úvěru si tuzemské banky účtují v rozpětí od 40 do 200 Kč  

za měsíc. To ovšem může klienta u pětadvacetileté hypotéky stát na poplatcích až 60 000 Kč. 

Podle posledních odhadů by mohli klienti vymáhat po bankách kolem 0,75 miliard korun, 

v rámci požadavků na vrácení poplatků. Po vzoru německých klientů chystají tuzemští klient i 

stovky žalob na banky za poplatky u hypotečních úvěrů. Česká iniciativa klientů se opírá  

o verdikt německého soudu, který uvedl, že banka nemá právo si účtovat poplatek za vedení 

účtu, jelikož ten je pouze technickým účtem a klientovi nic nepřináší. Proto stovky klientů 

bank žádaly finančního arbitra, aby jim navrácení poplatků přiznal. Avšak nedostalo se jim 

uspokojení, jelikož arbitr svůj postup zdůvodnil tím, že do jeho působnosti nespadají spory  

ze spotřebitelských úvěrů vyšších než 800 tisíc korun, a navíc úvěr na výstavbu nemovitostí 

prý není spotřebitelským úvěrem.  

Úrokové sazby 

Charakteristickým rysem stavebního spoření jsou pevné úrokové sazby platné po celou dobu 

splácení. Dlužník tak může počítat s tím, že se sazba během splácení nezmění. 

 Sazba hypotečních úvěrů je oproti tomu určována fixně pouze na jistý časový úsek 

splácení, nejčastěji na jeden rok nebo na pět let. Klient tak dopředu neví, jaká bude úroková 

sazba jeho úvěru po vypršení doby fixace – může být nižší (což mu při splácení pomůže) nebo 

vyšší (což mu může uškodit). Další výhodou stavebního spoření je fakt, že v případě řádných 

úvěrů jsou úrokové sazby pro všechny klienty stejné (nejde-li o různé tarify jedné spořitelny). 

Naopak sazby hypotečních úvěrů (a také překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření) se liší 

především v závislosti na bonitě klienta, takže minimálních sazeb mohou dosáhnout jen 

nejbonitnější a nejméně rizikoví klienti, ostatní musí k sazbám uváděných bankami,  

přičíst ještě několik desetin procenta (výjimkou je program ČS Top bydlení, kde po splnění 

podmínek získávají všichni klienti stejnou sazbu). 

 Výhodou stavebního spoření je také to, že dlužnou částku (nebo její část) můžete splatit 

kdykoliv před uplynutím doby splatnosti a klient nebude přitom sankciován. U hypotečních 

úvěrů tuto možnost máte jen v okamžiku změny fixace úrokové sazby – tedy například jednou 

za pět let. 
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Státní podpora 

Forma státní podpory stavebnímu spoření a hypotečním úvěrům se liší. Stavební spoření bylo 

dotováno ve své spořící fázi příspěvkem ve výši 25 % z ročních úspor (max. 4500 Kč za rok). 

Fáze úvěru není ze strany státu podobným způsobem dotována. 

 Splácení hypotečního úvěru je podporováno v současné době dvěma způsoby. V obou 

případech se jedná o dotaci na splácené úroky, ale konkrétní výše se liší v závislosti na tom, 

zda se jedná o nemovitost novou či starší, a je také závislá na věku žadatele o úvěr. 

Původní forma státní podpory byla určena bez omezení věku všem žadatelům při pořízení 

nových nemovitostí. V současné době (až do konce ledna příštího roku) je výše této podpory 

pouze 1 % (určuje se podle průměrné sazby hypoték poskytnutých za loňský kalendářní rok)  

a není jisté, zda v příštím roce zůstane zachována. Nicméně, alespoň lidé do 36 let mohou 

získat „úrokovou slevu“ 3 % na starší nemovitosti (také do konce ledna 2013, od února může 

být jen 2 %, v maximální roční výši 2000 Kč). 

 Státní podporu lze čerpat každý rok, z čehož vyplývá, že je výhodné uzavřít smlouvu  

o stavebním spoření na konci kalendářního roku. 

