
 

 

NOVINKY TÝKAJÍCÍ SE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA SPOLUVLASTNÍKŮ 

Dne 3.4.2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku zákon č. 

163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony (dále jen „Novela“). Novela, která byla v médiích hojně 

prezentována, se dotýká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev, přičemž 

cílem této novely by mělo být zejména zjednodušení a konkretizace některých pravidel. Jednou 

z nejvýraznějších změn je pak faktické zrušení předkupního práva spoluvlastníků. Novela nabude 

účinnosti od 1. července 2020.  

1. Krátký historický exkurz – předkupní právo spoluvlastníků dle zák. č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) upravoval tzv. zákonné předkupní právo 

spoluvlastníků v  § 140. Dle ObčZ platilo, že převáděl-li se spoluvlastnický podíl, měli ostatní 

spoluvlastníci zákonné předkupní právo k tomuto podílu, ledaže šlo o převod na osoby blízké. Podle 

přechodného § 3063 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), zaniklo zákonné 

předkupní právo spoluvlastníků založené dle ObčZ až uplynutím jednoho roku od účinnosti OZ, tedy 

až k 1.1.2015.  

Přijetím nového občanského zákoníku došlo ke změně pojetí zákonného předkupního práva 

spoluvlastníků a to tak, že zákonné předkupní právo spoluvlastníků byla zachováno pouze v případě 

bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu jiného spoluvlastníka. V takovém případě 

spoluvlastníci mohli nabýt spoluvlastnický podíl za cenu obvyklou (§ 1124 odst. 2 OZ). V  § 1124 odst. 

1 OZ byla dále upravena situace, kdy spoluvlastnictví bylo založeno pořízením pro případ smrti 

(typicky závěť) nebo jinou právní skutečností, kdy spoluvlastníci nemohli od počátku svá práva a 

povinnosti ovlivnit. Dle uvedeného ustanovení měli spoluvlastníci po dobu 6 měsíců od vzniku 

spoluvlastnictví předkupní právo k převáděnému podílu, ledaže spoluvlastník převáděl svůj podíl 

jinému spoluvlastníku, manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé.  

V období od 1.1.2015 do 31.12.2017 tedy platila zákonná úprava předkupního práva dle OZ uvedená 

výše, která fakticky předkupní právo spoluvlastníků (s výjimkou bezúplatných převodů a pořízení pro 

případ smrti) zrušila. 

2. Současná právní úprava předkupního práva spoluvlastníků platná od 1.1.2018 

Současná právní úprava předkupního práva byla zakotvena do OZ novelou provedenou zákonem č. 

460/2016 Sb.. Ustanovení § 1124 odst. 1 OZ stanovuje povinnost nabídnout ostatním 

spoluvlastníkům podíl na nemovité věci ke koupi před uskutečněním převodu, ledaže by šlo o převod 



 

na osobu blízkou. Na rozdíl od zákonného předkupního práva dle ObčZ se tak předkupní právo 

spoluvlastníků vztahuje pouze na nemovité věci.  

Tato aktuálně platná právní úprava se v praxi v rámci současného společenského stavu ukázala jako 

velmi obtížně realizovatelná zejména v případě vlastnictví bytů, kdy vlastníci kromě bytové jednotky 

standardně vlastní i podíl na nebytové jednotce v domě, ve které jsou např. umístěny garáže / sklepy. 

Současná bytová výstavba je prováděna velmi často tím způsobem, že nový vlastník bytové jednotky, 

kterou nabývá do výlučného vlastnictví, současně kupuje i podíl na nebytové jednotce. 

V případě převodu bytové jednotky spolu s tímto podílem pak fakticky dochází k tomu, že aby výlučný 

vlastník bytové jednotky mohl prodat spolu s bytovou jednotkou i svůj podíl na nebytové jednotce 

(tedy garážové stání / sklepní kóji), musel by prodávající oslovit písemně všechny ostatní 

spoluvlastníky s nabídkou k realizaci předkupního práva, což představuje přinejmenším časově 

náročný postup. 

3. Právní úprava předkupního práva spoluvlastníků účinná od 1.7.2020 

Zákonodárci Novelou vyhověli širokému společenskému konsenzu na zrušení předkupního práva 

ostatních spoluvlastníků v případě prodeje spoluvlastnického podílu na nemovité věci. Fakticky 

Novela vrací znění § 1124 OZ do původního znění OZ, tedy znění platného a účinného od 1.1.2014 do 

31.12.2017. 

Do budoucna tedy bude platit, že spoluvlastník může svůj podíl na věci (tedy nerozhodno, zda se 

jedná o věc movitou či nemovitou) převést bez nutnosti nabídnout ostatním spoluvlastníkům tuto 

věc ke koupi.  

Výjimkou jsou nicméně nadále bezúplatné převody (§ 1124 odst. 2 OZ) a dále situace, kdy bylo 

spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že 

spoluvlastníci nemůžou svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit.  

Zatímco pro případ bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu (typicky darovací smlouva) se 

předkupní právo ostatních spoluvlastníků uplatní vždy, pak v případě spoluvlastnictví založeného 

založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemůžou svá 

práva a povinnosti od počátku ovlivnit, trvá toto předkupní právo pouze po dobu prvních 6 měsíců 

ode dne vzniku spoluvlastnictví a dále se neuplatní v případě převodu podílu na jiného spoluvlastníka, 

manžela, sourozence či příbuznému v řadě přímé. 

Přestože lze návrat k původnímu znění OZ hodnotit veskrze pozitivně, neboť spoluvlastník nebytové 

jednotky do budoucna nebude zatěžován povinností nabídnout svůj podíl ke koupi ostatním 

spoluvlastníkům, je třeba upozornit na nemalé množství bezúplatných převodů, které předkupnímu 

právu ostatních spoluvlastníků nadále podléhají.  

V typickém případě si lze představit situaci, že pra/rodič bude chtít bytovou jednotku spolu 

s garážovým stáním, tedy spolu s podílem na nebytové jednotce bezúplatně převést / darovat svému 

potomkovi. Zatímco v případě prodeje by předkupní právo ostatním spoluvlastníkům nebytové 

jednotky (tedy ostatním uživatelům garážových stání) nevzniklo, pak v případě darovací smlouvy 

tomu tak již není. Protože lze předpokládat, že některý ze spoluvlastníků by mohl své předkupní 

právo využít, bude tedy pra/rodič nucen postupovat tak, že bytovou jednotku převede bezúplatně 

darovací smlouvou a podíl na nebytové jednotce „prodá“ za cenu blízkou obvyklé kupní ceně. V této 

souvislosti je však třeba zdůraznit, že kupní cena by měla být přiměřená, neboť pokud by byla určena 



 

nepřiměřeně nízko, mohlo by ze strany jiných spoluvlastníků dojít k napadnutí kupní smlouvy 

z důvodu obcházení zákona, tedy zastírání bezúplatného převodu.  

 

 


