
 

Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zmapovat rozhodovací praxi soudů v oblasti realitní a 

související praxe. Judikáty jsou uspořádány do logických celků, přičemž byla sledována snaha 

vytvořit ucelený a co možno nejkomplexnější přehled o postojích soudů k jednotlivým 

právním otázkám realitní praxe a přitom definovat nejčastější příčiny a předměty sporů. 

Autor v této diplomové práci na rozhodnutích Nejvyššího soudu a Nejvyššího 

správního soudu, případně nálezech Ústavního soudu objasňuje postoje justice k základním 

principům realitního zprostředkování a realitní činnosti jako celku, jakož i k souvisejícím 

právním otázkám se zvláštním zřetelem ke smlouvám, které jsou v realitní praxi uzavírány, a 

to zejména smlouvě zprostředkovatelské a smlouvám zprostředkovávaným.  

Důvodem výběru a zpracování tohoto tématu je fakt, že na trhu dosud chybí 

komplexní vypracování tohoto typu judikatury, ačkoli dosud přetrvávají nejasnosti jak 

v legislativě, která realitní činnost upravuje, tak i v koncepci řešení realitních případů a z toho 

plynoucích typických smluvně závazkových vztahů účastníků realitního trhu. 

 Po zmapování a podrobné analýze zpracovaných soudních rozhodnutí autor 

dochází k závěru, že v některých oblastech realitní praxe již došlo k ustálení judikatury a tato 

se tak stává zpětně použitelnou pro praxi. Stále však přetrvávají soudy dosud neřešené právní 

otázky nebo dokonce protichůdná soudní rozhodnutí a to i ve zcela zásadní a principielní 

problematice realitní činnosti. Částečně je to způsobeno tím, že realitní trh je přeci jen 

poměrně mladým obchodním odvětvím a částečně i chybějící nebo nevhodnou právní úpravou 

realitní činnosti, jejíž součástí je i realitní zprostředkování.  

 

Abstract 

The thesis maps the decision-making practice of courts in real estate cases and related 

areas. Judicial decisions are organized in logical parts and there was an effort to provide an 

overall and comprehensive overview of the opinions held by courts on the individual legal 

questions arising in real estate cases and thus define the most frequent causes of the disputes 

and their subject-matters. 

Explicated in the light of the decisions rendered by the Supreme Court of the Czech 

Republic and the Supreme Administrative Court of the Czech Republic, or even the findings 



 

of the Constitutional Court of the Czech Republic, are judiciary’s attitudes to the basic 

principles of real estate agency and real estate activity in general, as well as to relating legal 

questions, with special regard to the contracts usually entered into in real estate practice, 

primarily agency contracts and mediated contracts.  

So far, case-law of this kind has not been comprehensively studied, despite the fact 

that there still are uncertainties regarding both the real estate legislation and the approach to 

resolution of real estate cases, as well as ensuing typical contractual obligational relations 

between parties on the real estate market. This is also the reason why this particular topic was 

chosen for the thesis. 

Based on the coverage and a thorough analysis of the judicial decisions at issue a 

conclusion is made that decision-making practice has already stabilized in some real estate 

areas and these decisions are used as basis in future cases.  Nevertheless, there still are some 

legal questions which have not yet been tackled by courts or conflicting judicial decisions, 

which may even be rendered in the most essential and fundamental issues of real estate 

activity. This is partly due to the fact that the real estate market is still a relatively young 

business field and partly due to missing or inadequate legislation which is to provide for real 

estate activity, including real estate agency.  
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Motto:  

Nejvyšší soud má za povinnost mimo jiné svoji judikaturou judikaturu soudů nižších 

sjednocovat, což je důležité pro zachování předvídatelnosti rozhodování soudů, jakož 

jednoho z komponentů spravedlivého procesu, a tím i základů demokratického právního 

státu.1

                                                 

1 Nález ÚS ze dne 4.3.2004 , sp. zn. ÚS IV.ÚS 290/03 k významu judikatury NS a NSS 
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1  ÚVOD 

Na první pohled to často nebývá patrné, avšak výkon realitní činnosti patří 

pravděpodobně k nejkomplikovanějším a zároveň ekonomicky nejzávažnějším právním 

úkonům v životě člověka, při kterých dochází k převodům velkých nemovitých majetků a jim 

odpovídajících finančních částek, případně k zatěžování nemovitostí věcnými právy, či jinými 

právními povinnostmi. 

Přitom každý, kdo se jako klient realitní kanceláře alespoň letmo dotknul realitní 

praxe, ať už na straně kupujícího nebo prodávajícího, patrně pocítil přesycenost českého trhu 

realitními zprostředkovateli a pravděpodobně narazil i na neobyčejně nízkou profesní úroveň 

realitních makléřů, a to jak po stránce odborné, tak i etické. U mnohých tato zkušenost 

neskončila jen pocitem nespokojenosti a ztrátou důvěry v realitní profesi, ale často i reálnými 

materiálními škodami a vznikem obtížně řešitelných právních stavů, z těchto pak 

pochopitelně pochází nemálo sporů, z nichž mnohé končí před soudem.  

Autor této diplomové práce si dal za cíl zmapovat oblast realitního trhu z hlediska 

judikatury, vybrat typické soudní případy a rozčlenit je do logických celků tak, aby co 

nejúplněji a přitom přehledně pokryly celou problematiku realitně právní oblasti a bylo tak 

možné jednoznačně odpovědět na některé dosud nejasné právní otázky realitní praxe. 

Výběr judikátů byl proveden nejen z oblasti, která řeší základní právní otázky 

realitního zprostředkování, ale i z oblastí s realitní činností souvisejících. Zvláštní zřetel je 

přitom věnován problematice závazkových vztahů mezi RK a dalšími subjekty trhu při 

uzavírání zprostředkovatelské smlouvy, prohlídce nemovitosti a reservaci nemovitosti jakož i 

na smlouvy zprostředkovávané, zejména kupní, nájemní a smlouvy o převodu členských 

práv v bytovém družstvu. Autor se dotýká nejen ryze českého realitního jevu, kterým je 

výměna bytu, ale i fenoménů, který náš právní řád neaprobuje, jako je fiktivní výměna bytu 

  a přenechání bytu za odstupné. 

Zpracovány jsou rovněž judikáty řešící vztahy mezi RK a jejich pracovníky a to 

z hlediska zákazu konkurence, zneužití informací v obchodním styku a Švarc systému.  

Zvláštní kapitola je věnována smlouvám, které nejsou předmětem zprostředkování, ani jejím 

účastníkem není RK, ale do realitní praxe neodmyslitelně patří. Kupříkladu je to smlouva o 

advokátní úschově, zřízení zástavního práva a úvěrová smlouva. 
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1.1 CÍL PRÁCE A ŘEŠENÉ PRÁVNÍ OTÁZKY 

Kromě vytvoření přehledného a co nejrozsáhlejšího (nejkomplexnějšího) souboru 

judikát ů z řešené realitní oblasti sestaveného do logických celků je cílem této diplomové 

práce najít ve světle ustálené judikatury odpovědi na některé zásadní právní otázky realitní 

činnosti, o kterých v praxi stále panují pochybnosti, protichůdné názory nebo se praxe 

dokonce ustálila v rozporu s právem a judikaturou.  

Zároveň si autor klade za cíl definovat nejčastější příčiny realitních sporů a 

analyzovat, zda kořeny těchto sporů leží v oboustranném (všestranném) porušování etiky, 

nevhodné koncepci řešení realitního případu nebo nedokonalé legislativě. 

Dále autor hodlá analyzovat, je-li judikatura týkající se realitní a související praxe 

ustálena a nakolik jsou soudní rozhodnutí předvídatelná. Autor se rovněž pokusí právní 

jistotu vyhodnotit  a zmapovat míru nejednotnosti (volatilitu) rozhodnutí soudu nalézacího, 

odvolacího a dovolacího. 

 

1.2 METODA, FORMA A ZP ŮSOB ZPRACOVÁNÍ 

Metodou rozumíme systematický způsob zkoumání za účelem získání objektivně 

správných poznatků o zkoumaném předmětu.2 K metodám, které jsou v diplomové práci 

užívány, patří především analýza, syntéza, dedukce a indukce. Tyto metody byly použity 

spolu se základními výkladovými metodami při interpretaci právních norem, jako je metoda 

jazykově-gramatická, logická a systematická. Jako nadstandardní metoda je v práci použita i 

metoda teleologická.3  

Rešerše byly provedeny v rozhodnutích NS a NSS, výjimečně uvádím i nález ÚS 

pokud je pro řešenou problematiku jeho role „negativního zákonodárce“ nějakým způsobem 

zajímavá. Rovněž mimořádně předkládám i rozhodnutí soudu nižšího stupně, pokud se na něj 

NS odvolává a potvrzuje ho nebo pokud je pro pochopení tématu něčím pozoruhodná. 

Z rozhodnutí soudu uvádím přímo právní větu, tak jak byla publikována ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek, in eventum ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu České 

                                                 
2 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A., Teorie práva, Druhé přepracované vydání, Praha: ASPI, 2004, s. 

16 
3 Gerloch, A., Teorie Práva, 3. rozšířené vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 146 - 151 
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republiky. Pokud však tato právní věta neexistovala nebo nevystihovala gros řešeného 

problému, pak jsem tuto větu vyňal z odůvodnění rozhodnutí. Formulačně jsem text 

odůvodnění upravoval co nejméně, v případech, kdy to bylo nutné pro zkrácení formulace 

právní věty, jsem část textu vypustil a nahradil tečkami…  

Seznam použitých judikátů z oblasti realitní a související praxe, předkládám v tabulce 

na konci práce. Tento seznam je rozšířen o další témata, která do diplomové práce nebyla 

zařazena, ale realitní praxe se dotýkají. V prvním sloupci tabulky je uveden právní pojem 

(institut), kterého se judikát týká, v prostředním sloupci je uvedena spisová značka a ve třetím 

sloupci je (s ohledem na co největší výstižnost) udán název judikátu, zkrácená právní věta 

nebo řešená právní otázka. 

Právní věta judikátu je v textu uvedena tučně v uvozovkách; hned pod ní je umístěna 

tabulka s rozhodnutími soudů, které se týkaly řešeného případu. Pro zjednodušení uvádím 

pouze ANO-NE, které vyjadřuje, zda soud vyhověl původní žalobě. V tomto směru bylo 

použito zjednodušení v tom smyslu, že ANO se vyskytuje i tam, kde soud vyhověl žalobě jen 

částečně.4 Celková volatilita (rozdílnost) v rozhodování soudů na jednotlivých stupních je 

potom vyhodnocena do komplexní tabulky a grafů tak, aby dávala kompletní představu o tom, 

jak je naplňována (porušována) zásada předvídatelnosti rozhodnutí soudu. 

Po formální stránce je práce členěna na kapitoly a podkapitoly dle jednotlivých 

institutů nebo právních otázek a situací souvisejících s realitní činností s přihlédnutím ke 

členění jak je uvedeno v kapitole 2.1.1 - Modelový realitní případ. Jednotlivá témata jsou 

uvedena, jak z hlediska právní teorie, tak i realitní praxe, zejména s ohledem na problematické 

právní skutečnosti a na jednání subjektů realitního trhu směřující ke vzniku budoucích sporů 

nebo jinak problematických právních stavů. Ke každému dílčímu tématu je přiložena právní 

věta z vhodného judikátu. V případě, že se to autorovi jevilo jako účelné a prospěšné pro 

pochopení judikátu, byl předložen i zkrácený skutkový děj řešeného sporu.   

Ačkoli je práce zaměřena na rozhodovací práci soudů, považoval jsem za nutné zařadit 

kapitolu 2.1. V té vysvětluji, v čem spočívá realitní činnost a v jakém je poměru k realitnímu 

zprostředkování, které tvoří její vlastní jádro. Pro lepší pochopení uvádím typický (typový) 

realitní případ, o jehož kostru se celá další práce opírá. 

Těžiště diplomové práce spočívá v kapitole 2.2. která se zabývá zvyklostmi, principy a 

zásadami realitního zprostředkování a zprostředkovatelské smlouvy, zároveň definuje 

základní pojmy zprostředkování a jejich provázanost. V této kapitole jsou řešeny i některé 

                                                 
4 např. místo žalované částky 2,5 mil. Kč, přisoudíl žalobci jen 170 tis. Kč. 
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speciální instituty a závazky ze zprostředkování, jakými jsou smluvní pokuta, výhradnost 

(exkluzivita) smlouvy, právní dualita zprostředkování a ochrana spotřebitele. 

Kapitola 3. pojednává o subjektu realitního zprostředkovatele a realitní kanceláře; 

zabývá se jeho jednáním navenek i vnitřními vztahy. Kapitola 4. je věnována 

zprostředkovávaným smlouvám, zejména smlouvě kupní, nájemní a smlouvě o převodu 

členských práv v bytovém družstvu i některým méně obvyklým předmětům realitního 

zprostředkování. V kapitole 5. pak doplňuji i ostatní závazkové vztahy, přičemž se dotýkám 

některých citlivějších témat, kupříkladu platnosti ujednání v rezervační smlouvě a 

problematické smlouvě o prohlídce nemovitosti. V kapitole 6. jsou pak pojednány i další 

smlouvy, jejichž účastníkem není RK a nepatří mezi smlouvy zprostředkovávané, ale realitní 

činnosti se úzce dotýkají, jako je smlouva o úschově, úvěru a o zřízení zástavního práva. 

 

1.3 JUDIKÁT VERSUS PRECEDENT 

Dříve než se začnu zabývat vlastním jádrem práce, je potřeba vysvětlit pojem judikát, 

judikatura, sbírka rozhodnutí a zejména, jaký je vztah judikátu a obecně závazné právní 

normy v našem právním systému kontinentálního práva.   

Na rozdíl od precedentu v angloamerickém právním systému, kde se rozhodnutí 

vyšších soudců v dosud neřešeném a právem neupraveném případě stává všeobecně závaznou 

právní normou (erga omnes), není judikát v našem právní systému formálním pramenem 

práva. Judikát  je výsledkem aplikace práva, nikoli jeho tvorby, kdy soud konkrétní kauzu 

podřazuje pod konkrétní právní normu a toto rozhodnutí je závazné jen pro účastníky řízení 

(inter partes). Pojem judikát je někdy nesprávně používán i v souvislosti s rozhodnutím ve 

správním řízení, ale judikát (z latinského iudicare – soudit) znamená pouze rozhodnutí soudu. 

Zde je potřeba připomenout, že rozhodnutí správního orgánu je obvykle revidovatelné u 

správního soudu; správní judikáty tedy existují. 

Judikaturou  se pak rozumí buď rozhodovací praxe určitého soudu, nebo publikovaná 

sbírka rozhodnutí, která řeší určitý právní institut nebo nějakou specifickou právní otázku. 

V této souvislosti je potřeba se alespoň krátce zmínit o základním aspektu 

kontinentálního právního systému. Ten se mj. vyznačuje snahou o vytvoření souboru právních 

norem (v našem případě zásadně psaných - ius scriptum), které mají ambice komplexnosti a 
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úplnosti. Jinými slovy se předpokládá, že všechny myslitelné právní (a protiprávní) situace 

budou takto vytvořenými zákony podchyceny, řešeny a vyřešeny, a to spravedlivě.  

Reálný život je však oproti tvorbě práva v rozmanitosti a novosti vždy napřed a 

elasticita mezi např. dikcí právní normy a principem spravedlnost (lex dura, sed lex5)  nebo 

její obecností a kauzální pestrostí je tak na aplikaci práva soudem (resp. jiným oprávněným 

správním orgánem). Jak moderní právní řády připouštějí, může se soud, který právo aplikuje, 

od dikce právní normy odchýlit ve prospěch účelu a ducha zákona (teleologický výklad 

práva). V případě, že právní norma pro daný případ zcela chybí, použije soud analogii a 

pomůže si obecnými principy právního řádu např. velmi frekventovanou zásadou dobrých 

mravů nebo poctivého obchodního styku.6 Jde o snahu smiřování pozitivního a přirozeného 

práva, kde je aplikační funkce soudů zcela zásadní.7 

Podle zásady legitimního očekávání (předvídatelnosti) by tato aplikace měla probíhat 

vždy stejně nebo alespoň podle stejných principů a tedy předvídatelně.8 V praxi tomu tak ale 

zdaleka není. Nikoli proto, že by soudy neznaly právo (iura novit curia), ale prostě proto, že 

právě aplikace práva je slabým místem pozitivního právního systému, která klade někdy až 

příliš velké požadavky na osobu soudce, jeho celkový právní přehled, morálku, ale i přehled 

profesní a znalost praxe.9  

Ve snaze, aby stejné situace byly řešeny zase stejně,10 NS a NSS dostaly zákonné 

zmocnění k sjednocování rozhodovací praxe, a to zejména prostřednictvím vydávání sbírek 

judikatury,  ve kterých jsou publikovány jednak jejich rozhodnutí, ale i rozhodnutí vrchních 

soudů a krajských soudů. V nich obsažené judikáty jsou pečlivě vybírány kolektivními orgány 

NS a NSS11 a před tím jsou předkládány k připomínkám ostatním soudům, Nejvyšímu 

                                                 
5 „ač tvrdý zákon, přesto zákon“ 
6 § 3 odst. 1 OZ, § 265 OBZ 
7 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 

2004. 343 s. ISBN 80-86473-85-6. 
8 KADEČKA, Stanislav, et al. Správní řád. Praha : ASPI, a.s., 2006. 632 s. ISBN 80-7357-226-5., str. 

57 
9 Zde mám na mysli např. zmíněnou zásadu poctivého obchodního styku, kdy je na soudce kladen nárok 

znalosti zaběhnuté praxe v nejrůznějších podnikatelských oblastech, kterou není možno nahradit posudkem 

znalce. 
10 Jedná se o aplikaci zásady právní jistoty nebo též zásady legálního očekávání. 
11 NS – kolegium, NSS - plénum 



18 

státnímu zastupitelství, právnickým fakultám, některým ministerstvům atp. Jak už jsem 

poznamenal, i tato publikovaná rozhodnutí jsou bezprostředně závazná jen v konkrétní řešené 

věci. Poskytují však neformální oporu při nalézání práva soudy v obdobných případech a 

rovněž i pro účastníky soudního řízení. V neposlední řadě se jedná o avizo, jak bude NS a 

NSS rozhodovat, pokud se stejný případ dostane na základě dovolání až před něj.  

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 2811/2007, ze dne 

3. 12. 2009, které je vlastně jakýmsi „judikátem k závaznosti judikátů,“ tuto věc shrnul a 

vyjádřil takto:  

 

„Došlo-li v soudní rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikaturnímu 

ustálení právního názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento posun 

ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve 

světle jimi pečlivě vyložené argumentace konfrontovaly a seznatelným způsobem 

(v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého 

nosného důvodu nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním základem 

s předmětným judikátem ztotožnit.“ 

 

Tabulka 1 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

Ještě pregnantněji a podrobněji je tato problematika vyjádřena v odůvodnění rozsudku 

NSS ze dne 16. srpna 2006, č. j. 1 Aps 2/2006-68, NSS: 8643   

 

„Na věc lze pohlédnout i prostřednictvím principu právní jistoty. Každý potenciální 

účastník řízení bere při zvažování svých šancí na úspěch v soudním řízení v potaz i 

dosavadní (především publikovanou) judikaturu; má právo přitom očekávat, že soudy 

budou v různých případech rozhodovat různě a v obdobných případech obdobně. Tím spíše 

oprávněně očekává, že krajský soud, který rozhoduje v obdobné věci, v níž již vyslovil svůj 

názor NSS …, tuto věc posoudí ve shodě s právním názorem NSS. Pokud krajský soud 

postupuje v rozporu s jeho právním názorem, porušuje tím princip právní jistoty... Krajský 
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soud tedy je vázán právním názorem nejen tehdy, vyslovil-li jej Nejvyšší správní soud ve 

zrušovacím rozhodnutí v konkrétní věci, ale je povinen se jím řídit i při rozhodování v 

obdobných věcech." 

 

Tato sbírka by se dala přirovnat ke sbírce tolik populárních „D” pokynů vydávaných 

Generálním finančním ředitelstvím k uplatňování daňových zákonů.12 Ačkoli ani tento 

sborník není formálním pramenem práva, je nesmírně cenný, neboť dle něj lze s velkou 

dávkou jistoty předvídat, jak v daném případě finanční úřad rozhodne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_legis_a_metod_18071.html?vd=1 
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2  PRÁVNÍ RÁMEC REALITNÍ ČINNOSTI 

2.1 REALITNÍ ČINNOST 

Legální obsah náplně realitní činnosti najdeme v příloze č. 4 nařízení vlády č. 

278/2008 Sb.,  O obsahových náplních jednotlivých živností, kde zákonodárce pod položkou 

4 s nadpisem „realitní činnost” uvádí tento obsah: 

„Nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej a údržba nemovitostí, 

zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Správa 

a základní údržba nemovitostí pro třetí osoby, zejména administrativní zajištění řádného 

provozu nemovitostí, domovnická činnost, úklid bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a 

exteriérů budov, čištění oken, úklid chodníků a podobně.”   

Realitní činnost v tomto právním předpisu není označena pojmem zprostředkování, 

jako tomu bylo dříve13 a jak to předvídá občanský i obchodní zákoník.14  Samotný pojem 

“zprostředkování” se vyskytuje pod položkou č. 47, „zprostředkování obchodu a služeb”,  

tamtéž se však výslovně uvádí, že toto oprávnění se netýká zprostředkování nemovitostí. 

Tedy již v samotné legální definici realitní činnosti alias realitního zprostředkování nacházíme 

rozpory a nejasnosti, jak si ještě podrobně ukážeme dále. 

Zákonodárce nám tedy pod živnostenské oprávnění k realitní činnosti podřazuje tyto 

tři oblasti: 

a) zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí 

b) nákup a prodej nemovitostí 

c) správa nemovitostí 

Toto rozdělení ale s praxí koresponduje jen v omezené míře. Trh poměrně velmi 

pečlivě rozlišuje realitní kanceláře a správce nemovitostí. Realitní kanceláře se zabývají 

zejména činnostmi pod bodem a) a velmi výjimečně i pod bodem b), správou nemovitostí se 

ale zásadně zabývají společnosti specializované výhradně na správu. Neznám z praxe jediný 

případ, kdy by RK nabízela veřejnosti správu nemovitostí, nebo by naopak některý správce 

                                                 

13 V předchozím právním předpise realitní činnost spadala pod živnostenské oprávnění s názvem 

„zprostředkování“, později „zprostředkování realit“. 