Poplatky 

Zda budou poplatky za vyřízení levnější u stavební spořitelny nebo u hypoteční banky,  

je závislé na mnoha faktorech. Jednak na obecném určení výše poplatku (od nuly do zhruba 

dvou procent z půjčené částky), tak na omezení jeho výše (ústavy většinou uvádějí minimální 

a maximální výši poplatku) a v neposlední řadě na výši úvěru, z něhož je poplatek počítán. 

Může se tedy stát, že za úvěr klient nemusí u stavební spořitelny zaplatit vůbec nic (bez 

ohledu na jeho výši), ale naopak může zaplatit 2 %, což je více než u většiny hypotečních 

bank. 

 Další výrazný poplatek se vybírá za správu a vedení úvěrového účtu. V tomto případě 

jsou ovšem hypoteční banky mnohem dražší než stavební spořitelny. Stavební spořitelny za 

vedení účtu nic nechtějí a vedení je tedy zdarma, nebo u nich za rok klient zaplatí přibližně 

tolik, co u hypotečních bank za měsíc. 

Porovnání cen  

Hypoteční úvěr je založen na tzv. anuitním splácení, což znamená, že měsíčně splácíte částku, 

která se skládá z úmoru (vrácená částka dluhu) a úroku (za poskytnutý úvěr). Výše splátky 

závisí na výši úrokové sazby, době splatnosti a výši nesplacené částky úvěru. 

http://www.mesec.cz/texty/vyse-statni-podpory-hypotecniho-uveru/
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Řádný úvěr ze stavebního spoření nabízí obvykle velmi nízkou úrokovou sazbu. Meziúvěr je 

kombinací spoření a úvěru, což znamená, že klient současně pokračuje ve spoření (a časem 

tak získá nárok na řádný úvěr) a splácí úroky z čerpaného úvěru. Než klient získá řádný úvěr, 

platí pouze úroky, úvěr nesplácí.  

  V případě hypotečního úvěru lze získat splatnost až třicet let, což znamená, že jsou 

měsíční splátky často nižší než splátky meziúvěru. Avšak zejména vzhledem k tomu, že jsou 

obecně úrokové sazby u hypotečních úvěrů vyšší než u stavebního spoření, zaplatí klient 

s úvěrem celkově více. Z pohledu celkových finančních nákladů je tedy výhodnější stavební 

spoření.  

Bezpečnost   

Bezpečnost stavebního spoření je obecně dána tím, že k financování úvěrů na bytové potřeby 

používají stavební spořitelny vklady svých klientů, kteří jsou ve fázi spoření. Tento systém 

je zcela bezpečný a v podstatě nezávislý na akciovém trhu či dalších okolních vlivech.  

 Další významnou skutečností je, že stavební spoření díky dospořování umožňuje 

klientovi a jeho uvěrovému specialistovi naplánovat optimální řešení – vzhledem k finančním 

možnostem klienta, případně jeho rodiny, rizika mimořádných událostí po dobu splácení 

závazku atd. Dospořování je vlastně takovou garancí pro klienta, i pro banku,  

že se nenechají zlákat na první pohled atraktivním, ale pro klienta rizikovým dlouhodobým 

řešením/závazkem. Plnit sny je nádherná věc, ale je to o zodpovědnosti vůči svému závazku, 

vůči svému okolí, vůči nejbližším. Stavební spoření a úvěr ze stavebního spoření ve své 

architektuře tomuto velmi napomáhají. Stačí se podívat, kde je vlastně počátek současné krize 

hypotéčních domů v USA, právě u 100% hypotečních úvěrů a neschopnosti klienta garantovat 

své závazky vůči bance po celou dobu splácení úvěru, resp. nemožnosti banky prodat 

zastavenou nemovitost za „cenu“ úvěru. 

Zástava nemovitosti 

Stavební spoření je vhodné především pokud se klient rozhodne pro menší investice  

do nemovitostí nebo v kombinaci s hypotečním úvěrem pro snížení podílu hypotéky 

k zástavní hodnotě nemovitosti. Stavební spořitelny při úvěrech do 500 000 Kč nevyžadují 

zástavu nemovitosti administrativně zatěžující a vyžadující další dodatečné náklady (např. 

odhad ceny nemovitosti, poplatky katastru nemovitosti za vklad zástavního práva). V případě 

využití kombinace úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru může subjekt ušetřit 

zejména na úrocích z hypotečního úvěru. Například 100% hypotéky mají výrazně vyšší 

úrokové sazby než klasické 70% či 85% hypoteční úvěry. Pokud klient kupuje nemovitost 

http://www.rsts.cz/stavebni-sporeni/
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v ceně 2 000 000 Kč, při využití kombinace 600 000 Kč překlenovacího úvěru ze stavebního 

spoření a 1 400 000 Kč z hypotečního úvěru, získá mnohem výhodnější úrokovou sazbu  

než v případě, kdy využije pouze hypoteční úvěr. 