14 § 774 a násl. OZ a § 642 a násl. OBZ 
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nabízel zprostředkování v oblasti realit. Stačí se podívat do seznamu živnostenských 

oprávnění dvou největších správcovských společností v Brně - AGER, spol. s r.o. a 

BYTASEN, spol. s r.o. a dle očekávání zde najdeme „Obstarávání služeb spojených se 

správou, údržbou a pronájmem nemovitostí“15, nikoli však „Realitní činnost.“ 16 

K tomuto rozdělení trhu vedou společnosti především praktické důvody. V případě, 

kdyby se správce nemovitosti aktivně zabýval i realitní činností, mohl by to vlastník 

nemovitosti, kterému je tato služba určena, vnímat jako konflikt zájmů. Mnozí vlastníci jsou 

totiž zároveň i realitními podnikateli a svou nemovitost získali právě tímto způsobem. 

Uvedená práce bude ctít zažitou praxi a ustálenou judikaturu, pokud se pod pojmem 

realitní činnost rozumí soubor všech činností realitního podnikatele pro dosažení zisku a 

realitním zprostředkováním se rozumí vlastní jádro realitní činnosti - zprostředkování 

uzavření smlouvy jejímž předmětem je nemovitost.  

Pro pochopení obsahové náplně realitní činnosti je nutné seznámit se s 

jejími jednotlivými složkami tak, jak na sebe nejčastěji chronologicky navazují, což se dá 

nejlépe ukázat na typickém (typovém) realitním případu. 

 

2.2 MODELOVÝ REALITNÍ P ŘÍPAD 

Realitní praxe je poměrně rozmanitá, nejlépe je však možné postihnout koncepci a 

chronilogický postup realitního případu na zprostředkování smlouvy, jejímž obsahem je 

převod vlastnictví k nemovitosti, když první kontakt vznikl mezi realitní kanceláří a 

zájemcem o prodej nemovitosti: 

i. vyhledání zájemce o prodej své nemovitosti a jednání s ním 

 i.i. – inzerce a kampaně 

 i.ii. - nabídka služeb zájemci o podej 

i.iii. - uzavření zprostředkovatelské smlouvy 

                                                 
15 MPO. Registr živnostenského podnikání [online]. 2011 [cit. 2011-01-30]. Vyhledání podnikatelského 

subjektu. Dostupné z WWW: <http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND>. 

Přičemž je nutno podotknout, že živnost s tímto názvem v seznamu již nenalezneme. 
16 viz. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html 
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 i.iv. - šetření o nemovitosti a o prodávajícím 

 i.v. – pomoc při řešení právních, příp. faktických vad 

 i.vi. – stanovení osnovy řešení případu zejména s ohledem na další realitní 

kontrakty zájemce17  

ii. činnost směřující k vyhledání vhodného kupujícího  

ii.i. inzerce, kampaně 

ii.i. prohlídky a poskytování informací o nemovitosti 

ii.i. jednání s potencionálními kupujícími (opět s ohledem na jejich další transakce)18 

iii. uzavření rezervační smlouvy 

 iii.i. jednání s oběma stranami o věcné a právní stránce převodu vlastnictví 

 iii.ii. zajištění úvěru - jednání s úvěrující bankou  

iv. právní servis – návrhy textu smluv a projednání s kontrahenty 

iv.i. smlouva budoucí o smlouvě kupní 

iv.ii. smlouva o úschově 

iv.iii. úvěrová smlouva 

iv.iv. zástavní smlouva 

iv.v. kupní smlouva 

iv. vi. návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do KN 

iv. vi. jednání s KÚ (překážky řízení) 

iv. viii. předání nemovitosti  

iv.ix. převod služeb 

v. splatnost provize 

                                                 

17 Prodávající má např. uzavřenu smlouvu o budoucí smlouvě na koupi další nemovitosti. Oba případy 
je potřeba sladit zejména z hlediska cash flow a faktického předávání nemovitostí. 

18 To je ještě častější situace – zájemce o koupi má často již „prodáno“ a uzavřel „pod pokutou“ závazek 
vyklidit prodanou nemovitost, navíc např. kupní cenu dostane, až prázdnou nemovitost předá atp. 
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V praxi existují i další varianty a kombinace realitního obchodu, a to jak v předmětu 

zprostředkování, kdy může být zprostředkovávána smlouva o nájmu, podnájmu, převodu 

členství v bytovém družstvu aj., tak i v subjektu, kdy zprostředkovatelskou smlouvu může RK 

uzavřít se zájemcem o koupi nemovitosti. Dále existují i složité varianty realitního případu, 

kdy se na realizaci podílejí dvě spolupracující RK, přičemž jedna z nich má smluvní vztah s 

prodávajícím a druhá s kupujícím. 

 

2.3 CHARAKTERISTICKÉ P ŘÍČINY SPORŮ 

V následujících dvou kapitolách se pokusím vysvětlit typické vztahy z realitní praxe, 

které jsou problematické z hlediska právního, etického i hospodářského a jsou tak nejčastější 

příčinou konfliktů a následných soudních sporů.  

 

2.3.1 Za službu prodávajícímu platí kupující 

V praxi převažuje orientace realitních kanceláří na zájemce o prodej – tedy na 

vlastníky nemovitostí, a to navzdory tomu, že tento klient (dle většinové praxe) nakonec RK 

za zprostředkování neplatí ale jen „napomáhá“ k získání silnějšího postavení při získání 

provize od třetí strany - zájemce o koupi. Tento fakt si zasluhuje zvláštní pozornost neboť je 

sám o sobě zdrojem špatného pohledu na RK a na realitní činnost jako celek.  

Drtivá většina práce RK je vykonána pro prodávajícího a s ním je také obvykle 

uzavřena (nejlépe exkluzivní) smlouva o zprostředkování. Kupující, který není vůbec 

účastníkem zprostředkovatelské smlouvy, si během několika desítek minut nemovitost 

prohlédne, a jestliže se rozhodne pro její koupi, je postaven před pro něj nepochopitelný 

požadavek uhrazení provize. Rezervační smlouvu, která je v této situaci obvykle uzavírána, 

není dost dobře možné považovat za smlouvu o zprostředkování ve smyslu § 774 OZ, resp. § 

642 OBZ neboť postrádá esenciální náležitosti tohoto závazkového vztahu. 

Po právní stránce by však tento samotný fakt ještě nebyl tak problematický, pakliže 

má zásada smluvní volnosti přednost před smluvními typy: „Účastníci mohou v souladu 

s principem dispozitivnosti uzavřít i takovou smlouvu, jež není v zákoně upravena, smlouva 
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však nesmí odporovat obsahu nebo účelu zákona (což plyne ze zásady, že v soukromém právu 

je dovoleno vše, co není zákonem zakázáno).19 V tomto vztahu je možno najít spíše defekt 

morální, kdy osoba, která si RK dobrovolně nevybrala je nucena (a to i ze strany 

prodávajícího) k odběru služeb, které nechce a často ani nepotřebuje. V krajním případě ani 

žádné služby ze strany RK de facto nabízeny nejsou a částka provize je jen jakýmsi 

„poplatkem“ za to, že RK nebude stát prodeji v cestě. Tak tomu bývá v situacích, kdy na 

začátku celého případu RK uzavřela s vlastníkem nemovitosti tzv. exkluzivní 

zprostředkovatelskou smlouvu.20 

Pokud si zájemce o koupi rozpočítá požadovanou provizi například na čas, který mu 

RK věnovala, dochází nezřídka k cifrám v desítkách tisíc za hodinu. Jeho motivace vyřadit 

RK z celého procesu (tzv. ji obejít) je tedy silná a lidsky i pochopitelná, a to zvlášť v případě, 

kdy se jedná o člověka vzdělaného, jehož intelekt a schopnosti nezřídka převyšují makléřovy. 

Ten se mu, dle jeho pocitu jen „postavil do cesty“ svojí exkluzivní zprostředkovatelskou 

smlouvou s prodávajícím a působí na něj spíše jako pověstná žába na prameni.  

Tím jsme si definovali první a poměrně dominantní konfliktní fenomén, který je 

prazákladem mnoha sporů a je přitom v realitní praxi velmi usazen. Kořen tohoto problému 

by se dal nazvat slovy mnohých realitních bannerů: „Pro prodávajícího vše zdarma“. 

Jak tento (zlo)zvyk působí na veřejnost ale i na samotné soudy lze poznat i z 

odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Brně: 

Není-li pochyb o tom, že činnost realitní kanceláře směřuje k získání provize, jeví se 

poskytnutí jejích služeb zájemci o prodej nemovitosti bez nároku na provizi až za 

podbízivé.21 

Tabulka 2 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS22 

ANO NE NE 

 

                                                 

19 Fiala, J., Kindl, M. a kol., Občanské právo hmotné, Plzeň, Aleš Čeněk, 2007, 718 s. ISBN 978-80-

7380-058-1, str. 490 
20 V čem exkluzivita spočívá, si vysvětlíme níže. 
21 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 25. 1. 2008, sp. zn. 28 Co 31/2006-112 
22 Rozhodnutí NS ze dne 28.1.2010, sp. zn. 33 Cdo 2776/2008 



25 

Jednalo se o typický případ tzv. obcházení RK. Skutkový děj je natolik typický a 

zajímavý, že ho ve zkratce uvádím: 

• RK a zájemce spolu navzájem uzavřeli exkluzivní zprostředkovatelskou 

smlouvu, 

• RK plnila své závazky vyplývající ze smlouvy a prodávajícím přivedla několik 

zájemců, kteří byli ochotni nemovitost koupit za dohodnutou cenu 7.000.000,-Kč, 

• zájemci porušili zprostředkovatelskou smlouvu a nemovitost prodali (za nižší 

cenu) zájemci, kterého zajistila (v rozporu se smlouvou) jiná RK, 

• teprve po-té, zájemci vypověděli RK zprostředkovatelskou smlouvu, 

• RK žádala pro ten případ dohodnutou smluvní pokutu. 

  

Dále uvádím poněkud delší část odůvodnění jiného rozsudku. Tato část odůvodnění je 

natolik kompaktní a přitom demonstrativní, že by větším zkrácením utrpěla její vypovídací 

hodnota. Její jádro opět spočívá ve službách RK vykonávaných pro prodávajícího zdarma, a 

právě na tomto faktu ztroskotala žaloba RK, která se domáhala úhrady smluvní pokuty, když 

ji zájemce obešel. 

 

„… smluvní pokuta sjednaná ve výši 6 % ze stanovené minimální kupní ceny (je) 

ujednáním ...v rozporu s dobrými mravy. Přiměřenost výše smluvní pokuty je třeba v daném 

případě posuzovat především z pohledu zajištěné povinnosti... Smluvní pokutou zajištěný 

závazek, pro jehož porušení se žalobkyně zaplacení smluvní pokuty domáhala, spočíval 

(mj.) v povinnosti neprodat nemovitosti po dobu platnosti (zprostředkovatelské) smlouvy... V 

této souvislosti je třeba zdůraznit, že smluvní pokutou nebyla zajištěna povinnost 

žalovaného zaplatit žalobkyni odměnu (provizi) za sjednání příležitosti k uzavření kupní 

smlouvy (ani obdobná povinnost kupujícího). Povinnost zaplatit provizi žalovanému nikdy 

nevznikla a smlouva předpokládala, že taková povinnost žalovanému nevznikne ani v 

budoucnosti (tj. ani v případě, že dojde k uzavření zprostředkované smlouvy), neboť 

žalobkyně se ve smlouvě zavázala, že bude žalovanému (a jeho manželce) zajišťovat 

příležitosti k prodeji nemovitostí bezúplatně a dokonce nebyla sjednána ani povinnost 

nahradit žalobkyni náklady, které by jí v této souvislosti vznikly. Provizi měl žalobkyni platit 

výlučně až kupující a prodávající se na její úhradě neměl nijak podílet. Posuzovat 
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přiměřenost výše smluvní pokuty vzhledem k výši provize (ať už obvyklé či předpokládané v 

konkrétním případě) proto nelze. Jinak řečeno, výši smluvní pokuty je třeba poměřovat 

především se zřetelem k zajištěné povinnosti, nikoli z pohledu závazku, který měl v 

návaznosti na smlouvu uzavřenou mezi účastníky teprve vzniknout, navíc nikoli 

žalovanému, nýbrž kupujícímu.“23 

 

Tabulka 3 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE NE 

 

NS ve svém odůvodnění dále rozvíjel myšlenku, že pokuta má i funkci uhrazovací 

(kromě sankční a preventivní) a výše pokuty má tedy dle názoru NS představovat souhrn 

škod, které by porušením zajišťované smluvní povinnosti mohly RK vzniknout. NS končí své 

odůvodnění pro RK zdrcujícím závěrem: RK porušením povinnosti zájemce žádná škoda 

nehrozila, protože smlouva byla bezplatná.   

Dle jiného rozsudku NS sice uvádí:  „Ušlý zisk nemůže představovat jen zmaření 

zamýšleného výdělečného záměru či příslibu možného výdělku, není-li takový majetkový 

přínos podložen již existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že 

nebýt škodné události, k zamýšlenému zisku by skutečně došlo.“24 Jenže v našem 

posuzovaném případě takové okolnosti existovaly a byly dosažitelné. Tedy škoda rozhodně 

hrozila a také vznikla. 

Ať už jsou důvody NS pro zamítnutí žaloby RK jakkoli diskutabilní, je potřeba 

závěrem k tomuto tématu konstatovat, že konstrukce zprostředkovatelského obchodu, kdy 

klientem (smluvním stranou) RK je prodávající ale provizi má zaplatit kupující, je natolik 

nevhodná, že se apriori negativní pohled na RK přenáší z běžných zákazníků i na osoby 

soudců. 

 

                                                 

23 Rozhodnutí NS ze dne 28.1.2010, sp. zn. 33 Cdo 2776/2008 

24 Rozhodnutí NS ze dne 28.1.2009, sp.zn. 25 Cdo 3586/2006 
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2.3.2 Nepřiměřené vysoké provize  

Při zprostředkování platí zásada, že nárok na provizi vzniká, jen když dojde k uzavření 

zprostředkovávané smlouvy.25 Tuto skutečnost si nelze ve zprostředkovatelské smlouvě 

dohodnout odchylně.26 Není přitom rozhodné, proč k jejímu uzavření nedošlo nebo došlo, ale 

bez účasti RK nebo po skončení platnosti zprostředkovateské smlouvy. Není přitom vůbec 

rozhodné, že tento stav zájemce úmyslně zavinil. Tato zásada je vůči RK velmi tvrdá a z 

hlediska třetích stran poměrně snadno zneužitelná – což se v praxi také často děje. 

Na druhou stranu je tato okolnost kompenzována faktem nepříjemným také pro 

zájemce, že provize za zprostředkování je27 dohodnuta předem a její výši není RK povinna 

dodatečně krátit, ani pokud bylo naplnění zprostředkování dosaženo snadno, rychle a s 

minimálními náklady.  

Tuto zásadu shrnuje NS takto: 

„Podstata zprostředkovatelské smlouvy spočívá v závazku zprostředkovatele vyvíjet 

činnost, která má vést k uzavření určité smlouvy mezi zájemcem a třetí osobou. Volba 

prostředků, stejně tak jako intenzita činnosti, závisí zcela na úvaze zprostředkovatele.“ 28  

 

Tentýž rozsudek se v odůvodnění odvolává na rozsudek Městského soudu v Praze 

který k tomuto tématu doplňuje: 

 

 „Odvolací soud uvedl, že pro posouzení důvodnosti uplatněného nároku vůči 

zprostředkovateli není právně významné, jakým způsobem potencionálního kupce obstaral, 

zda činností vlastních zaměstnanců, dalších osob, za pomoci inzerátů apod., a ani to, zda 

mu touto činností vznikly náklady.” 

 

                                                 
25 V případě, že se zprostředkování odehrává v obchodně právním režimu a strany se tak dohodnou ve 

smlouvě, stačí ke vzniku nároku na provizi zprostředkování příležitosti k uzavření smlouvy. 
26 „Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi, je-li uzavřena smlouva, jež je předmětem 

zprostředkování. §644 OBZ (V OZ obdobně). 
27 a v režimu občanského práva - musí být  
28 Usnesení NS ze dne 28.2.2002, sp. zn. 30 Cdo 772/2001 
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Tabulka 4 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE, 

ANO, NE29 

NE, NE, 

NE 

NE, NE, NE 

 

 Praxe přitom vypadá tak, že velké procento případů končí pro RK neúspěchem a 

naopak úspěšné případy, jsou často docíleny snadno a s minimálními náklady.30 Dle mého 

šetření je úspěšný jen každý desátý případ z těch, kterým se RK věnovala. Přitom se dá na 

počátku zprostředkování jen těžko odhadnout, který z nich to bude. 

Dá se tedy zjednodušeně říci, že jeden úspěšný klient musí svojí provizí zaplatit těch 

devět neúspěšných. Provize je pak logicky desetinásobkem skutečných nákladů a přiměřeného 

zisku. Tak vysoký počet nedokončených obchodů nemá asi žádný jiný podnikatelský záměr, a 

pokud je nepřiměřená výše provize jedním ze zásadních důvodů této statistiky, dostáváme se 

zde do poněkud bludného kruhu, který nevyhovuje ani jedné straně realitního obchodu.  

Zájemcům se pochopitelně “desetinásobné” provize nelíbí, a proto se nezřídka snaží 

udělat vše pro to, aby RK z obchodu alespoň dodatečně vyřadili a hledají pro to všechny 

dostupné faktické i (pseudo)právní cesty. Z lidského hlediska se tomu nedivím, vždy se ale 

jedná o neetické chování někdy i na hraně zákona.  

Níže uvádím jeden typický a velmi demonstrativní soudní případ, kdy došlo k jasnému 

obcházení RK. NS přesto ve svém rozsudku sp.zn. 33 Cdo 3900/2008 ze dne  27.10.2010 

rozhodl v neprospěch RK. 

Ke skutkovému ději: 

 

                                                 

29 Rozhodnutí Obvodního soudu obsahoval celkem 7 výroků v tabulce sleduji jenom 3 z nich, které se 

bezprostředně týkají merita věci. 

30 Není tomu tak vždy, je tady i nezanedbatelné procento případů, kdy musela RK vyvinout velké úsilÍ s 

nasazením veškeré odborné péče a výsledná provize přitom nepokryla ani její náklady. Tyto případy ale 

pochopitelně nejsou zdrojem nespokojenosti zájemců a spory zde prakticky nevznikají. Proto se jimi pro 

jednoduchost zabývat nebudu. 
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RK : 

• uzavřela s prodávajícím výhradní zprostředkovatelskou smlouvu (V bodě 

15. této smlouvy se účastníci dohodli, že se zájemce zavazuje uhradit RK dohodnutou provizi 

nejpozději do tří pracovních dnů ode dne převodu) 

• svojí činností zajistila kupující,  

• zprostředkovala uzavření kupní smlouvy, 

• kupní smlouva byla uzavřena ale bylo dohodnuto, že návrh na vklad do KN 

bude podán až po zaplacení kupní ceny, 

• byla uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu (vlastnického) práva, 

• byl podán návrh na vklad vlastnického práva ze zajišťovací smlouvy do KN, 

• řízení o povolení vladu bylo KÚ přerušeno z důvodu poznámky v KN o 

nařízení exekuce na majetek prodávajícího (omyl exekutora), 

• prodávající od kupní smlouvy odstoupili pro nezaplacení první splátky 

kupní ceny, 

• skončila platnost zprostředkovatelské smlouvy, 

• poznámka z KN o probíhající exekuci byla odstraněna 

• byla uzavřena nová kupní smlouva za stejných podmínek mezi stejnými 

účastníky (již bez účasti RK) na základě níž byl povolen vklad vlastnického práva do KN. 

RK pochopitelně vyzvala zájemce o úhradu provize neboť měla dle mého názoru 

oprávněný pocit, že k prodeji došlo v konečném důsledku její zásluhou a nemohla žádným 

způsobem ovlivnit, že došlo k odstoupení od smlouvy a jejímu novému uzavření později. 

NS však její nárok na provizi neuznal, neboť dle jejího názoru RK nedosáhla 

dohodnutého cíle zprostředkování, když termín splatnosti provize poněkud nešťastně ve 

smlouvě formulovala jako “třetí den po převodu”. NS z této formulace dovodil, že se nejedná 

o termín spaltnosti ale o podmínku splatnosti a tato podmínka, byla splněna až po ukončení 

platnosti zprostředkovatelské smlouvy.  

 

„… gramatickým, systematickým a teleologickým výkladem ujednání zachyceného 

ve smlouvě lze dospět k jedinému závěru, že smluvní strany v ní projevily shodnou vůli, 
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podle níž žalobkyni vznikne nárok na provizi, jestliže jejím přičiněním … žalovaní nejenže 

uzavřou kupní smlouvu …ale bude též vloženo nabývané vlastnické právo do katastru 

nemovitostí. Kdyby tomu tak nebylo, postrádalo by logiku ujednání v bodě 15. smlouvy …, 

podle něhož závazek žalovaných zaplatit žalobkyni provizi je spojován s převodem 

(vlastnického práva)... Jak bylo zjištěno, žalobkyně sice vyhledala kupujícího, se kterým 

žalovaní uzavřeli dne 9. 4. 2004 kupní smlouvu, jejíž návrh žalobkyně vypracovala, ovšem 

podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve lhůtě do 31. 5. 2004 

již nezajistila a vlastnické právo kupujícího nebylo podle této smlouvy vloženo. Předmětné 

nemovitosti žalovaní prodali, … až podle další kupní smlouvy. Závěr odvolacího soudu, že 

žalobkyně nesplnila podmínky, na něž byl vázán vznik práva na provizi, je proto správný.“31 

 

Tabulka 5 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE NE 

 

Pokud vezmeme v úvahu, že zprostředkovatelské smlouvy bývají uzavírány jen na 

několik měsíců (často na tři měsíce) a většina této doby je spotřebována na vyhledání 

kupujícího, pak se jistě dovtípíme, jak snadno lze RK vyřadit z poslední fáze zprostředkování, 

nad níž RK nemá a nemůže mít rozhodující vliv, a ušetřit tak na provizi.  

V judikovaném případě se zřejmě nejednalo o úmysl ze strany zájemce a kupujícího, 

přesto vniklé situace bez skrupulí využili.  Tento judikát je možno považovat za návod, neboť 

každá zprostředkovatelská smlouva někdy končí a jak si ukážeme níže, dle názoru NS nemůže 

RK zájemce k uzavření smlouvy nutit pod hrozbou sankce. 

Pokud uvážíme, že funkcí soudů při aplikaci práva je mj. i sbližování principu 

přirozené spravedlnosti s positivním právem, pak na nás tento rozsudek působí jako studená 

sprcha. 

 

                                                 

31 Rozhodnutí NS ze dne 27.10.2010, sp. zn. 33 Cdo 3900/2008 
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2.4 REALITNÍ ZPROST ŘEDKOVÁNÍ 

V předchozí kapitole jsem se již zmínil o existenční spjatosti vzniku nároku na provizi 

a uzavření zprostředkovávané smlouvy. Následující kapitola pojednává i o ostatních zásadách 

a podmínkách realitního zprostředkování a o jejich vzájemné provázanosti. Při realitním 

zprostředkování můžeme definovat pět právních skutečností, resp. čtyř podmínek pro vznik 

nároku RK na výplatu provize: 

1. platná zprostředkovatelská smlouva (titulus) 

2. přičinění zprostředkovatele 

3. uzavření zprostředkovávané smlouvy (dosažení výsledku zprostředkování) 

4. příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi 2. a 3. 

5. vznik nároku na provizi32  

Tyto čtyři podmínky musí být splněny, jinak nelze hovořit o (zrealizovaném) 

zprostředkování a zejména o vzniku nároku RK na provizi. Většina realitních sporů je právě o 

peněžitém plnění odvozeném od nároku na provizi, resp. na zaplacení smluvní pokuty. 

Buď se tedy RK domáhá zaplacení provize (příp. smluvní pokuty), nebo klient 

vymáhá její vrácení či vrácení jistoty. Důvody svých žalobních nároků resp. Důvody, proč má 

být žaloba zamítnuta, pak musí strany nutně odvozovat od důkazů o splnění podmínek bod 

body 1. až 4. Stejným způsobem postupuje při odůvodňování svých rozhodnování i soud.  

Tyto podmínky vyplývají se zákonné úpravy smlouvy o zprostředkování, která je 

zakotvena v § 774 a násl. OZ a § 642 a násl. OBZ. Ačkoliv33 je právní úprava 

zprostředkovatelské smlouvy poměrně strohá, vzniká množství sporů kolem vzniku nebo 

platnosti každé z vyjmenovaných podmínek. Tedy zda vůbec byla uzavřena 

zprostředkovatelská smlouva, zda RK konala nebo nekonala, zda k uzavření smlouvy došlo 

přičiněním zprostředkovatele nebo z jiných důvodů a zda vznikl nárok na provizi a když ano, 

tak v jaké výši. Tyto zásadní právní otázky se nám samozřejmě rozpadají na množství dalších 

                                                 

32 Pro jednoduchost neuvádím v praxi neobvyklé ustanovení zprostředkovatelské smlouvy, že vedle 

provize vnikne i nárok na úhradu nákladů souvisejících se zprostředkováním, neboť i pro vznik tohoto nároku 

musí být kromě jeho výslovného sjednání ve smlouvě splněno totéž, co pro vznik nároku na provizi. 

33 právě proto 
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podotázek, které v této práci postupně nastoluji a hledám na ně v judikátech odpovědi. 

O podstatě zprostředkování výstižně pojednává 3. právní věta z rozsudku NS sp. zn. 

33 Odo 533/2005 ze dne 28. června 2007, která je dle mého názoru výstižnější než samotná 

dikce zákona: 

 

„III. Smlouva o zprostředkování je dvoustranným právním úkonem mezi zájemcem 

na straně jedné a zprostředkovatelem na straně druhé, jehož výsledkem má být uzavření 

další smlouvy mezi zájemcem a třetí osobou. Samo zprostředkování zahrnuje vyhledávání 

osob, které mohou být uvažovány jako smluvní strany se zájemcem, navázání styku s nimi a 

zjišťování konkrétního úmyslu uzavřít zprostředkovanou smlouvu.“ 34 

 

Tabulka 6 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE,NE ANO,NE ANO 

 

Z této soudní definice zprostředkování však ještě nevyplývá kauzální nexus, který 

evidujeme pod bodem 4. Proto doplňuji ještě úryvek jiného odůvodnění rozsudku NS, kde je 

již příčinná souvislost výslovně zakotvena: 

 

„ Vždy však musí existovat příčinná souvislost mezi výsledkem, tj. uzavření zájemcem 

požadované smlouvy a činností zprostředkovatele.” 35 

 

 

 

 

                                                 

34 obdobně i FIALA, Josef; KINDL, Milan. Občanské právo hmotné. Plzeň : Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. 718 s. ISBN 978-80-7380-058-1. 

35 Rozhodnutí NS ze dne 28.2.2002, sp. zn. 30 CDO 772/2001 
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Tabulka 7 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE NE NE 

 

Jak již bylo konstatováno výše, v praxi dochází k často k situacím, kdy RK vykoná 

množství práce v zájmu svého klienta a přitom bez jejího zavinění nedojde 

k zprostředkovávané události (zprostředkování uzavření smlouvy nebo příležitosti k uzavření 

smlouvy36) anebo k ní dojde bez její účasti, případně po skončení platnosti 

zprostředkovatelské smlouvy. Za této situace RK dle dikce zákona nevznikne nárok na 

provizi. Strany si přitom smlouvou nemohou nárok na provizi upravit odchylně. Jedná se tedy 

o kogentní ustanovení zákona, a to bez ohledu na to, zda se jedná o občanskoprávní nebo 

obchodně právní vztah. 

Není divu, že RK hledají možnosti, jak se z této provázanosti nároku na odměnu a 

výsledku, který je dílem nahodilý, vyvázat a zajistit si, aby za svoji práci dostali zaplaceno 

v každém případě i když k uzavření smlouvy nedojde a to zejména, když k němu nedojde bez 

jejich zavinění nebo dokonce úmyslným zaviněním zájemce či jiných, třetích osob. V zásadě 

se RK nabízí dvě cesty, jak si své postavení vylepšit: 

a) Prvním z nich je již zmíněná exkluzivní zprostředkovatelská smlouva (se 

zájemcem o prodej) s tím, že výměnou za exkluzivitu jsou služby RK nabízeny zdarma.  Jak 

jsem ostatně již popisoval výše. Mylná představa zájemce, že ho nabídka nemovitosti přes RK 

nic nestojí, ho má přivést k tomu, že se zaváže od svého prodejního záměru neustoupit, 

neodmítnout zprostředkovatelem nabízeného zájemce a neprodat nemovitost bez 

zprostředkovatele. Tyto závazky, resp. jejich porušení je pak zajištěno smluvní pokutou, která 

je s ohledem na její preventivní (odstrašující) funkci stejná nebo vyšší než provize. Toto 

řešení však vůbec není bez vad, a to jak právních, tak i faktických o tom podrobněji pojednám 

níže. 

b) Dalším řešením, které se v praxi vyskytuje, je uzavírání jiné smlouvy než 

zprostředkovatelské s cílem prodat klientovi svoji práci „pod jinou hlavičkou“, a to zejména 

bez závislosti na dosažení výsledku. Uzavírány jsou tak smlouvy příkazní, o obstarání věci, 

                                                 
36 Záleží v jakém právním režimu se zprostředkování odehrává a co si případně strany ohledně volby 

režimu práva ve smlouvě dohodli fakultativně. 
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mandátní příp. i jiné v zákoně neupravené, včetně smluv smíšených. K tomuto tématu rovněž 

podrobněji níže. V této části lze ale předeslat slovy NS: 

 

„Dovolací soud zdůrazňuje, že platí právní zásada, že smlouva se posuzuje podle 

svého obsahu, tj. podle práv a povinností, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, 

nikoli podle formálního označení či názvosloví.“37 

 

Tabulka 8 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO ANO 

 

V dalších kapitolách se budu podrobněji jednotlivými aspekty pod body 1 až 4 zabývat 

s tím, že první právní otázkou je samotný vznik a platnost zprostředkovatelské smlouvy jako 

celku i jednotlivých závazků z ní plynoucích. V praxi nastávají nezřídka situace, kdy smlouva 

nebyla vůbec platně uzavřena, protože ji za právnickou osobu podepsala neoprávněná osoba 

nebo tuto smlouvu uzavíral neexistující subjekt.  

Zabývám se ale zejména specifiky zprostředkovatelské smlouvy a realitního trhu tak, 

jak funguje v praxi. Kde jsou frekventovány otázky platnosti exkluzivity  smlouvy, platnosti 

jednotlivých závazků a jejich zajištění smluvní pokutou a rovněž rozhodování o tom, v jakém 

právním režimu se oba účastníci smlouvy pohybují. Další nejčastější skupinou sporů jsou 

případy, kdy se vedou spory o tom, zda RK vůbec vykonávala zprostředkovatelskou činnost a 

zda tato činnost byla v příčinné souvislosti k výsledku.  

 

2.4.1 Království za exkluzivitu 

Jak jsme si vymezili v předchozí kapitole, zprostředkování začíná uzavřením smlouvy 

mezi zájemcem a zprostředkovatelem. V jiných oblastech podnikání nedělá tato fáze obchodu 

výraznějí problémy. Pokud si např. objednávám u stavební společnosti provedení stavebních 

                                                 
37 Z odůvodnění rozsudku NS sp. zn. 29 CDO 1313/2000 ze dne 3.4.2001 
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prací, neuvažuji, že bych zároveň za jejími zády tuto činnost objednal i jinde, nebo že bych si 

objednanou práci tajně provedl sám. Tento příklad působí zajisté až směšně ale přesně toto se 

v realitní praxi běžně děje a to v každé fázi případu. 

 Z pohledu RK by se realitní činnost dala definovat i takto: 

“RK v postavení zprostředkovatele poskytuje své služby směřující ke spojení dvou 

subjektů realitního trhu s cílem dosáhnout, aby tyto dva subjekty spolu uzavřeli smlouvu ale 

přitom se spolu za jejími zády nespojili ve společném nekalém zájmu vyhnout se úplatě za 

poskytnuté a již konzumované služby (což se v praxi často děje).” 

Ve snaze tomuto neetickému chování předcházet a zajistit si pevnější obchodní 

postavení uzavírá RK v průběhu realizace realitního případu množství smluv, které mají 

zabránit tzv. obcházení a zneužívání jejích služeb. Jednou z nich, která je mezi RK 

nejpopulárnější a taky nejžádanější je zprostředkovatelská smlouva se zájemcem o prodej 

nemovitosti s ustanovením o tzv. výhradnosti neboli exkluzivitě. Pro podpis zájemce na 

takové smlouvě by RK udělaly první i poslední. 

Je potřeba si vysvětlit v čem výhrada (exkluzivita) spočívá:  

Zájemce se v takové smlouvě obvykle zavazuje:  

a) neobrátit se se svým zájmem na jinou realitní kancelář (použít výhradně služeb 

RK),  

b) neuzavřít zprostředkovávanou smlouvu bez spolupůsobení RK (neobejít RK), 

c) od svého zájmu uzavřít zprostředkovávanou smlouvu neustoupit, 

d) uzavřít zprostředkovávanou smlouvu s osobou kterou RK zajistí, resp. její 

uzavření neodmítnout).  

Tato snaha zprostředkovatelů je pochopitelná zejména s ohledem na vznik nároku na 

provizi. Proto se v těchto smlouvách nabízí zájemcům „výměnou” za ekluzivitu veškerá 

činnost RK zdarma.38 V poslední době se dokonce začínají objevovat snahy RK za uzavření 

smlouvy zájemci platit. Ponechám nyní stranou samotný fakt “nulové” provize, když provize 

je esenciální náležitostí zprostředkovatelské smlouvy.  

Podívejme se na jednotlivé součásti exkluzivity, jejich platnost a vymahatelnost. 

                                                 

38 Viz kapitola 2.1.2 
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ad a) a b) 

 „Aby žalobkyně dosáhla ekonomického účelu smlouvy (získala odměnu za plnění 

poskytnuté žalovaným), je přirozené, že k jeho zajištění si vymíní, aby po dobu trvání 

zprostředkovatelské smlouvy za jejími zády žalovaní nepřevedli (neuzavřeli smlouvu o 

převodu vlastnictví) dotčené nemovitosti na třetí osobu, neboť by tím byla zmařena její 

snaha získat dohodnutou odměnu při splnění svých povinností. 

 „Právní závěr odvolacího soudu o platnosti ujednání účastníků o smluvní pokutě 

pro případ porušení závazku k exkluzivitě respektuje znění § 544 obč. zák., § 39 obč. zák. a 

§ 55 a § 56 obč. zák., a je tudíž správný.“ 

Jinde pak v tomtéž odůvodnění rozsudku NS: 

„Pokud se zájemce rozhodne, v rozporu se zprostředkovatelskou smlouvou, uzavřít 

zprostředkovávanou smlouvu s jinou osobou, než kterou zajistil zprostředkovatel, vzniká 

právo zprostředkovatele na smluvní pokutu“.39 

 

Tabulka 9 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO ANO 

 

Závazky pod bodem a a b je tedy možno platně sjednat a rovněž i zajistit smluvní 

pokutou. 

ad c) a d)  

 

„Zájemce není možno ve zprostředkovatelské smlouvě uzavřené se 

zprostředkovatelem smluvně nutit (pod sankcí smluvní pokuty), aby s vyhledanou osobou 

uzavřel zprostředkovávanou smlouvu.“40  

 

                                                 

39 Rozhodnutí NS ze dne 27. 4. 2006, sp.zn. 33 Odo 938/2004 

40 Rozhodnutí NS ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. 33 Cdo 3053/2007 
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Tabulka 10 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO ANO 

 

Tento pro RK zcela zdrcující závěr úplně degraduje výhody exkluzivní 

zprostředkovatelské smlouvy. Pokud nelze platně sjednat a účinně zajistit všechny složky 

výhradnosti, pak není smlouva nikdy v plnosti exkluzivní a RK si není schopna žádným 

způsobem zajistit, že dostane za svoji práci zaplaceno. 

Dle mého názoru se zde jedná o naprosto flagrantní porušení zásadních principů 

smluvně závazkových vztahů (pacta sunt servanta). Na zprostředkovatelskou smlouvu je třeba 

pohlížet mj. jako na objednávku zájemce k vyhledání vhodného kupujícího dle jeho 

požadavků a dle požadavků na obsah zprostředkovávané smlouvy (bonita kupujícího, kupní 

cena, splatnost kupní ceny, předání nemovitosti atp.).  

Zájemce se ve smlouvě zavazuje za tyto služby zaplatit a je si vědom toho, že nárok na 

provizi RK vzniká až uzavřením zprostředkované smlouvy. Smyslem a účelem (společným 

cílem) zprostředkovatelské smlouvy je tedy uzavření zprostředkovávané smlouvy. Pokud 

bychom akceptovali názor NS, pak je vždy možné kupujícího, kterého RK vyhledá, 

odmítnout a zprostředkování tak v poslední chvíli zmařit.  

Neobstojí ani argumentace NS, že závazek, který není vynutitelný soudem, je 

neplatný. Každý závazek přeci není vynutitelný soudem (a tím nemám na mysli současný stav 

soudů), ale koncepci této úvahy. Aplikací takovéto úvahy bychom pak museli dospět 

k závěru, že neplatná je i smlouva uzavřená ve prospěch třetí osoby. Domnívám se, že 

závazek je potřeba analyzovat jinak, určitě ne s ohledem na jeho vymahatelnost, ale jako 

povinnost buď plnit,  nebo nahradit škodu resp. zaplatit pokutu. 

  

2.4.2 Smluvní pokuta v realitní činnosti 

Ať už jsou závazky ze zprostředkovatelské příp. jiné smlouvy jakékoli, v praxi je vždy 

důležité, jak jsou tyto závazky fakticky i právně vymahatelné, resp. jak je možné jejich plnění 
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zajistit. Smluvní pokuta41 patří vedle složení jistoty42 k nejpoužívanějším zajišťovacím 

instrumentům v realitních závazkových vztazích. Proto jsem se rozhodl pojednat o ní 

v samostatné kapitole.  

Především je potřeba si uvědomit akcesorický vztah závazku k úhradě pokuty 

k zajišťovanému závazku. Stojí zde dva samostatné závazky, zajišťovaná povinnost a závazek 

k úhradě paušalizované škody při nesplnění hlavního (zajišťovaného) závazku. Není-li platně 

sjednán hlavní závazek, nemůže existovat závazek zajišťovací. Faldyna, F. k tomu uvádí 

příklad: „ … smlouvu za družstvo podepsal pouze předseda družstva, ačkoli podle § 243 odst. 

3 věta třetí OBZ a podle stanov družstva bylo v tomto případě třeba podpisu dvou členů 

představenstva … je v důsledku toho neplatné i ujednání o smluvní pokutě obsažené ve 

smlouvě …Žalobce se tedy nemohl s úspěchem domáhat zaplacení vyúčtované smluvní 

pokuty...“43 

 Z této zásady také vycházel NS v odůvodnění rozsudku uvedeného v předchozí 

kapitole, když došel k závěru, že není platným závazkem povinnost uzavřít smlouvu s osobou, 

kterou RK zajistila a nemůže být tedy platný ani závazek k úhradě smluvní pokuty.  

Při zvažování použití tohoto zajišťovacího institutu je tedy potřeba brát ohled 

na několik důležitých aspektů. 

1. Zda je zajišťovaný závazek možný, dovolený nebo zda se nejedná o obcházení 

zákona. 

2. Zda se smlouvou nezakazuje (a nepokutuje) výkon práva (např. odstoupení od 

smlouvy atp.). 

3. V jakém obchodně právním prostředí se závazek odehrává. 

4. Zda je pokuta přiměřená zajišťovanému závazku resp. škodě, která by jinak 

nesplněním povinnosti vznikla. Jinými slovy, zda smluvní pokuta neodporuje dobrým 

mravům nebo poctivému obchodnímu styku. 

5. Zda smluvní pokutou není porušena ochrana spotřebitele. 

                                                 

41 § 544, 545 OZ a § 300 až 302 OBZ 

42 § 555 a násl. OZ 

43 FALDYNA, F.; HUŠEK, J.; POHL, T. Zajištění obchodních závazků. 2. rozšířené vydání. Praha : 

ASPI, a.s., 2007. 236 s. ISBN 978-80-7357-154-2, str. 46 



39 

Ad 1) 

Na platnost ujednání o smluvní pokutě pro případ porušení exkluzivity při realizaci 

zprostředkovatelské smlouvy uvádím názor pražského soudce A. Nezdařila. Ten vidí 

v ujednání o smluvní pokutě, kterou RK obdrží za porušení závazku zájemce nemovitost 

neprodat bez její součinnosti, skrytou provizi a dle § 39 OZ tak na ni zprostředkovatel nemá 

nárok.44 Tento značně extenzivní výklad vyvrací následující judikát KS ze dne 13. května 

2008, č. j. 23 Co 162/2008-118 z něhož vyjímám: 

„Odvolací soud pak nepřisvědčil žalovanému, že žalobce zprostředkovatelskou 

smlouvou obcházel zákon, aby si zajistil finanční zisk (v podobě smluvní pokuty) i v 

případě, že prodej nemovitostí nezprostředkuje.“ 

 

Tabulka 11 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

Tedy porušení exkluzivity, jak bylo definováno v předchozí kapitole pod body a a b je 

možno zajistit smluvní pokutou. 

 

Ad 2) 

K tomu tématu rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 33 Odo 469/2006, 

ze dne 27.4.2006: 

 

„Ujednání, jehož smyslem je sjednání smluvní pokuty pro případ výkonu práva 

odstoupení od smlouvy a nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti, je v rozporu s 

ustanovením § 544 obč. zák., a je absolutně neplatné podle § 39 obč. zák.“ 

                                                 

44 Internet, URL: http://reality.ihned.cz/c4-10005630-20434400-K03000_d-zprostredkovatelska-

smlouva-a-praxe-realitnich-kancelari, staženo 15. 2. 2011 

 



40 

Tabulka 12 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

V praxi přitom stále dochází k pokusům vkládat do realitních smluv ustanovení o 

smluvní pokutě za odstoupení od smlouvy. 

 

Ad 3)  

Zajišťovací institut smluvní pokuty je samostatně upraven jak v OZ tak i OBZ a je 

mezi nimi řada rozdílů. Především je zde rozdílnost v zavinění. Zatímco v občanském režimu 

je ke vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty nezbytné subjektivní zavinění, 

v obchodním právu je odpovědnost koncipována jako odpovědnost přísně objektivní  – 

zavinění se vůbec nezkoumá. Na druhou stranu je v obchodně právních vztazích soud 

oprávněn příliš vysokou pokutu snížit až na úroveň vzniklé škody (moderační právo), 

zatímco v občansko právním režimu toto právo soud nemá, velmi často ale judikuje, že výše 

pokuty odporuje dobrým mravům a povinnost k její úhradě nesníží, ale zcela zruší. Jak jsme 

si ostatně již ukázali na judikovaném případě výše.45 

Moderační právo resp. právo na rozhodnutí o neplatnosti z důvodu rozporu s dobrými 

mravy přitom spočívá jen a pouze na uvážení soudu. Zákon pouze ukládá povinnost řídit se 

při tom hodnotou a významem zajišťované povinnosti. Soud tedy přihlíží nejen k okolnostem 

případu, ale i k důvodům (a okolnostem), které strany ke sjednání smluvní pokuty vedly. To 

vede v praxi ke značným problémům, protože se dá jen těžko předem říci, jakou výši smluvní 

pokuty je možno považovat za nepřiměřenou. 

Z rozsudku NS sp.zn. 33 Odo 61/2005, ze dne 22.11.2006: 

 

                                                 

45 Fiala 



41 

„Na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li 

důsledkem dlouhodobého prodlení a s tím spojeným navyšováním o jinak přiměřenou 

„denní sazbu“ smluvní pokuty.“  

 

Tabulka 13 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

Podstatně častěji bývá rozhodnutí soudu zcela opačné. 

 

Ad 4) 

Odpověď na tuto otázku přináší tato právní věta z rozsudku NS: 

 

„Při zkoumání platnosti ujednání o smluvní pokutě z hlediska dobrých mravů je 

nutno uvážit především funkce smluvní pokuty (preventivní, uhrazovací a sankční). Při 

úvaze o přiměřenosti výše sjednané pokuty je tak třeba posoudit, zda odpovídá účelu 

smluvní pokuty, který spočívá v pohrůžce dostatečnou citelnou majetkovou sankcí vůči 

dlužníku pro případ nesplnění zajištěné povinnosti. Závěr o přiměřenosti výše smluvní 

pokuty závisí i na úvaze, zda smluvní pokuta je sjednána v odpovídající, nikoli přemrštěné 

pobídkové výši, a jaký je vzájemný poměr původní a sankční povinnosti (jinými slovy je 

třeba přihlédnout i k výši zajištěné částky). Zároveň je třeba posoudit, zda pokuta přiměřeně 

zabezpečuje věřitele proti případným škodám, tedy zda zahrnuje všechny škody, které lze 

rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením smluvní povinnosti očekávat. V 

neposlední řadě je nutné vzít v úvahu celkové okolnosti úkonu, jeho pohnutky a účel, který 

sledoval.“46 

 

 

 

                                                 
46 Rozhodnutí ze dne 26.8.2008, NS sp.zn. 33 Odo 1064/2006 
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Tabulka 14 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

K použití institutu dobrých mravů, resp. poctivého obchodního styku jsem již hovořil 

v úvodu práce v souvislosti s přibližováním formálních pramenů práva a principů 

spravedlnosti. Jen si v souvislosti s popsaným případem neodpustím poznámku, že soudy 

skrze takto neurčitě pojaté právní normy často přebírají roli zákonodárce. 