4.7 Shrnutí 

Při volbě jak jednotlivec bude financovat své bydlení je nutno brát v potaz, zda za hotové,  

nebo se bude rozhodovat mezi stavebním spořením a hypotečním úvěrem. Ve větší míře jsou 

mediálně známější hypotéky, což je zapříčiněno jejich flexibilitou co do úrokové sazby, tak 

jejich jednoduchostí vyřízení. Je zřejmé, že hypotečním úvěrem v současné době lze 

financovat nejen bytovou potřebu, ale i rekreační objekty. Mezi klíčové vlastnosti 

hypotečních úvěrů patří to, že odráží velmi věrohodně tržní úrokové sazby. Nízké úrokové 

sazby často fungují bankám jako magnet na klientelu, a to do okamžiku, kdy bude končit 

fixační období, po němž může klient mít následnou sazbu i několikanásobně. Autor však  

na tomto místě musí podotknout, že úrokovou sazbu lze zafixovat na delší dobu,  

ale za podmínky, že bude vyšší. 

 Pokud by jednotlivec uvažoval o stavebním spoření, je jeho výhodnost determinována 

již naspořenou jakoukoli částkou, což je pro jednotlivce s tímto atributem vždy poloviční 

výhra. Platí v tomto případě jednoduché pravidlo, a to, že pokud bude mít jednotlivec více 

naspořeno, tím si bude půjčovat méně, a tím dříve bude ve fázi fixní úrokové sazby,  

a tím i díky dalším skutečnostem bude celková půjčka levnější. Pokud ovšem jedinec bude 

zakládat nové stavební spoření, bude to pro něj o něco dražší, nicméně i v této variantě může 

mnoho dohnat kupříkladu mimořádnými splátkami z úspor. 

Co se týče srovnání obou produktů je u stavebního spoření vždy zhruba na druhou polovinu 

půjčky fixní úroková sazba – řádný úvěr, kdy má půjčeno tzv. z druhé kapsy stavební 

spořitelny celou částku a platí z ní měsíční konstantní úroky. Mezitím spoří na své stavební 

spoření například do výše 40 % z toho co si půjčil.  Proto je vhodné myslet dopředu a mít 

vždy něco naspořeno.  

 Někteří klienti mají totiž díky předchozímu spoření, kdy ještě například o půjčce 

neuvažovali, tuto první meziúvěrovou fázi skoro nebo úplně za sebou. Této fázi se říká 

meziúvěr nebo překlenovací úvěr a je standardně dražší než hypotéka. Díky konstantním 

(nesnižujícím se) splátkám úroků z meziúvěru. Úroková sazba je zde srovnatelná s průměrem 

sazeb hypoték. Nezapomínejme ale, že tato fáze není konečná a stavební spoření oproti 

hypotéce nemá téměř žádné trvalé poplatky. 
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 Závěrem autor v obecné rovině doporučuje stavební spoření (úvěr ze stavebního 

spoření) použít všude tam, kde klient ocení jistotu sazeb, chce vědět kolik přeplatí, nebo se 

chce připravit na půjčku dopředu, a oproti tomu hypoteční úvěr použít tam, kde je nutné  

co nejméně zatížit výdaje dlužníka, nebo chce klient využít momentální atraktivní nabídku  

a nebojí se rizika. Každý případ je individuální a je vždy nutné vše opravdu řádně posoudit. 

Doba se mění, před pár lety byly hypoteční úvěry na sazbách okolo 7 %, dnes jsou na 3 %. 