 

Ad 5) 

Je samozřejmé, že i závazky spotřebitele mohou být obecně zajištěny smluvní 

pokutou. Ne vždy je ale dle názoru NS ujednání o smluvní pokutě platné, a to především 

s ohledem na ostatní závazky, které smluvní pokutou sice zajištěny nejsou ale spolu s těmi 

zajištěnými by: „… znamenaly k zájemcově újmě coby spotřebitele jednoznačnou 

nerovnováhu v právech a povinnostech stran.“47   

K tomu doplňuje NS v jiném rozsudku: 

 

„Při posuzování platnosti ujednání o smluvní pokutě, které samo o sobě 

nerovnováhu smluvních stran podle § 56 odst. 1 obč. zák. vyvolávat nemusí, nelze 

odhlédnout od ostatních ujednání zprostředkovatelské smlouvy a od důsledků, které 

ujednání mají ve svém souhrnu. Jinak řečeno, zmíněné ujednání je nutno posuzovat v 

kontextu s ostatními ujednáními zprostředkovatelské smlouvy.“48   

 

 

 

                                                 
47 Ustanovení § 56 odst. 1 OZ obsahuje generální klauzuli, která obecně vymezuje nepřiměřená 

ujednání ve spotřebitelských smlouvách, ve třetím odstavci tohoto ustanovení je pak uveden demonstrativní 

výčet typově nepřiměřených ujednání. 
48 Rozhodnutí NS ze dne 16. 9. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4601/2008 
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Tabulka 15 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

S meritem věci není možné nesouhlasit i odůvodnění má logiku, není však bez 

zajímavosti si alespoň ve zkratce přiblížit souvislosti a skutkový děj. 

Rozhodnutí se opírá o implementaci směrnice EU o ochraně spotřebitele do OZ, ve 

které se vychází z nevyvratitelné domněnky, že spotřebitel je při kontraktaci fakticky slabší 

stranou a musí být více chráněn. Prakticky to ve skutečnosti mj. znamená, že jeho autonomie 

vůle je omezena a i kdyby chtěl, nemůže se platně zavázat k určitým plněním.  

Ve zprostředkovatelské smlouvě bylo ustanovení o délce trvání smlouvy koncipováno 

poměrně komplikovaně tak, že vlastně nebyl stanoven konec trvání smlouvy, ale ve finálním 

důsledku byla ve skutečnosti smlouva uzavřena na dobu neurčitou. To by samo o sobě 

v žádném případě nemohlo způsobit nerovnováhu v neprospěch zájemce, spíše naopak, neboť 

takovou smlouvu může zájemce vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. V čem byl tedy 

skutečný problém NS pojmenovaný jen mimochodem? Ten se vyskytoval v definici délky 

trvání smlouvy. Tato definice byla nešťastně (schválně?) formulována komplikovaně, 

nicméně po jazykově gramatické stránce zcela jasně. Soud bez dalšího prodlévání dovodil, že 

takové definici nemůže spotřebitel rozumět, a tudíž je ustanovení o smluvní pokutě neplatné.  

 

2.4.3  Právní dualismus zprostředkování 

V předchozí kapitole jsme se dotkli tématu právních režimů, ve kterých se mohou 

účastníci realitně právních vztahů pohybovat. Zprostředkování se může realizovat buď v 

režimu obchodního práva, tedy zejména dle ustanovení § 642 a násl. OBZ, nebo v režimu 

práva občanského, které upravuje zprostředkování v § 774 a násl. OZ.  V jakém režimu se 

smluní strany pohybují, může mít v praxi velmi rozdílné důsledky a je dobré předem si ujasnit 

vzájemné postavení zájemce a zprostředkovatele.  

 “III. Obchodním závazkovým vztahem může být i vztah, který je kompletně upraven 

v jiném zákoně, např. právě v občanském zákoníku. ve smyslu výčtu podávajícího se z § 261 
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odst. 3 obch. zák. nebo o závazkový vztah, jemuž strany přisoudily povahu obchodního 

vztahu písemnou volbou práva podle § 262 obch. zák. 

IV. Je-li ujednáním v kupní smlouvě závazkový vztah podřízen režimu obchodního 

zákoníku písemnou volbou práva podle § 262 obch. zák.; je takto založený vztah vztahem 

obchodním a spor mezi stranami je z procesního hlediska věcí obchodní.”49 

 

Tabulka 16 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE NE NE 

 

Obecně platí, že v systému obchodně právním jsou strany ve smyslu zásady 

profesionality nadány větší smluvní volností a adekvátně tomu, požívají méně ochrany na 

základě zákona. Režim si mohou smluvní strany buď zvolit, nebo je předem dán postavením 

smluvních stran, zejména v případě, kdy zprostředkovatelskou smlouvu uzavírá na straně 

zájemce podnikatel při výkonu své podnikatelské činnosti.50 Zároveň ovšem platí, že v 

případě, kdy si zájemce v pozici spotřebitele  zvolí režim obchodního práva, mu poté tato 

volba nemůže být k tíži.  

 

2.4.4 Režim obchodního práva 

Jak bylo výše uvedeno základním ustanovením, kterým se řídí zprostředkování dle 

obchodního práva je § 642 OBZ. Stojí za to si ho připomenout v plném znění: „Smlouvou o 

zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby 

zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit 

zprostředkovateli úplatu (provizi).”  

Klíčovým slovem je zde příležitost. Odtud plyne, že výsledkem, za který může 

zprostředkovatel obdržet provizi je samotná situace, kdy vnikla zájemci příležitost smlouvu 

                                                 

49 Rozhodnutí NS ze dne 29. 10. 2008, sp.zn. 33 Odo 1175/2006 

50 tzv. relativní obchody, které se řídí třetí částí OBZ 
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uzavřít a není přitom rozhodné, zda ke kontraktu opradu došlo. To však neplatí automaticky, 

má li být zprostředkována jen příležitost k uzavření smlouvy, musí to být v souladu s §645 

OBZ výslovně dohodnuto ve smlouvě. Vyvstává tak velmi zásadní rozdíl oproti 

zprostředkování dle OZ, kdy by takováto dohoda byla od samého počátku neplatná.  

Rovněž v duchu větší smluvní volnosti (v režimu obchodního práva) nečiní smlouvu 

neplatnou, pokud si strany nedohodnou výši provize. V takovém případě se pak uvažuje výše 

provize obvyklá v místě a čase. 

V rozsudku ze dne 27. 11. 2002, sp. zn. 29 Odo 805/2001, který byl publikován v 

Soudní judikatuře pod č. 235/2002, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že: 

 

„ …při určení výše peněžité náhrady ve smyslu § 458 ObčZ za bezdůvodné obohacení 

získané zprostředkovatelskou činností je třeba vycházet z odměny obvykle poskytované za 

obdobné zprostředkovatelské činnosti v daném místě a čase, nikoli z nákladů vynaložených 

za tuto činnost.“.  

(RK nepožadovala z opatrnosti zaplacení provize, ale vydání bezdůvodného 

obohacení, které zájemkyni vzniklo konzumací poskytnutých služeb, což pro náš výklad o 

výši provize není rozhodné.) 

Uvedená právní věta se týká velmi zajímavého případu, kdy podnikatelka P byla 

upozorněna žalobkyní Ž, na objekt v ceně 320.000.000,-Kč.  Ž zajistila prohlídky objektu, 

předala P blíže nespecifikovanou dokumentaci a seznámila ji s cenou. Písemná 

zprostředkovatelská smlouva uzavřena nebyla. Byly pouze předány návrhy 

zprostředkovatelské smlouvy s navrženou provizí 2.8% z kupní ceny, tj. v tomto případě 

8.960.000,-Kč. P před soudem tvrdila, že neměla zájem zprostředkovatelskou smlouvu 

uzavřít. Faktem je, že ji neuzavřela. P po-té bez účasti Ž uzavřela kupní smlouvu. Ž přitom 

neměla oprávnění k výkonu realitní činnosti. 

Ž žalovala P o zaplacení provize (které později změnila na vydání bezdůvodného 

obohacení) ve výši 2.500.000,-Kč. 

Nejdříve bych se rád pozastavil u méně důležité záležitosti, která byla řešena v 

souvislosti s tímto případem a to zda absence potřebného živnostenského oprávnění, může 

způsobit, že nárok na provizi nevznikne. Z odůvodnění NS vyjímám:  
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„Skutečnost, zda žalobkyně při své výše uvedené činnosti konané pro žalovanou 

překročila či nepřekročila rozsah svého podnikatelského oprávnění, je pro posouzení jejího 

nároku z bezdůvodného obohacení nerozhodná. Povinnost vydat bezdůvodné obohacení 

získané na úkor jiného (§ 451 odst. 1 obč. zák.) totiž zákon ani v případě plnění bez 

právního důvodu neváže na podmínku, že tímto plněním nesmí být překročen rozsah 

podnikatelského oprávnění.“   

 

Další neméně zajímavou záležitostí je, jak se provize, která nebyla ve smlouvě 

výslovně dohodnuta (připomínám, že návrh písemné zprostředkovatelské smlouvy zůstal 

neakceptován) vypočte. Cituji z téhož zdroje:  

 

„Výše peněžité náhrady ve smyslu § 458 obč. zák. v posuzovaném případě proto 

nepředstavuje ani náklady vynaložené na zprostředkovatelkou činnost (jak se mylně 

domnívala dovolatelka shodně srov. stanovisko Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 

26/75 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), ovšem ani procentní sazbu z kupní ceny 

nemovitosti, o níž jako o odměně strany jednaly (jak nesprávně dovozoval odvolací soud). 

 

Za peněžitou náhradu v daném případě je třeba považovat pouze tu částku, která by 

odpovídala odměně obvykle poskytované za obdobné zprostředkovatelské činnosti v daném 

místě a čase (srov. mutatis mutandis rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 

53/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).“51 

 

Tabulka 17 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

Pro zajímavost vyjímám z uveřejněného judikátu i nesprávné rozhodnutí odvolacího 

soudu, který se snažil „změřit“ procentuelní díl zprostředkování, který byl P poskytnut ze 

                                                 

51 Rozhodnutí NS ze dne 27. 11. 2002, sp. zn. 29 Odo 805/2001 
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strany Ž. : „… výše bezdůvodného obohacení, … se musí odvíjet od výše odměny uvedené v 

návrzích zprostředkovatelských smluv, ke kterým se žalovaná průběžně vyjadřovala a nikdy 

nezpochybňovala výši zprostředkovatelské odměny (provize). Protože však žalobkyně 

vykonala pro žalovanou jen část zprostředkovatelské činnosti, odvolací soud uložil soudu 

prvního stupně postavit najisto, jaký objem zprostředkovatelské činnosti přijala žalovaná od 

žalobkyně … z celkové žalobkyní prováděné zprostředkovatelské činnosti... K těmto svým 

právním závěrům připojil odvolací soud i způsob výpočtu objemu zprostředkovatelské činnosti 

ve vztahu k žalované částce, a to tak, že pokud bude zjištěno, že žalobkyně ve prospěch 

žalované vykonala více než 27,75 % celkové zprostředkovatelské činnosti, bude žalobkyni 

náležet vydání bezdůvodného obohacení v plné žalované výši, neboť žalovaná částka 

odpovídá právě 27,75 % celkové předpokládané zprostředkovatelské odměny vypočtené 2,8 % 

z projednávané kupní ceny 320,000.000,- Kč.52 

Závěrem lze konstatovat, že v režimu obchodního práva má RK podstatně silnější 

postavení než v režimu práva občanského. Pokud by se výše publikovaný případ odehrával 

v režimu práva občanského, nemělo by pro RK vůbec smysl žalobu na zaplacení provize 

(bezdůvodného obohacení) k soudu podávat. 

 

2.4.5 Režim občanského práva a ochrana spotřebitele 

Na rozdíl od zprostředkování v režimu obchodního práva je smluvní vztah RK vůči 

zájemci nepodnikateli svázán pevnějšími zásadami občanského práva, kde zaznamenáváme 

mnohem silnější pravidla regulace a mnohem menší smluvní volnost ve prospěch ochrany 

zájemce, který je zde v postavení spotřebitele. Jak jsem již konstatoval, vychází se přitom z 

nevyvratitelné doměnky, že spotřebitel je slabší strana, ačkoli tomu tak v praxi často není.  

Zprostředkovatelská smlouva se řídí ustanovením § 774 a násl. OZ. Kromě již 

zmíněné závislosti provize na uzavření zprostředkované smlouvy je potřeba podtrhnout 

kogentní ustanovení, že pokud není výslovně sjednána výše provize, je celá smlouva od 

počátku neplatná. 

Samostatnou kapitolu zde tvoří ochrana zájemce v postavení spotřebitele. Ochrana 

spotřebitele se stává trendem čím dál tím modernějším a zastánci „freedom of contrakt" jsou 

                                                 
52 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27.11.2002, 29 Odo 805/2001 
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zatlačováni do pozadí. Spotřebitel začíná být dle mého názoru čím dál tím víc chápán jako 

osoba prostoduchá až slabomyslná, která potřebuje zvýšenou ochranu zákonodárce a to i před 

sebou samým. Zejména ve zprostředkovatelské činnosti v oblasti realit se občas stává, že je 

tímto způsobem chráněn např. soudce, který hodlá prodat nemovitost prostřednictvím 

zprostředkovatele, který právě splňuje obecné požadavky na provozování volné živnosti.53 

V tomto kontextu bych rád presentoval zmínku NS z rozsudku ze dne 29.6.2010, sp. 

zn. 23 Cdo 1201/2009: 

 

„Je třeba zdůraznit, že i ochrana spotřebitele má své meze a v žádném případě ji 

nelze pojímat jako obranu jeho lehkomyslnosti a neodpovědnosti (srov. shodně Švestka, J., 

Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1–459. Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 408 s.)." 

 

Tabulka 18 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO NE 

 

Pokud tedy neužívá ochrany lehkomyslnost a neodpovědnost spotřebitele, pak lze s 

jistotou dovodit, že nemohou být chráněny ani jeho špatné úmysly. 

2.5 NĚKTERÉ DALŠÍ ASPEKTY ZPROST ŘEDKOVATELSKÉ 

SMLOUVY 

2.5.1 Bezformálnost 

Zákon nepředepisuje pro zprostředkovatelskou smlouvu písemnou formu, a tudíž je 

tuto možné uzavřít i ústně (příp. konkludentně). Tento fakt je nutné podtrhnout, neboť mnoho 

zájemců ve snaze nebýt RK vázán, uzavírá zprostředkovatelskou smlouvu právě v ústní formě 

s pocitem, že tak zůstanou nezavázáni. Taková představa je samozřejmě zcela mylná. 

                                                 
53 Plnoletost, bezúhonnost, bezdlužnost vůči státu - ale nic víc. 
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Nevýhody ústně uzavřené smlouvy jsou sice zřejmé, ale rozhodně se nedá říci, že by 

bezformálnost při uzavírání jakýchkoli dohod, zprostředkovatelskou nevyjímaje, vedla k 

předcházení sporům, ba právě naopak. To se ostatně velmi demonstrativně ukázalo v již 

uvedeném případě, kdy zprostředkovatelka úspěšně žalovala podnikatelku o provizi v řádu 

několika miliónů korun a byla úspěšná i přes to, že podnikatelka písemnou smlouvu nejen 

neuzavřela ale její uzavření (v písemné podobě) dokonce odmítla.54 

To byl ovšem ten šťastnější případ (alespoň pro RK). Jinak je ústní forma smlouvy po 

všech stránkách nevhodná a místo toho, aby sporům předcházela, je spíše vyvolává. Nehledě 

na to, že pozdější dokazování o obsahu smlouvy a o tom, které právní úkony a s jakým 

úmyslem byly vykonány, může být často velmi obtížné a jedinými svědky jsou mnohdy 

nepřímí účastníci zprostředkování, jejichž výpověď může být snadno zpochybňována. 

 

„Při hodnocení důkazu svědeckou výpovědí je významné i to, jak se tato výpověď 

odchyluje od tvrzení účastníků. Věrohodnost svědecké výpovědi ovlivňuje i to, jaký je poměr 

svědka k účastníkům řízení.“55 

 

Tabulka 19 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO ANO 

 

Při písemně uzavřené smlouvě je však potřeba dát si pozor na jiné dva aspekty, které 

mohou výhodu písemné smlouvy otočit proti jejím účastníkům, v praxi zejména vůči RK. 

Prvním z nich je zásada, že písemná smlouva může být měněna jen písemně.  

Při realizaci realitního případu dochází často k situaci, že je na prohlídce nemovitosti 

dohodnuta sleva. Je pochopitelné, že tuto dohodu není z praktických důvodů možno na místě 

                                                 
54 Rozhodnutí NS ze dne 27. 11. 2002  sp. zn. 29 Odo 805/2001 
55 Rozhodnutí NS ze dne 21.12.2005, sp. zn. 29 Odo 1004/2003,  
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písemně sepsat a tato změna se pak zakomponuje přímo do smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní. V tomto postupu na první pohled není nic, co by mohlo vyvolat pozdější spory – snad 

jen zvůle. Všichni účastníci kontraktu se přeci zjevně shodli, jinak by se kupní smlouva ve 

snížené kupní ceně vůbec neuzavřela. Taková dohoda o slevě navíc často probíhá v několika 

krocích a mnohdy se dodatečně ladí ještě telefonicky. Účastníci smluvního vztahu tak necítí 

potřebu, při každé takové změně uzavírat dodatek ke zprostředkovatelské smlouvě.  

Z níže uvedené právní věty však vyplývá, že uzavřít písemný dodatek o snížení ceny 

nabízené nemovitosti je pro RK zcela nezbytné. 

Z rozsudku NS ze dne 25.11.2009, sp. zn. 33 Cdo 2387/2008 

 „Závěr odvolacího soudu, že účastníci zprostředkovatelské smlouvy, jíž se 

zprostředkovatel zavázal obstarat zájemci uzavření kupní smlouvy, kterou zájemce prodá 

specifikovanou nemovitost za kupní cenu, jejíž minimální výše byla v písemně uzavřené 

zprostředkovatelské smlouvě určena, se mohou na snížení kupní ceny, za niž má být věc 

prodána, platně dohodnout i ústně či konkludentně, protože výše kupní ceny není 

podstatnou náležitostí zprostředkovatelské smlouvy, pro niž zákon nepředepisuje písemnou 

formu, není správný. Tento závěr je v rozporu s ustanovením § 40 odst. 2 obč. zák., které 

stanoví povinnost písemně uzavřenou smlouvu měnit opět pouze v písemné formě, a to bez 

ohledu na to, zda se jednalo o smlouvu, která mohla být podle zákona uzavřena i 

bezformálně, či zda šlo o změnu jejích podstatných či nahodilých náležitostí. Byla-li 

písemně uzavřená smlouva změněna ústně či konkludentně, a nikoli písemně, jak to 

vyžaduje ustanovení § 40 odst. 2 obč. zák., je třeba uzavřít, že se jedná o právní úkon, který 

nebyl učiněn ve formě, již vyžaduje zákon, a tedy o právní úkon absolutně neplatný." 

 

Tabulka 20 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

Z toho NS de facto dovodil, že nebyla uzavřena dohodnutá zprostředkovávaná kupní 

smlouva, ale smlouva odlišná (s jinou kupní cenou) a nedošlo tudíž k naplnění podmínky pro 



51 

vznik nároku na provizi. Tento závěr se mi zdá být poněkud absurdní, minimálně generující 

novou právní otázku, jaké další podstatné náležitosti zprostředkovávané kupní smlouvy mají 

být ve zprostředkovatelské smlouvě definovány a měněny jen na základě písemného dodatku 

ke zprostředkovatelské smlouvě. Kupní cena je esenciální náležitostí kupní smlouvy, totéž ale 

neplatí o smlouvě zprostředkovatelské. 

Druhým aspektem je správná a srozumitelná formulace písemné smlouvy bez věcných 

vad. Obecně platí, že písemný projev má přednost i před tím, jak smlouvu chápali samotní její 

účastníci (což u ústně uzavřené smlouvy platí - z hlediska způsobu dokazování - naopak). 

Z rozsudku NS ze dne 3.6.2009, sp. zn. 28 Cdo 2479/2008 

  

„Z výkladových pravidel interpretace právních úkonů zakotvených v § 35 odst. 2 o.z. 

vyplývá preference jazykového projevu vůle účastníků. Ten je třeba hodnotit objektivně k 

okamžiku projevení vůle bez ohledu na následný výklad úkonu účastníky řízení." 

 

Tabulka 21 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE NE 

 

Je potřeba shrnout, že písemná smlouva má své výhody, které nespočívají jen v 

psychologickém aspektu, kdy strany takovéto smlouvě přikládají větší váhu, ale zejména v 

preciznější definici práv a povinností smluvních stran, které mnohem více naplňuje 

požadavek OZ, předcházet při uzavírání smluv sporům (§43 OZ). 

 

2.5.2 Srovnání předmětů zprostředkovatelské a obstaratelské smlouvy 

Na první pohled by se mohlo zdát, že nic nebrání tomu, aby se RK vyhnuly 

provázanosti dosažení výsledku a vzniku nároku na provizi prostě tím, že nebudou 
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zprostředkovávat výsledek, ale budou „prodávat svoji práci“ a budou odpovídat jen za to, co 

byly schopny skutečně ovlivnit. Obdobně jako je tomu např. u poskytování advokátních 

služeb, kdy je advokát placen za úkon, nikoli za dosažení výsledku, přičemž zaplaceno 

dostane i v případě, kdy je bez jeho zavinění výsledek pro jeho klienta zcela nepříznivý. 

Takové postavení je snem každé RK a popravdě by vyřešilo většinu konfliktních situací, 

zejména nepřiměřeně vysoké provize. 

Z bohaté nabídky smluvních typů obsažených v OZ, OBZ ale i jinde by přeci mělo být 

možné vybrat smluvní typ, který tuto koncepci umožňuje. Pokud ne, je tu ještě zásada 

smluvní svobody (autonomie vůle) a strany si mohou mezi sebou svá práva a povinnosti 

upravit i odchylně (za dodržení minimálních předpokladů).56 

V praxi se tak setkáváme s několika variantami smluvních vztahů mezi RK a jejím 

klientem. Je uzavírána  

a) smlouva, která je svým obsahem smlouvou zprostředkovatelskou, ale je 

nazvána jinak a je v ní (záměrně) použito i jiné označení smluvních stran, přičemž odlišná je i 

další terminologie, 

b) smlouva, která je inominátní (v zákoně výslovně neupravená), 

c) smlouva typová odlišná od zprostředkovatelské (mandátní, příkazní atp.) 

d) smlouva v různých kombinacích smíšená 

Při koncipování těchto smluv je potřeba zvažovat, zda se nejedná o zastřené právní 

úkony, jak je má na mysli § 41a OZ.57 RK se nejčastěji pokoušejí skrýt zprostředkování pod 

obstaratelskou činnost. Už ze samotného názvu tohoto smluvního typů (smlouva o obstarání) 

se může na první pohled zdát, že by tomu nemělo nic bránit. Proč by RK nemohla obstarat 

zájemci prodej jeho domu, případně obstarat vše až na samotné uzavření kupní smlouvy. NS 

si to však nemyslí a jasně vymezuje, kdy je smlouva smlouvou obstaratelskou a kdy 

zprostředkovatelskou se všemi důsledky.   

                                                 
56 FIALA, Josef; KINDL, Milan. Občanské právo hmotné. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, s.r.o., 2007. 718 s. ISBN 978-80-7380-058-1. str. 489 
57 Má-li být právním úkonem zastřen právní úkon jiný, platí tento právní úkon. 
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K tomu se váže rozhodnutí NS: 

 „V. Při srovnání předmětů smlouvy o obstarání věci (§ 733 obč. zák.) a smlouvy 

zprostředkovatelské (§ 774 obč. zák.) je určujícím kriteriem především vymezení toho, co 

má být podle smlouvy obstaráno či vykonáno.    

Předmětem závazku smlouvy o obstarání věci podle § 733 obč. zák. může být 

obstarání určité záležitosti objednatele, nikoliv pouze obstarání věci v hmotném smyslu. 

Může jít např. o zajištění svatby, pohřbu, nákupu určitých věcí apod. Předmětem závazku 

obstaratele nemůže být ovšem obstarání uzavření smlouvy za odměnu, neboť to je 

předmětem smlouvy zprostředkovatelské (§ 774 – 777 obč. zák.).“  58 

 

Tabulka 22 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE,NE NE ANO 

 

Rozhodující je fakt, že má být zprostředkována smlouva s další osobou, pak se může 

uzavíraná smlouva jmenovat jakkoli, ale řídí se zákonným ustanovením o zprostředkovatelské 

smlouvě. To může mít v konečném důsledku pro RK fatální důsledky, které místo toho, aby 

její postavení posílili, ho mohou zcela degradovat. 

 

2.5.3 Rozhodčí doložka 

V poslední době se stává čím dál tím víc populárním sjednávat si v realitních 

smlouvách  rozhodčí doložku, která má stranám sice zajistit rychlejší vymáhání práva než to, 

které je možno očekávat u řádného soudu, naproti tomu je však často rozhodce určován 

                                                 

58 Rozhodnutí NS ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 33 Odo 533/2005 
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jednou ze stran a při tom bývají pomíjeny stálé rozhodčí soudy, což může ukazovat na snahu 

získat si v budoucím sporu dominantní postavení. 

První právní otázkou je, zda samotné ujednání o řešení sporů v jednoinstatčním řízení 

před rozhodcem neodporuje § 56 odst. 1 OZ o ochraně spotřebitele, který stanovuje, že 

ujednání ve spotřebitelských smlouvách nesmí být k újmě spotřebitele značně nerovnovážné, 

jinak je absolutně neplatné.  

Samotná rozhodčí doložka rozhodně automaticky neznamená zhoršení postavení 

zájemce (v pozici spotřebitele). Nedá se z toho tedy usuzovat její neplatnost. Mnohem 

důležitější jsou ostatní aspekty – zejména způsob, jak byla rozhodčí doložka sjednána, jak 

bude rozhodce určen a na základě čeho bude rozhodovat. 

 

“...dovolací soud neshledává v rozporu s hmotným právem, ... závěr, že „pro případ 

spotřebitelské smlouvy není sjednání rozhodčí doložky pojmově vyloučeno“(viz § 2 odst. 1 

zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „ZoRŘ“).” 59 

 

Tabulka 23 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE NE NE 

 

Dále je potřeba si odpovědět na otázku, jestli lze rozhodčí nález zrušit pokud 

odsuzoval stranu k plnění podle tuzemského práva nemožnému, nedovolenému nebo by 

plnění odporovalo dobrým mravům.  

Z právní věty z rozsudku NS: 

 

                                                 

59 Rozhodnutí NS ze dne 30. 3. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1590/2008 
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 „Podle současné právní úpravy, ... lze za „nedovolené“ nadále považovat plnění, 

které není aprobováno vnitrostátním právem. ...(např. výbušniny, střelné zbraně, drogy, 

nerostné bohatství, části lidského těla apod)., u nichž je možnost dispozice s nimi omezena 

či vyloučena. Uvedené znamená, že „nedovolenost plnění“ je spojena s předmětem závazku 

... nikoliv s okolnostmi, pro které by měl být výkon práva na požadované plnění odepřen 

(pro rozpor s dobrými mravy)."60 

 

Tabulka 24 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO NE 

Pokud bychom uvedené rozhodnutí uplatnili na realitní trh, pak by se týkalo 

především smluvní pokuty. Smluvní pokuta je „dovoleným plněním" ale může být (pro 

nepřiměřenou výši) v rozporu s dobrými mravy, a tudíž by ji obecný soud jako neplatnou 

zrušil. Rozhodčí doložkou si tak mohou RK zajistit prakticky libovolnou výši smluvní pokuty. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

60 Rozhodnutí NS ze dne 30.10.2009, sp. zn. 33 Cdo 2675/2007 
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3   REALITNÍ PODNIKATEL  

Realitní činnost v praxi vykonávají právní subjekty, které samy sebe nejčastěji 

označují jako realitní kanceláře (RK), méně často jako realitní agentury. Jedná se přitom 

nejčastěji o právnické osoby – typicky společnosti s ručením omezeným61 nebo o fyzické 

osoby pracující na základě živnostenského oprávnění, kteří jsou v praxi často označovaní jako 

živnostníci nebo OSVČ62. Tito své aktivity dále rozvíjejí zkrze své zaměstnance ale častěji 

prostřednictvím dalších fyzických osob tzv. “íčařů” na základě smlouvy o obchodním 

zastoupení někdy i v tzv. multi level marketingu, (kdy jsou obchodníci odměňováni nejen za 

vlastní činnost ale i za vtažení dalších osob do obchodní sítě). 

 

3.1 REALITNÍ KANCELÁ Ř 

Už to jak RK sami sebe označují (identifikují) v reklamě, inzerci, i v samotných 

smlouvách, je v praxi často zdrojem pozdějších sporů. Zejména fyzické osoby mají tendenci 

zakrývat svoji pravou právní identitu pod různá iluzorní označení a vyhýbat se povinnosti, 

kterou jim satnovuje zákon, vystupovat pod svým jménem a příjmením.63 

Vedou je k tomu nejrůznější pohnutky, od snahy udělat na klienta dojem, až po 

záměrné klamání s cílem vyhnout se následné odpovědnosti za svou činnost, která je někdy na 

hraně zákona. V praxi se pak můžeme setkat s nejrůznějšími TOP realitami až po ZZ TOP 

reality a jediným znakem, který nám napovídá, že se ve skutečnosti jedná o fyzickou osobu 

je, že za takto vymyšlenou a neexistující “obchodní firmou” obvykle nenajdeme žádné z 

typických označení.64 

V této souvislosti je potřeba zmínit se o novele OBZ, která s účinností od 1.1.2001 mj. 

nově upravila i označení, pod kterým je podnikatel povinnen činit právní úkony, a tedy i 

uzavírat smlouvy. Především tento předpis poněkud nešťastně nahrazuje původní označení 

obchodní jméno pojmem obchodní firma s legislativní zkratkou firma . Nešťastně proto, že 

                                                 

61 nebo jiné dle OBZ 
62 zkratka z „osoby samostatně výdělečně činné“ 
63 § 8 odst. 2 OBZ 
64 jako je  s.r.o., a.s. atp. 
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pojem firma byl do té doby používán jako synonymum podnikatel a zažitá představa, že se 

jedná o subjekt nikoli o označení subjektu, přetrvává dodnes.  

V každém případě mají obchodní firmu jen osoby zapsané v obchodním rejstříku, 

osoby, které v obchodním rejstříku zapsány nejsou, firmu nemají. Jedná se o fyzické 

osoby nezapsané v obch. rejstříku a např. sdružení vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb. 

Fyzické osoby přitom činí své právní úkony pod svým jménem a příjmením s možností 

rozšiřujícího a rozlišujícího dodatku (kovář, pekař atp.) a právnické osoby pod svým 

jménem.65 

V takovém případě se jedná vždy o vadu právního úkonu, která však nemusí sama o 

sobě dělat celý právní úkon neplatným. Pokud nebudeme uvažovat jiné protiprávní delikty, 

jako je např. klamání spotřebitele, pak samotné vadné označení lze dle judikatury odstranit 

výkladem dle § 35 OZ, ovšem za předpokladu, že se takto označený kontrahend náhodou 

neshoduje s již existující firmou právnické osoby. 

Z odůvodnění NS ze dne 25.2.2010, sp. zn. 33 Cdo 206/2008 k této věci vyjímám: 

 

„ O typicky nesprávné označení účastníka smlouvy jde, je-li některý z jej 

identifikujících znaků použit vadně (zkomoleně, vynecháním slova ve víceslovném názvu 

apod.), popř. některý z těchto znaků chybí. Taková vada v označení osoby, která je 

účastníkem smlouvy, pak sama o sobě nezpůsobuje neplatnost smlouvy, pokud lze z celého 

obsahu právního úkonu jeho výkladem, popřípadě objasněním skutkových okolností, za 

nichž byl právní úkon učiněn, zjistit, kdo byl účastníkem smlouvy.“ 

 

Tabulka 25 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

                                                 

65 Bejček, J. a kol., Nástin obchodního práva I, Masarykova univerzita v Brně, 2004, stran 108, ISBN: 

80-210-3603-6, elektronická verze, str.1 kapitola 3.1. 
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V posuzovaném případě se přitom jednalo o případ, kdy jméno a příjmení nebylo 

v rozporu s ustanovením § 8 odst. 1 OBZ ve smlouvě uvedeno vůbec a byla použita iluzorní – 

neexistující firma. Soud ale došel k názoru, což je pro zobecnění tohoto judikátu podstatné, že 

výkladem dle § 266 OBZ a § 35 odst. 2 a 3 OZ bylo možné dojít k odstranění vady v projevu 

vůle.   

Zcela opačně však NS rozhodl v následujícím případě, kdy zprostředkovatelskou 

smlouvu uzavřel zprostředkovatel – FO pod iluzorním označením F.A.R. Soud dospěl 

k následujícímu závěru: 

„… tato smlouva o zprostředkování koupě nemovitosti byla uzavřena se subjektem 

(F.A.R.), který nemá způsobilost k právním úkonům, proto je smlouva ve smyslu ust. §38 

OZ neplatná a z takto neplatné smlouvy se žalobce, který nebyl ani řádným účastníkem této 

smlouvy, nemůže domáhat uspokojení nároků, které byly ve smlouvě ujednány." 66 

 

Tabulka 26 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE NE 

 

Shrnout lze jediné, k právní kultuře při uzavírání smluv patří i správné označení 

účastníků smlouvy, když dodržení této minimální zásady v praxi nic nebrání. 

 

3.1.1 Jednání, zastoupení 

Toto téma je sice svoji podstatou spíše tématem obecným, ale dle mých zkušeností je 

právě otázka jednání podnikatele, jeho zastoupení či otázka pověření k jednání (dle § 15 a § 

                                                 

66 Rozhodnutí NS ze dne 13.9.2000, sp. zn. 29 Cdo 613/1999 
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16 OBZ) v realitní praxi často přehlížena a zakládá tak zdroj budoucích nejasností a z toho 

plynoucích sporů. Problematické právní situace vzniklé z právních úkonů, které mají právě 

tento typ vady, je v realitní praxi velké množství. Přitom většina kontrahentů začíná 

předloženou smlouvu číst až od začátku smluvních ujednání, aniž by se přesvědčila, s kým 

smlouvu uzavírá a jakým způsobem protistrana jedná.  

Níže uvádím způsoby jednání, které v realitní praxi přicházejí nejčastěji v úvahu: 

1. FO jedná osobně nebo za ni jedná zástupce (§13 odst. 1 OBZ) 

2. PO jedná statutárním orgánem  

3. Na základě zákonného zastoupení pověřeným pracovníkem dle § 15 OBZ  

4. Osobou přítomnou v provozovně podnikatele § 16 OBZ (rovněž zákonné 

zastoupení) 

5.Na základě plné moci (§ 31 OZ) 

Tato kapitola si neklade za cíl vyčerpávajícím a komplexním způsobem pojednat o 

těchto tématech, spíše se dotknout jen některých specifických problémů, které se při jednání v 

realitní praxi dosud často objevují. 

ad 1. 

Nejčastější vadou při jednání FO je její samotné označení. Jak jsem již zmínil, někteří 

živnostníci ve snaze vylepšit svoje image uvádějí ve smlouvách místo svého jména a příjmení 

různé imaginární názvy (nejlépe s přívlastkem TOP). Tato vada však sama o sobě ještě 

nemusí způsobovat neplatnost smlouvy: 

“Vada v označení osoby, která je účastníkem smlouvy, nezpůsobuje sama o sobě 

neplatnost této smlouvy, pokud lze z celého obsahu právního úkonu jeho výkladem (§ 35 

odst. 2 obč. zák.), popřípadě objasněním skutkových okolností, za nichž byl právní úkon 

učiněn, zjistit, kdo byl účastníkem smlouvy.”67 

 

                                                 

67 Rozhodnutí NS ze dne 10. 4. 1997, sp. zn. Cdon 386/96 
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Tabulka 27 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

ad 2. 

Úvodem k jednání podnikatele statutárním orgánem bych se rád zmínil o jednom méně 

významném, ale o to více rozšířeném problému, kdy pod identifikátory PO je uvedeno, že za 

společnost je zmocněn jednat jednatel. Z této poznámky je patrné, že stále dělá potíže 

porozumění, jaký je rozdíl mezi PO a statutárním orgánem PO. Je potřeba pochopit, že PO 

není živým organismem a její oživení zajišťují právě orgány (odtud i jejich název). Jednání 

orgánů je totožné s jednáním PO a orgán PO tedy nezastupuje. To nakonec vyjadřuje i 

samotná dikce ustanovení § 13 odst. 1 OBZ, když uvádí, že PO jedná svým statutárním 

orgánem nebo za ni jedná zástupce (tedy někdo jiný).  

Pokud PO jedná svým orgánem, je nutné se o podrobnostech přesvědčit v OR ještě 

před uzavřením smlouvy. V praxi je totiž časté, že smlouvu uzavře jen jeden jednatel, ačkoli 

podepisovat mají např. dva (nebo více).  

NS určil, že pokud smlouvu uzavře jen jeden jednatel (ačkoli měli podle OR 

podepisovat dva) je takové jednání obcházením rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti 

(valné hromady) o způsobu jednání za společnost a je neplatné. Nejvyšší soud ČR v tomto 

smyslu judikoval:  

„Osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické 

osoby, nemůže být současně zákonným zástupcem této osoby."68 

 

 

 

                                                 

68 Rozhodnutí NS ze dne 26.11.2008,  sp. zn. 32 Odo 383/2006 
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Tabulka 28 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

Toto rozhodnutí se opírá o rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního 

kolegia ze dne 15. 10. 2008. sp. zn. 31 Odo 11/2006-209, který toto rozhodnutí zdůvodnil tím, 

že sice z hlediska gramatického výkladu ustanovení § 15 OBZ, osoba, která je statutárním 

orgánem (nebo jeho členem) může současně jednat jako pověřená osoba, ale dle 

teleologického, logického a systematického výkladu tomu tak není, neboť by se tím obcházelo 

rozhodnutí valné hromady. Statutární orgán by tak de facto rozhodl proti smyslu tohoto 

verdiktu nejvyššího orgánu a jednáním by pověřil jen jednoho svého člena.  

Tato vada se nedá zhojit prohlášením (ať už pravdivým nebo dodatečně účelově 

zkonstuovaným), že uvedená osoba jednala na základě plné moci nebo pověření dle § 15 

OBZ. V úvahu by snad v některých případech přicházela aplikace § 16 OBZ. 

 

ad 3. 

To naopak nevylučuje opačnou možnost, kdy je jednatel i ředitelem společnosti a dle 

zápisu v OR může jednat samostatně. Pak není až tak důležité, co je uvedeno ve smlouvě. 

Smlouva je v každém případě uzavřena platně. 

 

„I. Nelze namítat, že smlouva nebyla ze strany akciové společnosti řádně podepsána, 

je-li podepisující předseda představenstva současně osobou (ředitelem) pověřenou určitou 

činností v rámci provozu podniku a v tomto postavení měl ze zákona právo smlouvu 

podepsat. 
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II. Při výkonu funkce ředitele podniku je obvyklé, aby obchodní smlouvy za 

společnost jako její zákonný zástupce podepisoval ředitel.”69 

 

Tabulka 29 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO ANO 

 

Častější variantou je způsob, (který mět zákonodárce v § 15 OBZ na mysli zejména), 

když je podnikatel zastoupen pracovníkem, který má pověření na základě pracovněprávního 

nebo jiného obdobného vztahu.  

 

„Podmínkou vzniku oprávnění zastupovat podnikatele ve smyslu § 15 obch. zák. je 

jednak to, že musí jít o osobu pověřenou určitou činností, jednak to, že taková činnost je 

činností při provozu podniku; zvláštní plná moc se nevyžaduje a zákon nestanoví ani další 

omezení zástupce co do jeho poměru k zastupovanému podnikateli“70 

 

Tabulka 30 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

 

 

                                                 

69 Rozhodnutí NS ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 32 Odo 1455/2005 
70 Rozjodnutí NS ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 29 Odo 569/2002 
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ad 4. 

Variantu k § 15 tvoří § 16 OBZ, který je v právní praxi někdy žertovně nazýván 

“vrchní prchni”.  Jedná se o případ, kdy nevyvratitelnou doměnku, že určitá osoba je 

oprávněna jednat zde potvrzuje fakt, že toto jenání (uzavření smlouvy) probíhalo v 

provozovně podnikatele. 

 

ad 5. 

Podnikatel může zmocnit k jednání zmocněnce (§ 31 OZ). Z celé problematiky 

zákonného zastupování na základě plné moci vyjímám jeden praktický právní problém, zda je 

nutno do smlouvy výslovně uvést, že jednající osoba jedná na základě plné moci. V tomto 

směru v praxi panovaly nejasnosti až do rozhodnutí NS ze dne 12. 12. 2008, sp. zn. 29 Odo 

1635/2005: 

 „Podepsala-li fyzická osoba smlouvu jako osoba jednající za smluvní stranu, není 

pro řešení otázky platnosti této smlouvy významné, zda v ní bylo výslovně uvedeno, že tak 

činí na základě hmotněprávní plné moci.“ 

 

Tabulka 31 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO ANO 

 

Z výše uvedené pestrosti judikátů je možno dovodit, že otázka jednání a zastupování 

zůstává v praxi ještě stále nedoceněna. 

 

3.2 REALITNÍ MAKLÉ Ř 

RK často svoji činost rozvíjejí zkrze další osoby, které jsou v praxi obvykle nazývány 

„realitními makléři”. Po právní stránce se obvykle nejedná o zaměstnance, jak by mohl klient 
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očekávat, ale o samostatné podnikatele – fyzické osoby, které jsou k RK vázány nějakým 

obchodně právním vztahem, nejčastěji smlouvou o obchodním zastoupení nebo smlouvou 

mandátní, ačkoliv jejich činost má často charakter činnosti závislé. Nabízí se tedy otázka zda 

se nejedná o zastřený pracovněprávní vztah.  

Mezi RK a realitním makléřem je pak často ve smyslu ustanovení § 672a OBZ 

sjednávana konkurenční doložka. 

3.2.1 Švarc systém 

Pro úplnost připomínám poměrně známý fakt, že celá myšlenka tzv. íčařů vznikla ze 

snahy ušetřit na odvodech za zaměstnance, když rozdíl mezi mzdovými náklady a náklady na 

odměnu íčaře je značný. Rovněž povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci i státu a 

obchodního partnera vůči obchodnímu zástupci jsou diametrálně odlišné. Poprvé tento “trik” 

použil pan Švarc ve své stavební společnosti v Beněšove, kdy pořídil všem svým 

zaměstnancům živnostenské listy a na „ičo” tak u něj pracovala i sekretářka. Odtud název 

„Švarc systém”.   

Na tuto skutečnost reagoval zákon č. 578/1991, který novelizoval zákon o 

zaměstnanosti jež do 1.1.2007 zákaz „švarc systému” obsahoval. Dnes je tento zákaz 

implicitně obsažen v právní úpravě závislé činnosti – tedy v zákoníku práce, ovšem s tím, že 

neexistuje správní delikt, který by bylo možno při neplnění této povinnosti postihnout.71 Toto 

nezákonné jednání lze postihnout jen v daňovém řízení, když FÚ doměří odvody za skrytého 

zaměstnance. Bude nás tedy zajímat, co je a co není dle judikatuty NS postižitelné z hlediska 

porušení daňových předpisů. 