Stavební spoření je v tomto ohledu mnohem stabilnější. Jeho sazby nepodléhají takovým 

výkyvům, neboť jsou zhruba z poloviny dány pevně uzavřenými smlouvami. Oba produkty 

jak již bylo zmíněno, mají své klady a zápory.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy smluv řešících oblast bydlení spolu 

s financováním vlastního bydlení. V teoretické části byl nejprve popsán samotný trh bydlení 

s jeho jednotlivými segmenty na základě posledních výsledků sčítání lidu, bytů a domů.  

Po této analýze se autor ve třetí kapitole věnoval hlavní náplni diplomové práce,  

tedy smlouvám řešícím oblast bydlení, v níž k jednotlivým smlouvám vytvořil různá 

doporučení a určité body, které by měly být v daných smlouvách uvedeny, aby ve smluvní 

praxi nedocházelo k uzavírání smluv, které jsou pro potencionální zájemce zjevně nevýhodné. 

V rámci této třetí kapitoly autor porovnal současný stav působnosti v souvislosti s platnými 

právními předpisy a důsledky účinnosti nových právních předpisů platných od 1. 1. 2014.  

 V praktické části autor nejprve provedl analýzu možností financování vlastního bydlení, 

prostřednictvím níž se podrobněji věnoval problematice dvou nejčastěji využívaných 

produktů v praxi – hypoteční úvěr a stavební spoření. Tyto dva produkty, včetně jejich 

kombinace, byly aplikovány na modelových příkladech v rámci současné nabídky bank  

a stavebních spořitelen, a byly vybrány na základě dvou rozhodujících aspektů – výše splátky 

a úhrnem přeplacení klientem. Veškeré úsilí, které bylo vynaloženo při zpracování této práce, 

autor považuje za velice přínosné a zároveň si váží získaných znalostí z oblasti uzavírání 

smluv řešících bydlení a jeho financování. Autor si dovolí tvrdit, že vytvoření práce může být 

přínosné pro jedince, kteří zvažují pořízení vlastního bydlení. 
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Příloha č. 1 Energetický štítek budovy 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 Náležitosti listu vlastnictví 

Výpis z katastru nemovitostí se nazývá List vlastnictví a má záhlaví a části označené A, B, 

B1, C, D, E, F. 

Záhlaví obsahuje: okres (kód a název), obec (kód a název), katastrální území (kód  

a název), číslo listu vlastnictví, nadpis (buď: Výpis z katastru nemovitostí/ nebo: Vlastnictví 

domu s byty a nebytovými prostory/ a nebo: Vlastnictví bytu a nebytového prostoru),  

a v kolika číselných řadách jsou pozemky v tom katastrálním území vedeny (1 nebo 2) 

Část A obsahuje informace o vlastnících nebo spoluvlastnících a dalších právech, 

identifikátory vlastníka, podíl, právní vztahy 

Část B obsahuje informace o nemovitostech, které se týkají vlastníků a ostatních oprávněných 

z části A. Jsou zde tyto oddíly: 

Pozemky: parcelní číslo, výměra, druh pozemku, způsob využití a ochrany. 

Budovy: část obce, číslo popisné nebo evidenční, způsob využití a ochrany, čísla parcel. 

Jednotky: údaje o domě, číslo jednotky, příp. její umístění, typ a způsob využití, velikost 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příp. pozemku. 

Pozemky evidované zjednodušeným způsobem: parcelní číslo, výměra a její původ (katastr 

PK, evidence EN a příděl GP). 

Zde se také vyznačuje, že právě probíhá změna práva k nemovitosti plombou (P). 

Část B1 obsahuje práva k jiným nemovitostem a pro vlastnictví, které nemovitosti z části B je 

zřízeno, 

Část C uvádí omezení vlastnického práva k nemovitostem z části B a odkazy  

na listiny a řízení, ze kterých se při zápisu omezení v části C vycházelo. 

Část D slouží k evidenci poznámek a informací týkající se nemovitostí v částech A,B,B1,C, 

a odkazy na listiny a řízení ze kterých se vycházelo při zápisu do části D. 

Část E neboli Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu vzniku nebo změny vlastnického 

a jiného práva vlastníků z části A k nemovitostem v části B, neboli důkazy  

a důvody nabytí vlastnictví. 

Část F  vymezuje zemědělské pozemky uvedené v části B pomocí parcelního čísla, kódu 

BPEJ a výměry. 

 



 

 

Příloha 3 Výpočty a nabídky k modelovým příkladům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