„Obvyklá praxe při sjednávání smluvních vztahů s makléři a ani závěr Úřadu práce 

nemůže kvalifikovaně odůvodnit závěr soudu, že se v daném případě nejedná o zastřený 

pracovněprávní vztah.“ 

Dále pak tamtéž: 

„Je třeba konstatovat, že pojmovým znakem pracovního poměru je podřízenost 

zaměstnance příkazům a pokynům zaměstnavatele, tzv. závislá práce. Pro závislou práci je 

                                                 

71 Inspekcí práce 
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tedy charakteristické, že je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a 

podřízenosti zaměstnance a dále, že je výlučně osobním výkonem práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele, podle jeho pokynů, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v 

pracovní době a na jeho odpovědnost.72“ 

 

Tabulka 32 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO NE 

 

K namítané údajné neplatnosti mandátní smlouvy s ohledem na tzv. „švarc – systém“ a 

obcházení zákona o zaměstnanosti odvolací soud na straně 10 rozsudku uvedl, že  

 

„…za porušení povinnosti právnické či fyzické osoby zajišťovat své běžné úkoly 

vlastními zaměstnanci lze považovat jen takový stav, v jehož důsledku není právo fyzické 

osoby na zaměstnání naplněno, tedy tehdy, kdy právnická nebo fyzická osoba (jako 

zaměstnavatel) neumožní fyzické osobě výkon práce v pracovně právním vztahu, přestože 

pro právnickou nebo fyzickou osobu zajišťuje běžné úkoly vyplývající z předmětu její 

činnosti a je při zadávání pracovních úkolů v obdobně závislém postavení jako jiní 

zaměstnanci.“73 

 

Tabulka 33 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO ANO 

                                                 
72 Rozhodnutí NS ze dne 25. 2. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4192/2008-I 
73 Usnesení NS ze dne 17. 1. 2007, sp. zn. 5 Tdo 1547/2006 
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3.2.2 Konkurenční doložka 

Samostatnou kapitolu ve smlouvách mezi RK a makléři tvoří tzv. konkurenční 

doložky. Tímto ustanovením se RK snaží ochránit si svoji investici do zaškolení makléře, aby 

se nestávalo, že si za vynaložené prostředky vychovají konkurenci. Migrace je totiž na 

realitním trhu skutečně značná a navíc každý rok vznikají nové a nové RK zakládané často 

realitními makléři, kteří své zkušenosti ale i konkrétní klienty a případy, získali ve své 

předchozí praxi u jiné RK. 

 Základní otázkou ovšem je, nakolik je tato doložka všeobecně platnou, když stojí 

proti zásadě zakotvené v ústavě (LZPS). 

 

„Konkrétní konkurenční doložka musí být sjednána tak, aby byla spravedlivě 

přiměřená a vzájemně vyvážená pro obě strany v souladu s čl. 26 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod, podle něhož každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k 

němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Na jedné straně 

nesmí bránit ve svobodném podnikání, na druhé straně musí chránit právo podnikatele na 

nerušené podnikání v zavedeném podniku. Konkurenční doložka musí být též vymezena či 

omezena co do předmětu, podmínek a doby, po kterou se uplatňuje.“74 

 

Tabulka 34 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

                                                 

74 Rozhodnutí NS ze dne 13.6.2007, sp. zn. 32 Odo 407/2005 
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„Je porušením dobrých mravů při sjednání konkurenční doložky, jestliže touto 

doložkou bylo popřeno právo osoby, zavázané konkurenční doložkou, na svobodné 

podnikání.“ 75 

 

Tabulka 35 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE NE NE 

 

Shrnuji, že takovým způsobem, jakým je v praxi konkurenční doložka často 

koncipována, jistě povinnou stranu neváže, ale zároveň se nedá rozhodně říci, že ji není 

možno v omezené míře platně sjednat.  

Druhou otázkou v této souvislosti je, zda se v některých případech nemůže jednat o 

naplnění skutkové podstaty trestného činu „Zneužití informace a postavení v obchodním 

styku" (§ 255 TZ).76 

NS v tomto smyslu potvrdil rozsudek VS, který rozsuzoval typický případ, kdy 

 RK pověřila svoji makléřku k prodeji pozemku z nabídky RK. Makléřka, 

vedena snahou získat provizi pro sebe a nikoli pro RK, s prodávajícím uzavřela vlastní 

zprostředkovatelskou smlouvu, pozemek prodala a převzala provizi ve výši 811.000,-Kč. 

Za to dostala trest odnětí svobody na 1 rok (s odkladem na 2 roky) a zákaz činnosti v 

realitní oblasti na 2 roky. 77 

 

 

                                                 
75 NS ze 12.7.2006 sp. zn. 32 Odo 659/2005 (rovněž 23 Cdo 4192/2008) 
76 dříve § 186 TZ 
77 Rozhodnutí NS ze dne 17.1.2007, sp. zn. 5 Tdo 1547/2006 
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Tabulka 36 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO ANO 

 

Z výše uvedeného případu je tedy zřejmé, že není nutné až tak pečlivě ošetřovat 

zneužívání informací přímo ve smlouvě s makléřem neboť na tuto okolnost pamatují trestní 

předpisy. 
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4  ZPROSTŘEDKOVÁVANÉ SMLOUVY A CO S NIMI 

SOUVISÍ 

Nepřímým předmětem zprostředkovatelské smlouvy je vždy další smlouva, jejímž 

nepřímým předmětem je vždy nemovitost. V následujících kapitolách se budeme zabývat 

temito zprostředkovávanými smlouvami a rovněž i dalšími aspekty, faktickými i právními 

úkony, které jsou při zprostředkování té které smlouvy důležité nebo nějak zajímavé. 

V této souvislosi budeme hovořit o činnosti RK a součinnosti zájemce při 

zprostředkování: 

• kupní smlouvy na nemovitost 

• smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu 

• nájemní smlouvy 

• smlouvy o výměně bytu 

Zastavím se i u poněkud citlivějšího tématu, kterým je “přenechání bytu za odstupné”. 

V následujících kapitolách pak bude pojednáno o smlouvách, které jsou rovněž 

uzavírány při zajištění realitní činnosti, ale nejsou předmětem zprostředkovatelské smlouvy a 

nejsou tedy zprostředkovávanými smlouvamy z pohledu realitního zprostředkování. 

 

4.1 KUPNÍ SMLOUVA  

Nejčastěji zprostředkovávanou smlouvou je smlouva kupní na nemovitost nebo 

bytovou jednotku. Výjimečně je k prodeji nabízena i jiná jednotka např. komerční. Zásady i 

obsahové náležitosti smlouvy jsou u všech těchto předmětů stejné. V následujících kapitolách 

se budeme zabývat nejen vlastní kontraktací a koncepcí smlouvy, ale i dalšími aspekty 

zprostředkování kupní smlouvy a co s nimi souvisí od náboru nemovitosti po její předání 

kupujícímu. 
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4.1.1 Šetření před zahájemním zprostředkování 

K prvotním úkolům RK patří šetření o jejím právním a faktickém stavu. To se stane 

dříve, než RK vezme do nabídky jakoukoli nemovitost a poté znovu těsně před uzavřením 

kupní smlouvy, resp. před převodem vlatnictví v katastru nemovitostí. Jedná se především o 

zjištění právních a faktických vad nemovitosti, ale pozornost si zasluhuje i osoba 

prodávajícího a v některých případech i jiné okolnosti a osoby, které mají nebo mohou mít k 

nemovitosti právní nebo i faktický vztah. Může se jednat o osoby oprávněné z věcných 

břemen, zástavní věřitele, nájemce a o oprávněné i neoprávněné držitele. 

 Jak již bylo výše vícekrát konstatováno, tato činnost de jure do zprostředkování 

nepatří, rozhodně však patří do širšího pojmu realitní činnost, a každá solidní RK v rámci 

svého dobrého jména a dobrého jména realitního oboru jako celku tuto činnost provádí co 

nejpečlivěji. Tímto se dá předem vyvarovat pozdějším problémům, nedorozuměním a 

následným sporům.  

Po právní stránce je potřeba zkoumat následující otázky: 

1. Kdo je vlastníkem nemovitosti? 

2. O jakou nemovitost se jedná? 

3.  Je (nebo může být) právo vlastníka nakládat s nemovitostí omezeno? 

4. Má nemovitost jiné právní vady? 

5.  O jaký typ vlastnictví se jedná? 

6. Existují t řetí osoby oprávněné z věcného břemene, zástavní smlouvy nebo 

nájemní smlouvy? 

7. Existuje držba (oprávněná nebo neoprávněná)? 

8. Nejedná se o dočasné vlastnictví (na základě smlouvy o zajišťovacím převodu 

vlastnického práva)? 

9. Nejedná se o realizaci propadné zástavy? 
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Právě tak je důležité i místní šetření a to jednak s ohledem na stavebně technický stav 

nemovitosti, širší vztahy spojené s nemovitostí a na další faktické skutečnosti. Níže uvádím 

demonstrativní výčet zjištění, která mohou při obhlídce nemovitosti vyjít najevo: 

1. Budova vykazuje trhliny nebo jiné poruchy, které mohou ukazovat na množství 

závažných příčin. (Narušená statika, stavební práce v okolí nemovitosti, podmáčení 

nemovitosti, ujíždění terénu atp.) 

2. Deklarovaný stav nemovitosti neodpovídá skutečnosti (nemovitost je značně 

zanedbaná a potřebuje generální opravu). 

3. Na základě zkušeností makléře a místního šetření je možno navrhnout opatření, 

která zvýší prodejnost nemovitosti. (Vymalování, vyklizení nepořádku, odstanění zdroje 

pachových emisí atp.) 

4. Svažitost a svav pozemku (nelze vyčíst z KN). 

5. Je potřeba zhodnotit širší vztahy nemovitosti, jako je přístup, provoz na přilehlé 

komunikaci, výhled, připojení k inženýrským sítím atp. 

6. Tvar pozemku, resp. jeho oplocení neodpovídá udajům z katastrální mapy. 

(Oplocení proběhlo v dávné minulosti a nerespoektovalo skutečné hranice parcely).  

7. Na prodávaném pozemku se nachází černá nebo neoprávněná stavba. Prodávaná 

budova je černou nebo neoprávněnou stavbu. 

8. Nemovitost fakticky užívají třetí osoby, které ji nehodlají dobrovolně opustit. 

9. Stav sítí a připojení k nim (v obci např. chybí kanalizace, budouva je načerno 

napojena na dešťovou kanalizaci nebo přímo do potoka).  

10. Dům je odpojen od elektřiny a plynu. Stav instalací však neodpovídá současným 

normám a nebude ho tedy možné snadno připojit zpět. 

Značnou část právních otázek nastolených v předchozí kapitole lze zodpovědět 

relativně snadným nahlédnutím do příslušného LV. Pro toto šetření je nevyhovující veřejnosti 

běžně přístupný portál Českého katastrálního a zeměměřického ústavu (www.cuzk.cz), neboť 

tam nejsou zveřejněny všechny potřebné informace, jako jsou rodná čísla a nabývací (a jiné 
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např. exekuční) tituly. Důvodem je podle mého názoru poněkud přehnaná snaha o ochranu 

osobních dat. V praxi se tudíž snadno může stát, že tato ochrana někoho jiného ve skutečnosti 

ohrozí. 

 

4.1.2 Je vždy vlastník vlastník? 

Lehce provokativně laděným nadpisem této kapitoly chci upozornit na jeden aspekt, 

který je v realitní praxi často podceňovám. Mnoho RK je přesvědčeno, že nahlédnutím do LV 

lze vždy bezpečně identifikovat vlastníka nemovitosti. Jak si ukážeme v této kapitole – 

nemusí tomu tak ve všech případech být a osoba zapsaná v KN jako vlastník, vlastníkem v 

některých případech není. 

V části A LV najdeme vlastníka a jeho identifikaci, kterou je jeho jméno, příjmení, 

rodné číslo, bydliště a jeho vlastnický podíl. Panuje poměrně rozšířený omyl, že dobrá víra v 

pravdivost zápisu uvedeného v KN zakládá i jistotu bezprostředního převodu vlastnictví. 

Koncepce dobré víry (v zápisy učiněné po 1.1.1993) však takto rozhodně není 

postavena. Dobrá víra zakládá jen podmínku pro případné pozdější vydržení např. 

vlastnického práva nabytého (v dobré víře) od nevlastníka. Tato vydržecí doba je ale 

desetiletá a do uplynutí této lhůty ( a ve skutečnosti i po ní) je subjekt, který držbu nabyl v 

dobré víře, v nejistotě, zda spolu s držbou nabude i vlastnictví. 

Mezi nejznámější problematické zápisy v části A LV patří tzv. duplicitní vlastnictví ,  

resp. případ, kdy je v LV vyznačeno vlastnictví dvou (nebo více) subjektů a přitom se nejedná 

o spoluvlastnictví. Tato situace nastane tak, že KÚ je postupně doručeno více rozhodnutí, 

z nichž každé prokazuje vlastnictví jiné osoby k téže nemovitosti. KÚ, jak už jsme si 

vysvětlili výše, v tomto případě provádí zápis tzv. „záznamem“ a není v tomto případě 

orgánem, který by o vniku vlastnictví rozhodoval a byl tak oprávněn posoudit, která z 

předložených listin odpovídá skutečnému právnímu stavu. Tato situace je však prostým 

nahlédnutím do KN odhalitelná a v praxi by tak nemělo docházet k žádným vadám při 

následujících právních úkonech.  

Podstatně složitější a pro zájemce o koupi nebezpečnější je jiná situace, kdy je v KN 

zapsána jako vlastník osoba, která nemovitost nevlastní a vlastníkem je někdo jiný. Možnost, 
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že vlastníkem je někdo jiný než vlastník zapsaný v KN, přímo zdůrazňuje poslední věta 

následujícího rozsudku. 

 

„Uplatnění nároků vlastníka u soudu nemůže bránit skutečnost, že jako vlastník je v 

katastru nemovitosti zapsána jiná osoba než on. Vlastnické právo k nemovitosti, která se 

zapisuje do katastru nemovitostí, nelze sice bez vkladu do katastru převést, avšak existence 

tohoto práva není na údajích katastru závislá. To ostatně vyplývá i z § 11 zák. č. 265/1992 

Sb. ve znění zákona č. 90/1996 Sb., podle něhož ten, kdo vychází ze zápisu v katastru 

učiněného po 1. lednu 1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu 

věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti. Pokud by zákon 

nepředpokládal, že může být rozdíl mezi skutečným právním stavem a jeho zápisem v 

katastru nemovitostí, postrádalo by uvedené ustanovení smysl.“ 78 

 

Tabulka 37 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE NE ANO 

 

Jak už jsem konstatoval výše, dobrá víra v zápis v KN nemůže bezprostředně založit 

vznik vlastnictví ale jen držbu. Náš právní řád je totiž postaven na staré zásadě z Římského 

práva, že nikdo nemůže na jiného převést více práv, než má sám.79 Jedinou výjimkou z tohoto 

pravidla je ust. § 486 OZ – nabytí vlastnického práva od neoprávněného dědice. V této 

kapitole neuvažujeme ust. § 446 OBZ to se totiž nevztahuje na kupní smlouvu na nemovitost. 

 

„Na dobrou víru nabyvatele však zákon neváže bezprostřední nabytí vlastnictví, ale 

jen zakládá právo oprávněné držby (§  130 ObčZ) a možnost nabytí vlastnického práva 

                                                 

78 Rozhodnutí NS ze dne 5.9.2000, sp.zn. 22 Cdo 389/99 

79 Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet 
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vydržením (§ 134 ObčZ). Proto pokud někdo nabyl nemovitost od nevlastníka …přičemž 

vycházel ze zápisu v katastru nemovitostí označujícího převodce za vlastníka … Jinak 

řečeno, ani § 11 zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 

neprolomil zásadu, že nikdo nemůže převést na jiného více práv, než sám měl.“ 80 

 

Tabulka 38 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE NE 

 

Pravdou je, že není možno ani při použití maximální opatrnosti a vyvinutí veškerého 

úsilí zcela vyloučit možnost, že kupní smlouva bude nakonec uzavřena s nevlastníkem. Tyto 

případy jsou naštěstí v praxi jen velmi ojedinělé a některé případy „nevlastnictví“ lze přeci jen 

odhalit. Při rešerších ohledně vlastnictví k nemovitosti je mj. potřeba zkoumat nabývací titul a 

historii převodů vlastnictví, příp. i faktickou historii nemovitosti.  

Vzhledem k desetileté vydržecí době, by už v dnešní době nemělo být takovou 

hrozbou vlastnictví z období, kdy neplatil intabulační princip, neboť ten byl znovu zaveden 

1.1.1993. V tomto období a deset let po něm hrozilo v podstatně vyšší míře, že kupující bude 

o prodeji nemovitosti ve skutečnosti jednat s nevlastníkem.  

Dnes spíše vyvstává riziko, že v kupní smlouvě na nemovitost byly dohodnuty 

odstupující podmínky, nebo že nemovitost byla nabyta na dočasnou dobu na základě smlouvy 

o zajišťovacím převodu práva. 

Dle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia NS ze dne 19.4.2006, sp. zn. 

Cpjn 201/2005: 

 

                                                 

80 Rozhodnutí NS ze dne 28.7.2003, sp. zn. 22 Cdo 1836/2002 
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„…odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, 

na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a obnovuje se původní stav i v 

případě, že nabyvatel, dříve než došlo k odstoupení od smlouvy, nemovitost převedl na další 

osobu.“ 

Toto stanovisko definitivně rozptyluje jakékoli pochyby o tom, že dobrá víra 

kupujícího není v takovém případě chráněna a jedinou obranou je nahlédnutí do původního 

nabývacího titulu, zda je, nebo není možné od smlouvy odstoupit. Pouhé zjištění, že 

neprobíhá v KÚ žádné řízení ohledně předmětné nemovitosti nemůže stačit, neboť dle výše 

uvedeného stanoviska mohou účastníci předchozí smlouvy odstoupit i po-té, co byla již 

nemovitost znovu prodána další osobě. Tento převod je pak absolutně neplatný. Ponechávám 

nyní stranou fakt, že kupující se může stát poměrně snadno obětí předem naplánovaného 

podvodu. Pokud je odstoupení od smlouvy předem zamýšleno a naplánováno. 

 

4.1.3 Smlouva o zajišťovacím převodu (vlastnického) práva 

Specifickým nabývacím titulem, který by rozhodně neměl uniknout pozornosti 

zkušené RK je smlouva o zajišťovacím převodu (vlastnického) práva k nemovitosti. Zásadní 

právní otázkou je, zda je tento převod vlastnického práva bezpodmínečný nebo zda je to 

právní vztah uzavřený s rozvazovací podmínkou.  

 

„Zajišťovacím převodem práva ve smyslu ustanovení § 553 obč. zák. se i bez 

výslovného zakotvení rozvazovací podmínky ve smlouvě rozumí ujednání o převodu práva s 

rozvazovací podmínkou, jejímž splněním se vlastníkem věci bez dalšího stává původní 

majitel (dlužník, který toto zajištění dal).“ 81 

 

 

 

                                                 

81 Rozhodnutí NS ze dne 15.10.2008, sp. zn. 31 Odo 495/2006 
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Tabulka 39 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE NE NE 

 

U takto nabytého vlastnictví se tedy s odstoupením od smlouvy přímo počítá a to i 

tehdy, když samotné odstoupení nebylo ve smlouvě výslovně zakotveno. 

I v tomto případě lze tedy konstatovat, že NS upřednostňuje zásadu dodržování smluv 

(pacta sunt servanda) před zásadou ochrany dobré víry (třetích osob) a zásadou jistoty a 

bezpečnosti soukromoprávních vztahů, tato třetí osoba (tedy následný kupující) pak bude ve 

značně nevýhodném postavení.  

ÚS k otázce neplatnosti kupní smlouvy a důvěry v zápisy v KN. 

 „ Ochrana, jež poskytuje nabyvateli dobrá víra, není takové intenzity, aby 

zabránila vlastníku nemovitosti účinně uplatňovat své absolutní právo. Jinými slovy, pokud 

zápis v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti, má tato převahu nad katastrem.“ 

ÚS pak dále rozvíjí: 

„ Katastr nemovitostí ČR není založen na takových zásadách, které by umožňovaly 

jednat s plnou důvěrou v jeho obsah a není tak naplněna jedna z jeho základních funkcí, 

jež od něj občané právem očekávají.“82 

 

Tabulka 40 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS ÚS 

ANO ANO ANO ANO 

  

                                                 

82 Nález ÚS ze dne 1.8.2006, sp. zn. II. ÚS 349/03 
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V každém případě se investice do čerstvého výpisu z listu vlastnictví rozhodně vyplatí. 

 

4.1.4 Jak je to s nabytím zástavního práva od nevlastníka 

Kupodivu, zcela opačným způsobem s účinností zák. č. 367/2000 Sb., kterým se měnil 

OZ, ustálila judikatura v případě nabytí zástavního práva od nevlastníka. Ač se jednalo o 

stejný typ práva, tedy o nabytí věcného práva k nemovitosti. Soudy v tomto případě 

upřednostňovaly opačnou zásadu, totiž zásadu ochrany dobré víry a rovněž ust. § 151d odst. 

1 OZ, když toto vztáhly i na nemovitosti. 

 

“Dal-li zástavce podle zástavní smlouvy do zástavy cizí věc bez souhlasu vlastníka 

nebo osoby, která má k věci jiné věcné právo neslučitelné se zástavním právem, je zástavní 

smlouva ve smyslu ustanovení § 39 obč. zák. neplatným právním úkonem, ledaže zástavní 

věřitel přijal zástavu v dobré víře, že zástavce je oprávněn věc zastavit.” 83 

 

Tabulka 41 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

Jinde pak: 

„Za podmínek uvedených v ustanovení § 151d odst. 1 obč. zák. vzniká na základě 

smlouvy zástavní právo bez ohledu na to, zda zástavou je movitá věc nebo nemovitost. 

Odevzdáním nemovitosti ve smlouvě uvedenému zástavnímu věřiteli se ve smyslu tohoto 

ustanovení rozumí vklad zástavního práva do katastru nemovitostí v jeho prospěch.” 84 

 

                                                 
83 Rozhodnutí NS ze dne 29. 5. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1690/2008 
84 Rozhodnutí NS ze dne 26. 11. 1999, sp. zn. 21 Cdo 328/99 
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Tabulka 42 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

Z výše uvedených právních vět vyplývá, že je možný následující scénář:  

Prodávající A uzavře kupní smlouvu s kupujícím B a KÚ povolí vklad vlastnického 

práva. B uzavře zástavní smlouvu s C. B naplní odstupující podmínku z kupní smlouvy, např. 

tím, že nezaplatí kupní cenu a dojde po právu k odstoupení od kupní smlouvy s účinky ex 

tunc. C se domůže své pohledávky zpeněžením zástavy. 

Zjednodušeně řečeno, A sice dostal místo peněž zpět svoji nemovitost, ale 

znehodnocenou zástavou. Formulováno řečí práva, A nikdy nepřestal být vlastníkem a 

nemovitost zastavil v mezidobí nevlastník. Pokud uvážíme, že B může být právnická osoba, 

pak je potřeba se ohradit: Není to svým způsobem návod pro B a C jak získat prospěch z 

činnosti těžko prokazatelné jako páchání trestného činu? 

 

4.1.5 Ostatní zápisy na listu vlastnictví 

Další důležitou informací, kterou lze získat z veřejně přístupných zdrojů je typ 

nemovitosti. I v dnešní době se pořád ještě stává, že vlastníci nemají tušení, zda jsou 

spoluvlastníky bytového domu nebo vlastníky bytové jednotky v tomto domě. V krajním (a 

naštěstí výjimečném) případě se občas stane, že „vlastník" přijde nabídnout svoji bytovou 

jednotku, kterou ve skutečnosti vlastní bytové družstvo, kterého je členem. 

Především je potřeba si všimnout zápisů v LV v oddílech B1, C a D týkajících se 

skupiny věcných práv, což jsou věcná břemena a zástavní právo. Věcná břemena nejsou 

nikde v zákoně taxativně vyjmenována a teoreticky by jich mohlo exitovat mnoho druhů. Z 

praxe však víme, že jejich počet je ustálený. 

Z právní teorie známe jejich základní členění, a to na břemena ad personam a ad rem 

dle oprávněného subjektu, který je definován buď osobní identifikací, nebo identifikací podle 
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nemovitosti (zpravidla sousední). Věcné břemeno zřízené ad personam je na jinou osobu 

nepřenosné a spolu se smrtí (nebo zánikem85) této osoby zaniká.86 

Titulem pro vznik věcných práv je buď smlouva, nebo rozhodnutí státního orgánu 

(např. soudu, exekutora atp.). Smluvní zástavní práva, smluvně zřízená oprávnění 

odpovídající věcným břemenům a předkupní práva s účinky věcného práva vznikají (mění se 

a zanikají) dnem vkladu (resp. výmazu) práva v KN s účinky ke dni podání (intabulační 

princip) . Na rozdíl od toho, věcná práva na základě rozhodnutí státního orgánu vznikají 

dnem právní moci tohoto rozhodnutí a zápis v KN je jen deklaratorní. To jsou důležité 

okolnosti, které mohou mít při zamýšleném prodeji zásadní význam. 

 

4.1.6 Obsahové náležitosti a struktura kupní smlouvy 

Smyslem a účelem této kapitoly není komplexní a podrobné pojednání o všech 

esenciálních, pravidelných a nahodilých náležitostech kupní smlouvy. Taková studie by 

vydala na samostatnou práci. V této kapitole se omezím jen na strukturu kupní smlouvy s 

ohledem na komplexnost řešení všech právních otázek při převodu vlastnictví a předání 

nemovitosti. 

Kupní smlouva má v realitní praxi tuto typickou strukturu: 

1) Identifikace kontrahentů 

2) Negativní závazky prodávajícího 

3) Prohlášení prodávajícího (o právním a faktickém stavu převáděných 

nemovitostí a rovněž prohlášení o své osobě) 

4) Identifikace převáděných nemovitostí (v souladu se zák. č. 265/1992 Sb.)   

                                                 

85 v případě PO 

86 JANKŮ, Martin; LUKEŠ, Ladislav. Byty, stavby, nemovitosti, právní problémy a jak je vyřešit . 

Praha : Computer Press, 2002. 184 s. ISBN 80-7226-731-0. str. 12 
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5) Popis nemovitostí (příp. identifikace součástí a příslušenství) 

6) Předmět smlouvy (převod vlastnictví) 

7) Kupní cena 

8) Zdroje kupní ceny (jaká část z vlastních prostředků, jaká z úvěru a od 

koho) 

9) Způsob zaplacení (úschova) 

10)  Jistota zaplacení daně z převodu nemovitosti 

11) Vklad do KN 

12)  Předání nemovitosti 

13) Zajištění závazků (smluvní pokuty) 

14) Závěrečná prohlášení obou stran87 

 

4.2 PŘEVOD ČLENSTVÍ 

4.2.1 Lze prodat družstevní byt? 

V realitní praxi dosud přetrvávají nejasnosti mezi převodem vlastnictví k bytové 

jednotce dle ZOV  a mezi převodem členských práv dle § 230 OBZ vázaných k určitému 

bytu, který je ve vlastnictví bytového družstva.88 Oba kontrakty v praxi existují, každý však s 

úplně jiným obsahem. Družsvo může jako oprávněný vlastník samozřejmě převádět 

vlastnictví k bytové jednotce na svého člena, který je v bytě nájemcem (příp. i na jinou 

osobu). Ve většině případů se tímto výrazem rozumí převod práv a povinností, zejména 

práva na uzavření nájemní smlouvy k bytu. 

                                                 
87 STANĚK, Jaroslav. Smluvní dokumenty v realitní praxi. Brno : Vysoká škola realitní - Institut Franka 

Dysona, 2010. 132 s. ISBN 978-80-904261-6-0. 
88 Nejčastěji je ve vlastnictví družstva celý bytový dům, jehož je byt součástí. 
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Pokud si otevřeme jakoukoli inzerci RK, zjistíme, že je plná inzerátů s nadpisem: 

„převod družstevního bytu 3+1” nebo ještě lépe „prodej DB 3+1”, toto matení pojmů masivně 

podporují i inzertní portály včetně těch největších. V rubrice „prodej bytů” vás autor filtru 

vybízí k výběru „typu vlastnictví” a máte možnost si zvolit mezi osobním, družstevním a 

jiným.89 Mimochodem, žádná z těchto voleb nedává smysl. Tvůrci těchto stránek se jako 

obvykle neobtěžovali hlubšími konzultacemi a akceptovali rozšířenou lidovou slovesnost. 

Jedním z dalších příčin tohoto zaměňování pojmů je fakticé právní postavení a reálné 

užitky vlastníka bytové jednotky a nájemce družstevního bytu. Je potřeba podtrhnout, že 

nájemce družstevního bytu, který je zároveň členem téhož družstva, má zcela jiné postavení 

než nájemce bytu, který na vlastnictví bytového domu jehož je byt soušástí nikterak 

neparticipuje. 

Nájemce, který je zárověň členem právnické osoby, která byt (resp. bytový dům) 

vlastní, má na majetku družstva účast a podílí se i na rozhodnutích družstva. Tato okolnost 

jeho postavení nájemce výrazně posiluje a rozšiřuje o práva, která běžný nájemce nemá.  

Tato práva jsou obsažena především v možnosti převést spolu se svým členstvím (a 

členským podílem) i právo na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu a ve většině případů i 

právo bytovou jednotku odpovídající bytu od družtva nabýt do svého vlastnictví, jen za 

převodní náklady90. Pořizovací cena bytu je totiž při převodu členství často již zcela uhrazena 

nebo jí zbývá doplatit jen zlomek. Důležitý je rovněž fakt, že vlastní převod členství 

nepodléhá žádnému schvalování a družstvo ho pouze bere na vědomí. S novým 

družstevníkem pak uzavírá novou nájemní smlouvu za stejných podmínek (obvykle bez 

jakýchkoli problémů). Roli družstva tedy účastníci převodu v praxi vůbec nevnímají.  

Obvodní soud pro Prahu10 v odůvodnění svého rozsudku ze dne 26.9.2003, č.j. 34 C 

300/2002-30 dokonce uvádí: 

 „...bydlení v družstevním bytě je svou podstatou spíše bydlením vlastnickým“91 

                                                 
89 http://www.sreality.cz/hledani/prodej/byty/ 
90 Vypracování kupní smlouvy, správní poplatek pro KÚ atp. 
91 Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. 9. 2003, sp. zn. 34 C 300/2002-30 



82 

Odvolací ani dovolací soud se sice s rozhodnutím soudu prvního stupně v meritu věci 

neshodl, ale tento názor nijak nedementoval. Dá se tedy předpokládat, že se s výše uvedenou 

myšlenkou ztotožnily. 

Navíc, převod členských práv je po formálně právní stránce daleko snažší než převod 

vlastnictví k bytové jednotce. Družstvo jim často i poskytne formulář smlouvy, neplatí se daň 

z převodu nemovitosti, nepořizuje se znalecký posudek o ceně nemovitosti a celý převod je 

zatížen jen několikatísícovým poplatkem za převod ze strany družstva.  Obdobné je to i s 

financováním ceny za převod členství, kdy jak stavební spořitelny, tak hypotéční banky 

uznávají účelovost tohoto převodu a je dokonce možné takto získaný převod předmětným 

bytem i zajistit.92 

Těmito úvahami však nechci hodnotit, zda je lepší byt užívat na základě vlastnického 

práva nebo nájemní smlouvy jako člen družstva. Toto rozhodnutí závisí poze na jednotlivci 

podle toho, co očekává nebo požaduje. Z výše uvedeného vyplývá, že obojí má své klady a 

zápory. Tímto srovnáním jsem chtěl jenom vysvětlit důvody, proč si běžní spotřebitelé tyto 

dva instituty mezi sebou zaměňují a pletou.  

Z právního hlediska se jedná o zcela odlišné instituty a pochopitelně i předměty 

zprostředkovávané smlouvy a jejich zaměňování může vést až k absolutní neplatnosti 

zprostředkovatelské smlouvy, jak bylo judikováno v rozhodnutí uvedeném níže. Tato 

okolnost je ještě posílena praxí RK, které své makléře vybavují formulářovými smlouvami, 

kde se předmět zprostředkovávané smlouvy doplňuje v terénu. 

 

„Smlouva, kterou se zprostředkovatel zaváže obstarat zájemci uzavření kupní 

smlouvy, jejímž předmětem má být družstevní byt, je neplatná pro nemožnost plnění.” 93 

 

 

                                                 
92 Prostřednictvím příslibu družstva, že bytovou jednotku převede svému členu do vlastnictví – a ten ji 

posléze bance zastaví. 
93 Rozhodnutí NS ze dne 29.6.2006, sp. zn. 33 Odo 391/2006 ( stejně v 33 Odo 1264/2004) 
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Tabulka 43 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO ANO 

 

Závěrem k tomuto tématu lze jen podotknout, že přesná definice předmětu plnění je 

podstatnou náležitostí každé smlouvy a jeho určitost má na platnost smlouvy zásadní vliv. 

Zaměnit prodej bytu a převod členství je natolik fatální vadou, že je pochopitelně smlouva 

zcela neplatná, nikoli však pro neurčitost, ale pro nemožnost plnění. K tomu totéž rozhodnutí 

NS v jiné části vysvětluje: 

Rozhodnutí NS ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 33 Cdo 5321/2008: 

 

 „Pakliže je obsah právního úkonu zaznamenán písemně, určitost projevu vůle je 

dána obsahem listiny, na níž je zaznamenán; nestačí, že účastníkům smlouvy je jasné, co je 

předmětem smlouvy a jaká jsou jejich práva a povinnosti, není-li to poznatelné z textu 

listiny. Určitost písemného projevu vůle je objektivní kategorií a takový projev vůle by 

neměl vzbuzovat důvodně pochybnosti o jeho obsahu ani u třetích osob.“ 94 

 

Tabulka 44 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE NE 

 

                                                 

94 Rozhodnutí NS ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 33 Cdo 5321/2008 
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Z uvedené citace vyplývá, že u písemné smlouvy nestačí, když strany vědí, k čemu se 

zavázaly a závazek uznávají. Pokud je text smlouvy nejasný i pro třetí osoby je smlouva 

absolutně neplatná.95 

4.2.2 Jak je to s převodem nájmu nebo dluhů na nájmu 

Náš právní řád nezná institut převodu nájmu a ani při převodu členských práv, a tudíž 

nedochází k převodu nájemního práva, jak se to často ve smlouvách připravovaných v RK 

předpokládá. V praxi se často ve smlouvách setkáváme se smluvní formulací: „...převádí 

členská práva a povinnosti, zejména právo nájmu k bytu...”  Tak tomu ale rozhodně není a 

nejedná se jen o malicherné slovíčkaření. Právo, které se skutečně převádí je právo na 

uzavření nájemní smlouvy, nikoli samotné právo nájmu. Tuto okolnost je důležité při 

převodech členství mít na paměti, neboť mohou nastat situace, kdy se převádí členství v 

družstvu, ale k družstevnímu bytu má uzavřenu nájemní smlouvu někdo jiný než převádějící. 

Ještě častěji se může vyskytnout situace, kdy převádějící člen má k bytu nájemní smlouvu 

ještě s další osobou - spolunájemcem,96 který není členem družstva a jemuž převodem nájem 

v bytě nekončí, jak je tomu u člena družstva (§714 OZ). K tomu se výstižně vyjadřuje NS:  

„...Nelze též přehlédnout, že členem družstva může být i osoba, která není nájemcem 

družstevního bytu. Určení členství v družstvu by tedy nevypovídalo nic o tom, zda jsou 

žalobci nájemci bytu a kterého…“97 

 

Zda spolu s členstvím v družstvu přechází na nového člena i nájem k bytu se vyjadřuje 

NS v odůvodnění svého rozsudku ze dne 19.11.2003, sp. zn. 26 CDO 501/2003 takto: 

 

„Na základě dohody o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v 

bytovém družstvu (§ 229 odst. 1 věta první § 230 obch. zák.), nevstupuje nabyvatel 

členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu do práv a povinností, 

                                                 

95 tzn., že žádná ze stran se nemusí neplatnosti domáhat 
96 např. s bývalým manželem  
97 odůvodnění rozsudku NS ze dne 28.7.2005, sp. zn. 26 CDO 2440/2004 
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které vyplývají z nájemní smlouvy uzavřené mezi dosavadním členem a bytovým 

družstvem.“ 98 

 

Tabulka 45 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

Z výše uvedeného vyplývá další důležitý důsledek, v praxi často záměrně zamlžovaný, 

zejména ze strany pronajímatele (družstva), totiž že nová nájemní smlouva je vztahem 

originárním, tedy neodvozeným od předchozího nájemního vztahu a na nového nájemce tak 

nepřechází žádné závazky, které vznikly z předchozího nájemního vztahu, jak se v praxi 

občas dovozuje. 

To plyne i z rozhodnutí NS ze dne 29.04.2002, sp. zn. 29 ODO 440/2001: 

„Pohledávka na dlužném nájemném není součástí práv a povinností spojených s 

členstvím v družstvu a není ani součástí práva užívat družstevní byt (práva nájmu 

družstevního bytu), které vznikne novým nájemcům družstevního bytu.“ 99 

 

Tabulka 46 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE NE NE 

 

Závěrem tedy lze shrnout, že není možno převést nájem a rovněž nedochází k bez 

dalšího převodu dluhů na nájemném předchozího nájemce na nájemce nového. 

                                                 
98 Rozhodnutí NS ze dne 19. 11. 2003, sp. zn. 26 Cdo 501/2003 

99 Rozhodnutí NS ze dne  29. 4. 2002, sp. zn 29 Odo 440/2001 
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4.2.3 Další aspekty smlouvy o převodu členství 

Obchodní zákoník, který upravuje převod členských práv a povinností v bytovém 

družstvu, nepředepisuje písemnou formu smlouvy. V případě, že by byla taková dohoda 

uzavřena ústně, je k účinnosti převodu třeba, aby dosavadní člen doručil družstvu písemné 

oznámenení o převodu a nový člen svůj písemný souhlas s převodem. To se v praxi málo ví a 

většina družstev by s uznáním takového převodu měla problém. 

NS se k tomu vyjadřuje jasně ve svém judikátu ze dne 3.1.2002, sp. zn. 29 Odo 

225/2001: 

„Ú častníci mohou platně uzavřít i ústní dohodu o převodu členských práv a 

povinností, ovšem tato dohoda nemůže mít účinky přechodu členských práv a povinností na 

nabyvatele, dokud není družstvu oznámeno její uzavření.“ 100 

 

Tabulka 47 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE NE NE 

 

K otázce vlastní kontraktace při převodu členských práv a povinností v bytovém 

mužstvu patří, zda smlouvu o převodu může za oba manžele platně uzavřít jen jeden z nich a 

zda se, v případě neplatnosti, jedná o neplatnost relativní nebo absolutní. 

Řešení této otázky spočívá v rozhodnutí, zda převod členských práv spadá pod „běžné 

záležitosti“, jak je chápe ustanovení § 21 ZOR. 

K tomu z odůvodnění rozsudku NS ze dne 19.10.2005, sp. zn. 29 ODO 582/2005: 

 

                                                 

100 Rozhodnutí NS ze dne 3. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 225/2001 
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„Je-li k uzavření dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v 

bytovém družstvu ve smyslu § 230 obch. zák. legitimován člen družstva a dohodu uzavřel 

pouze jeden ze společných členů, je dohoda absolutně neplatná podle § 39 obch. zák. pro 

rozpor s ustanovením § 230 obch. zák.“ 101 

 

Tabulka 48 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

Převod členství v bytovém družstvu tedy nepodléhá žádnému schvalování ze strany 

družstva (jak se dosud mnohá družstva snaží tvrdit). K převodu členských práv stačí, když je 

družstvu doručeno oznámení o uzavření smlouvy o převodu, samotná smlouva tedy družstvu 

nutně předána být nemusí. 

4.3 NÁJEMNÍ SMLOUVA 

4.3.1 Nájemní smlouva ke komerčnímu prostoru  

Zprostředkování nájemní smlouvy ke komerčnímu prostoru je jedním z realitně 

podnikatelských vztahů, který se nadevší pochybnost řídí obchodním právem. Na straně 

zájemce o pronájem stojí podnikatel, který bude v obchodních prostorách vykonávat svoji 

podnikatelskou činnost a na straně pronajímatele stojí opět osoba, která splňuje minimálně 

kritéria daná §2 ŽZ a není přitom rozhodné zda má na tuto činnost i živnostenské oprávnění. 

Je tedy mj. v zásadě možné dohodnout si ve zprostředkovatelské smlouvě 

zprostředkování příležitosti k uzavření nájemní smlouvy a odměna nemusí být dohodnuta 

vůbec. V takovém případě platí, že za zprostředkování náleží RK provize obvyklá.  

Fakt, že zájemce i RK jsou dva podnikatelé u kterých OBZ předpokládá větší 

profesionalitu a zkušenosti, má v praxi ten dopad, že z těchto vztahů je i méně sporů, které by 

                                                 

101 Rozhodnutí NS ze dne 19.10.2005, sp. zn. 29 Odo 582/2005 (stejně 26 Cdo 2440/2004) 
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vycházely z neznalosti právní úpravy zprostředkování. Tím však nechci říci, že mezi těmito 

účastníky je méně sporů obecně. Naopak, neetické jednání podnikatelů je často 

sofistikovanější než jednání spotřebitelů, nezřídka ho nelze prostřednictvím soudů nejen 

postihnout, ale dokonce je našim právním řádem i nepřímo chráněno. 

  Tak tomu bylo i v níže uvedeném soudním sporu, kdy  RK uzavřela s 

vlastníkem obchodního střediska (Z) zprostředkovatelskou smlouvu, jejímž předmětem bylo 

uspokojení zájmu Z uzavřít nájemní smlouvu k obchodním prostorám s třetí osobou, kterou 

RK pro Z za provizi vyhledá. RK našla vhodného zájemce X, který písemně projevil o 

pronájem nabízených prostor zájem za nájemné 400.000,- Kč měsíčně. RK vypracovala návrh 

nájemní smlouvy a byl jí dán i definitivní text smlouvy o nájmu. Po té, co došlo k podepsání 

nájemní smlouvy mezi Z a X předala RK Z fakturu na vyplacení provize ve výši 1 měsíčního 

nájmu. Z písemně RK sdělil, že: „ ....fakturovaná částka je značně nepřiměřená objemu služeb 

provedených RK” a provizi jí nevyplatil. RK zaplacení faktury neúspěšně žalovala u soudu. 

Zamítnutí žaloby RK bylo NS odůvodněno především tím, že nárok na provizi dle § 647 OBZ 

nevzniká, pokud byla zprostředkovávaná smlouva uzavřena bez jeho součinnosti, přičemž 

pojem „součinnost” vysvětluje jako: „sdělování rozhodných skutečností zájemci” ve smyslu § 

643 OBZ. 

 

“Pokud zprostředkovatel neprokáže, popř. nenavrhne takové důkazy, z nichž by 

vyplývalo, že zájemci poskytl informaci o příležitosti uzavřít nájemní smlouvu s určitou 

osobou, s níž jako zprostředkovatel jednal, popř. neprokáže, že nájemní smlouva poté 

zájemcem uzavřená s touto osobou byla uzavřena na základě jeho zprostředkovatelské 

činnosti, nevznikne mu nárok na provizi dle § 644 obchodního zákoníku.”102 

 

Tabulka 49 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS ÚS 

ANO  NE NE NE 

                                                 

102 Rozhodnutí NS ze dne 16.11.1999, sp. zn. 32 Odo 831/1998 
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Osobně považuji za jisté, že bez působení RK by k uzavření nájemní smlouvy nedošlo. 

Jinak řečeno, činnost RK jednoznačně přinesla výsledek, a tím i prospěch zájemci. 

Požadovaná provize činila jednu dvanáctinu z ročního výnosu a je v realitní praxi obvyklá. 

Pronajímateli se však její absolutní výše 400.000,-Kč zdála vysoká, nic jiného v té chvíli 

nenamítal. Až v soudním řízení namítl, že ho RK dostatečně neinformovala. Přes včeobecně 

rozšířenou averzi vůči RK musí tento případ vzbudit vůči zprostředkovateli soucit. Tak jako 

tak činnost RK vyšla v tomto případě naprázdno a nic na tom nezměnila ani ústavní stížnost. 

 

4.3.2 Nájem bytu a ochrana nájmu 

Zprostředkování nájemní smlouvy k bytu netvoří rozhodně stěžejní část činnosti žádné 

RK. Většina z nich se dokonce zprostředkování bytového pronájmu brání, a to především z 

důvodu nehospodárnosti takového obchodu. Obvyklá provize v tomto případě činí jeden 

měsíční nájem a pracnost je přitom obdobná jako při zprostředkování převodu vlastnictví k 

tomuto bytu, kde je provize víc než desetinásobná. Jinými slovy  za stejnou práci se zde RK 

nabízí méně než desetina odměny.  

V neposlední řadě je v této souvislosti  potřeba zmínit ještě jeden pro RK nepříjemný 

aspekt. Zatímco kupní smlouva se konzumuje převodem vlastnictví a předáním nemovitosti 

může RK na celou akci zapomenout, plnění nájemní smlouvy trvá po celou dobu nájmu. Po 

mnohem delší dobu tedy mohou vznikat nejrůznější a těžko předvídatelné situace, které není 

možno smlouvou bezezbytku ošetřit. Po celou dobu nájmu trvá pro RK nebezpečí, že se 

nespokojený nájemce nebo pronajímatel obrátí na RK, aby řešila problémy na které ve 

zprostředkované smlouvě nepamatovala. 

Důležitou okolností, která je při koncipování a uzavírání nájemní smlouvy vždy 

zvažována na prvním místě je fakt, že nájem bytu je zákonem zvláště chráněn a vypovězen 

může být jen z taxativně uvedených důvodů. Ustálená judikatura navíc dospěla k absurdnímu 

závěru, že pokud nastanou výpovědní důvody, pro které by jinak pronajímatel mohl dát 

výpověď bez dalšího (například pro neplacení nájemného), ale nájemce má malé děti nebo je 

invalidní, pak soudy rozhodují tak, že sice rozhodnou o platnosti výpovědi, majiteli však 

nařídí povinnost zajitit nájemcům náhradní byt.  
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Takové rozhodnutí soudu pronajímateli nic neřeší, ba právě naopak. Je totiž zbytečné 

stěhovat nájemce do jiného bytu, kde mu opět nebude nájemné platit. Takový “neplatič” totiž 

i při průměrném vzdělání rozumí tomu, že dostává od soudu návod jak bydlet navždy 

zadarmo. Vlastník bytu tak přišel o podstatnou část svého vlastnického práva (držet a užívat 

plody) a předmětný byt nejen ztrácí svoji hodnotu ale pronajímatel nájemce navíc ještě dotuje 

neboť je nucen mu i nadále dodávat teplo, teplou vodu a další služby.  

 

“1. Nezaplatil-li nájemce bytu nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s 

užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce výlučně z důvodu objektivně existující tíživé 

sociální situace a byla mu proto dána výpověď z nájmu bytu, avšak v době soudního řízení 

o přivolení k výpovědi z nájmu bytu dlužné nájemné uhradí a nadále nájemné řádně platí, 

není vyloučeno posoudit jednání pronajímatele, který nadále na výpovědi trvá, jako výkon 

práva, který je v rozporu s dobrými mravy. Objektivní existence tíživé sociální situace a 

příčinná souvislost této situace s neplacením nájemného však musí být postaveny 

najisto.”103 

 

Tabulka 50 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

Není divu, že téměř žádný pronajímatel za těchto okolností není ochoten uzavřít 

nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Buď nájemci nabídne nájem na dobu určitou, nebo se 

uzavírá smlouva podnájemní přičemž funkci nájemce, (který je zde jen prostředníkem) 

vykonává nějaká spřízněná osoba. V případě nájmu na dobu určitou vzniká nepříjemná 

povinnost uzavírat nájemní smlouvu vždy znovu. Tato nepříjemnost se pak ve smlouvách řeší 

ujednáním o automatické prolongaci. Prolongovat se smlouva přestane, když některá ze stran 

                                                 

103 Rozhodnutí NS ze dne 11.3.2009, sp. zn. 26 Cdo 3789/2008 
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prohlásí, že již nemá o prolongaci zájem. Prolongace však nesmí být podmíněna splněním 

nějakých podmínek např. řádným a včasným placením nájemného. 

 

„Ujednání smlouvy o nájmu bytu obsahující, že „pokud bude nájemce řádně 

dodržovat podmínky uvedené ve smlouvě o nájmu bytu, bude tato smlouva opět prodloužena 

na dobu určitou“, nezakládá automatické prodloužení (nebo obnovení) nájemního 

vztahu.”104 

 

Tabulka 51 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO ANO 

 

4.4 VÝM ĚNA BYTU 

Tento svým způsobem unikátní a ryze český institut, který je bezesporu citelným a dle 

mého názoru ničím neopodstatněným zásahem do vlastnického práva majitele bytu upravuje § 

715 a § 716 OZ. Nájemci bytů se dle § 715 OZ mohou dohodnout na výměně bytu. Zde je 

namístě podotknout, že se nejedná o výměnu bytů, jak by se z formulace zákona dalo 

usuzovat ale o výměnu nájmů k bytům.  

Podmínkou platnosti je souhlas pronajímatele, ten však svůj souhlas může odmítnout 

jen z vážných důvodů. Přičemž za vážné důvody považuje ustálená judikatura pouze 

opakované spáchání úmyslného trestného činu. Tedy např. chronické neplacení nájemného 

nebo sklony k opakovanému a hrubému porušování dobrých mravů novému pronajímateli 

nesmějí vadit. V opačném případě jeho souhlas nahradí soud. 

                                                 

104 Rozhodnutí NS ze dne 27.6.2002, sp. zn. 28 Cdo 1078/2002 
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„Odepření souhlasu s výměnou bytu není odepřením bez závažných důvodů, jestliže 

tak pronajímatel učinil proto, že osoba, se kterou dosavadní nájemce byt vyměňuje, byla v 

minulosti nikoli ojediněle soudně postižena za úmyslnou trestnou činnost.” 105 

 

Tabulka 52 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO ANO 

 

Nezdržím se poznámky, že pokud je dle názoru NS i soudů nižších stupňů opakovaná 

úmyslná trestná činnost jediným důvodem k zamítnutí (odepření souhlasu) výměny ze strany 

vlastníka bytu, pak je možné říci, že je jeho souhlas víceméně formální a výměnu by rovnou 

mohli nájemci pronajímateli dávat jen na vědomí. S institutem výměny se v novém 

občanském kodexu naštěstí již nepočítá. 

 

4.4.1 Byt za odstupné – fiktivní výměna 

V souvislosti s institutem výměny bytu a v úzké souvislosti s výhodami nájemní 

smlouvy na dobu neurčitou s regulovaným nájemným se v inzerátech RK často objevuje 

nabídka: „byt za odstupné”. Přes to, že je inzerát umístěn v rubrice „prodej bytů” nejedná 

se o převod vlastnictví k bytu, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to vlastně otevřený 

pokus o zpeněžení výhod, které jsem už zmínil výše. Přičemž často nemá nájemce o nájemní 

bydlení nadále zájem a „byt” (resp. nájemní smlouvu) se snaží zneužitím institutu výměny jen 

zpeněžit. 

Tyto nabídky jsou produktem pokřiveného trhu s nemovitostmi a neodůvodněným 

zásahem ze strany státu do výše nájemného bez jakéhokoli rozlišení ekonomických poměrů 

                                                 

105 Rozhodnutí NS ze dne 18.1.2007, sp. zn. 26 Cdo 425/2006 
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nájemce a nepřiměřenou ochranou subjektivních práv nájemce na úkor pronajímatele. Na 

realitním trhu se tak objevuje zvláštní komodita – nájemní smlouva na dobu neurčitou s 

regulovaným nájemným. Za takto zpeněženou nájemní smlouvu požadují nájemci i několik 

set tisíc korun. 

Odstupné, jak se tomuto peněžitému plnění navyklo říkat, se často žádá i u výhodné 

nájemní smlouvy ke komerčnímu prostoru. K obojímu se vyjadřují následující právní věty z 

rozsudku NS: 

 

“1. Smlouva, kterou se účastníci chtěli dohodnout na formě kompenzace, tzv. 

„odstupného", za přenechání nájemního vztahu k obchodním prostorám je neplatná podle 

ustanovení § 39 obč. zák. 

 2. Tato smlouva je v rozporu s ustanoveními o nájemních vztazích, neboť nájemce 

nemá bez dalšího právní důvod pro nárok na tzv. odstupné, popř. na jinou obdobnou formu 

kompenzace.” 106 

 

Tabulka 53 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE NE 

 

Toto rozhodnutí nebyl schopen žalobce zvrátit ani argumentací o smluvní volnosti v 

obchodně právních vztazích. Soudy shodně považovaly smlouvu o odstupném za simulovaný 

právní úkon, přičemž jeho účelem je obcházení zákona a není možno považovat takovou 

smlouvu za smlouvu o kompenzaci nákladů, které měl nájemce se stěhováním, protože žádné 

takové plnění ve smlouvě nebylo. 

                                                 

106 Rozhodnutí NS ze dne 25.3.2008 , sp. zn. 26 Cdo 1171/2007 
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S výše uvedeným tématem „prodeje“ nájemních smluv úzce souvisí další kauzy, které 

se v praxi obvykle označují jako „fiktivní výměna” 

 „Pro podvodné jednání je charakteristické, že klamavým předstíráním určité vůle 

jednající úmyslně zastírá svoji skutečnou vůli, a tak jak jednostranná simulace určité vůle, 

tak i skutečná vůle jednajícího, současně zůstávají při uzavření smlouvy před druhým 

účastníkem skryty. Skutečná vůle jednajícího při podvodném jednání představuje pohnutku 

ke smlouvě, popřípadě vnitřní výhradu (mentální rezervaci), které zůstaly neprojeveny.“ 107  

 

Tabulka 54 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

Pro nezasvěceného pozorovatele může být s velkým podivem, proč v době, kdy je 

deregulace nájemného již na většině území realitou a ve velkých městech nastane od 

1.1.2012, má ještě někdo zájem zaplatit za nájemní smlouvu k bytu, byť na dobu neurčitou. 

Vysvětlení je jednoduché a pragmatické. Mnozí majitelé bytových domů deregulaci 

nájemného nevěří, resp. nevěří tomu, že by soudy se svým ochranářským přístupem k 

nájemcům rozhodovaly o zvýšení nájemného rychle a spravedlivě. Proto sází raději na jistotu 

a sami ze své kapsy zaplatí svému regulovanému nájemci nájemní smlouvu někde jinde. 

Druhým případem je fakt, že se nabízený byt nachází v domě, který bude v dohledné době za 

výhodných podmínek privatizován.  

 

                                                 

107 Rozhodnutí NS ze dne 13.3.2008, sp.zn. 26 Cdo 2188/2006  
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5  DALŠÍ SMLUVNÍ VZTAHY REALITNÍCH 

KANCELÁ ŘÍ 

Kromě zprostředkovatelské smlouvy se zájemcem o prodej, která je základním a 

nejběžnějším titulem pro získání provize si RK pokud možno hladký průběh realitního 

případu zajišťují množstvím dalších smluv. Tyto smlouvy by bylo možno rozdělit podle 

subjektu protistrany RK a podle situace, či zájmu RK, který má být smlouvou ošetřen nebo 

zajišťen. 

Průbeh realitní činnosti byl naznačen v kapitole 2.1.1. pokud je výplata provize až 

posledním bodem celého obchodu, je uzavření zprostředkoavtelské smlouvy se zájemcem o 

prodej podmínkou sice nutnou, nikoli však dostačující. Do případu vstupují postupně další 

účastníci jako potenciální osoby, které by připadaly v úvahu jako kupující, spolupracující RK, 

osoba, která se závazně rozhodla zprostředkovávanou smlouvu uzavřít, poskytovatel úvěru, 

schovatel finančních prostředků, poskytovatel právních služeb atp. 

V některých záležitostech účastníci obchodu sledují stejný zájem, v některých naopak 

stojí v konkurenčním postavení a v některých případech může jít vyslověně o zájmy 

protichůdné nebo přímo o zájmy nekalé. 

Pro ošetření všech těchto vazeb neexistuje jednotný postup ani stejné prostředky k 

zajištění zájmů všech zúčastněných. Každá RK si v tomto směru vytvořila své know how a 

bylo by nesmírně těžké zmapovat všechny varianty řešení a jejich zajišťovací instrumenty. 

V následujících kapitolách se pokusím vypíchnout alesoň ty nejtypičtější smlouvy a 

jejich zajištění.  

 

5.1 ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA SE ZÁJEMCEM O 

KOUPI 

Jak už jsem konstatoval v kapitole 2.1.2. orientace RK na zájemce o prodej, tedy na 

vlastníky nemovitostí je v realitní praxi převažující a na tomto zvyku nic nezměnila ani krize 

na realitním trhu, kdy se ze dne na den stal zájemce o koupi „vzácným zbožím“. Tedy klient, 
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který má peníze a je ochoten je utratit za nemovitost a v neposlední řadě i uhradit provizi za 

zprostředkování.  

Důvodem této petrifikace RK je neochota nebo neschopnost pružně reagovat na 

potřeby trhu a opustit zaběhnuté koleje. V praxi je tedy zcela výjimečný smluvní vztah RK a 

zájemce o koupi hned na začátku případu, v tom smyslu, že by RK přijala zakázku na 

vyhledání vhodné nemovitosti, resp. vhodného prodávajícího. Z tohoto důvodu evidentně 

nevzniká ani příliš sporů tohoto typu. Nepodařilo se mi najít jedinný judikát, který by se týkal 

zprostředkovatelské smlouvy se zájemcem o koupi, aniž by byla předem taková nemovitost 

již vyhledána. 

Některé RK ale tuto příležitost pochopily a svou pozornost začaly alespoň částečně 

zaměřovat i na tento neobsazený segment trhu. Vždyť zájemce o koupi je obvykle právě tím 

subjektem, který v konečném důsledku za služby RK obvykle platí. Tak proč nevykonat 

realitní služby přednostně pro něj? 

V této souvislosti je potřeba si položit obdobné právní otázky jako u 

zprostředkovatelské smlouvy se zájemcem o prodej.  Je možné si zájemce účinným způsobem 

ve zprostředkovatelské smlouvě zavázat, aby od svého záměru neustoupil, neuspokojil si ho 

sám bez účasti RK a přistoupil na pokyn RK k uzavření kupní smlouvy s vlastníkem 

vyhledané nemovitosti.  

Pokud uvážíme, že obdobné závazky dělají potíž i ve smlouvě se zájemcem o prodej, 

je účinné zajištění stejných závazků se zájemcem o koupi téměř vyloučeno. Dle mého nározu 

i zkušeností v tomto případě nezbývá, než uzavřít pouze rámcovou dohodu na bázi vzájemné 

důvěry a zájemce vysoce odborným přístupem a znalostí trhu přesvědčit, že se mu služby RK 

vyplatí.  

Je jisté, že RK si musí takového zájemce dobře vybírat, dle jeho bonity, solidnosti i 

reálnosti poptávky, aby pravděpodobnost úspěchu byla co největší a její služby se tak pro 

ostatní klienty neprodražovaly. Tyto vztahy jsou pak v praxi završeny úspěchem k 

oboustranné spokojenosti a takový zájemce má pak tendence se do RK vracet i nadále a bez 

obav doporučovat své přátele a známé. 
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5.2 PROHLÍDKA NEMOVITOSTI JAKO SMLUVNÍ VZTAH? 

Asi nejkurióznějším “smluvním typem” je smlouva, která bývá uzavírána s osobou, 

která si u RK objednává prohlídku nabízené nemovitosti. Napřed je potřeba odpovědět na 

otázku, proč je vůbec při takové banální příležitosti potřeba uzavírat nějakou smlouvu. 

Důvody jsem již naznačil v kapitole “Království za exkluzivitu”. V případě, že RK nemá s 

vlastníkem nemovitosti uzavřenu exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu, hrozí jí reálné 

nebezpečí, že se oba subjekty na prodeji dohodnou za jejími zády a RK tak přijde o provizi.108 

 Tato smlouva je tedy uzavírána na podnět RK a v jejím zájmu, vždy ještě před vlastní 

prohlídkou s cílem zajistit, aby ji zájemce o prohlídku takzvaně neobešel a o obcházení se ani 

nesnažil, aby se vyhnul zaplacení provize. V praxi jsou známé i četné prípady, kdy je 

prodávajícímu od těchto osob nabízena část provize za to, že i on bude dělat vše proto, aby se 

nemovitost prodala “bez přičinění zprostředkovatele” a to i navzdory tomu, že má uzavřenu 

smlouvu o zprostředkování. Pokud se tyto dva subjekty (prodávající a kupující) spojí ve 

společném úsilí RK z případu odstavit, vždy se jim to povede. Výše provize je pro oba často 

dostatečnou motivací. 

Tolik k důvodům. Pokud uvážíme, že zhruba 3 z 5 zájemců se o obcházení pokusí, 

nemůže se člověk RK divit, že se snaží najít na tento nešvar nějaké opatření. Pravdou ale je, 

že se jen velmi těžko dá smlouva napsat tak, aby závazky z ní plynoucí byly jednak platné a 

zkontrolovatelné, a jednak zajistitelné. Tato smlouva má dle mého názoru jen psychologický 

dopad na osoby určitých povahových vlastností, které se podobného jednání tak jako tak 

nedopouštějí. 

Tato smlouva má také mnoho různých podob a variant jak formálních, tak i co do 

konstrukce závazků. Přesto se pokusím zobecnit některé společné znaky, které jsou pro tento 

typ závazku typické a zároveň i problematické. 

První citlivou záležitostí je samotná identifikace nemovitosti, pokud je nemovitost 

jako podstatný předmět uveden ve smlouvě již před jejím podpisem, pak celá smlouva ztrácí 

význam. Zájemce, který hodlá RK obejít, si smlouvu před podpisem pochopitelně přečte, a 

                                                 

108 Toto neetické jednání je ze strany zájemců velmi oblíbené a časté.  
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tím je seznámen o jakou nemovitost se jedná. Smlouvu pak odmítne podepsat a není tak nijak 

RK zavázán. 

Pokud RK zvolí opačný postup a předloží smlouvu v tomto bodě nevyplněnu, pak je 

závazek neplatný od samého počátku. Nehledě na to, že se tak klient může dodatečně po 

podpisu dovědět, že už nemovitost viděl a obdobný závazek již uzavřel s jinou RK. 

Jak jsem již naznačil, smlouva je předem připravena formulářovým způsebem a v 

terénu je již doplněna jen o identifikaci klienta a nemovitosti. Jedná se tedy jednoznačně o 

formulářový typ adhezní smlouvy uzavírané mimo obvyklou provozovnu RK. Podle 

příslušných ustanovení zákona má klient – spotřebitel právo od takové smlouvy odstoupit, a 

to vždy do 1 roku od jejího uzavření neboť pochybuji, že by ho RK na možnost odstoupení od 

smlouvy písemně upozornila.  

“Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy 

nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u 

níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby.”109 

 Je možno asi shrnout, že se zde jedná spíše o psychologický aspekt realitního 

obchodu, kdy se RK snaží vytvořit v klientech pocit zavázanosti a o skutečně platné a 

vymahytelné závazky se prakticky nejedná. 

 

5.2.1 Uvedení v omyl a podvod 

Při příležitosti smlouvy o prohlídce nemovitosti není bez zajímavosti pozastavit se u 

celkově u problematiky poskytování informací budoucímu kupujícímu ze strany RK nebo 

vlastníka nemovitosti. Nezřídka se stává, ať už z nedostatku potřebných znalostí, vědomostí či 

zkušeností nebo zcela úmyslně, že je zájemce uváděn v omyl. Snaha prodat nemovitost „za 

každou cenu” je u mnohých prodlídek, ale i jiných obchodních rozhovorů vedených za tímto 

účelem těžko přehlédnutelná. Nechám teď stranou psychologii prodeje, kdy část klientů právě 

tento přístup realitních makléřů od koupě nakonec odradí a ve skutečnosti tak nesplní svůj cíl.  

                                                 

109 § 57 odst. 2 OZ 
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Jedná se o to, že záměrné zkreslování informací o předmětu prodeje, příp. o dalších 

okolnostech rozhodných pro uzavření kupní smlouvy, může mít i trestně právní následky a v 

každém případě může způsobit relativní neplatnost jak zprostředkovatelské smlouvy 

(rezervační), tak samotné smlouvy kupní. 

K uvedení v omyl a jeho následkům uvádím úryvek z rozsudku NS  ze dne 

19.12.2002, sp.zn. 30 Cdo 1251/2002. Dříve než se seznámíme s názorem NS, je zajímavé se 

podívat na odůvodnění rozsudků soudů nižších stupňů. Ty věc posuzovaly na základě této 

právní otázky. Bylo tvrzení prodávajících o možnosti zřídit si v domě půdní vestavbu 

objektivně pravdivé nebo ne? Za tímto účelem byl vyžádán znalecký posudek. 

 

„... který byl dne 9. února 2001 podán Ing. L. P.(čl. 123 spisu). Ten na takto 

položenou otázku odpověděl negativně, což vysvětlil zejména dvěma důvody: 

- jednak dospěl k závěru, že vzniklý obytný prostor nelze využít pro obytnou místnost podle 

příslušné ČSN - Obytné budovy,  

- jednak zřízený strop by bylo možno zatížit jen nižším zatížením, než odpovídá 

ČSN, a tento prostor tak lze využít jen jako půdu s limitovaným zatížením stropu.“ 

 

Nebudu nyní široce hodnotit názor znalce, o který své rozhodnutí soudy opřely. 

Myslím, že otázka nebyla zodpovězena správně, neboť možné je (téměř) vše, jen zůstává 

otázkou, za jakou cenu. Půdní vestavby se často realizují tak, že je zhotovena nová stropní 

konstrukce (na původní nezávislá) a zároveň je odstraněna původní konstrukce střechy a 

zřízena nová. 

Pochybení soudů nižších stupňů však dle NS spočívalo v jiném aspektu, o kterém se 

dočítáme v následující, pro laika poměrně kostrbaté myšlence: 

 

„O omluvitelný omyl, kterým je pravidelně omyl jednající osoby týkající se 

skutkových okolností (error facti), pak nepochybně nejde, byl-li omyl jednající osoby 

zaviněn její nedbalostí při využití možnosti ověřit si skutečnosti rozhodné pro uskutečnění 
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zamýšleného právního úkonu. Tj. jinak řečeno, o omyl, který lze omluvit, nepůjde tehdy, 

měla-li jednající, a omylu se pak dovolávající osoba, možnost se takovému omylu vyhnout 

vlastní pečlivostí při seznání skutečností pro uskutečnění právního úkonu rozhodujících. 

Nelze totiž akceptovat možnost, že by se bylo lze účinně dovolat neplatnosti pro omyl podle 

ustanovení § 49a o. z. za situace, kdy by omylu se dovolávající osoba zanedbala pro ni ve 

věci objektivně existující možnost přesvědčit se o pravém stavu věci, a bez příčiny se ve svém 

úsudku nechala mylně ovlivnit případnými dojmy, náznaky řešení, resp. hypotézami o 

vlastnostech předmětu zamýšleného právního úkonu.“ 110  

 

Tabulka 55 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

Pokud názor NS přeložíme do srozumitelnější řeči, pak se měl kupující o možnosti 

půdní vestavby sám přesvědčit dříve, než nemovitost koupil a neměl se spokojit jen s 

tvrzením prodávajících.  

Poněkud odlišně se vyvíjelo trestní řízení ohledně podvodu, který spočíval v zatajení 

zdravotní závadnosti bytu a zásahu do dokumentace, která zdravotní závadnost deklarovala. 

Z rozhodnutí NS ze dne 17.8.2005, sp. zn.  8 TDO 833/2005:  

 

„Podvodné jednání prodávajícího spočívající v zamlčení podstatných skutečností 

není vyloučeno v souvislosti s prodejem bytu ani tehdy, když sice prodávající umožní 

kupujícímu (poškozenému) prohlídku prodávaného bytu, při níž ovšem objektivně nelze 

zjistit takové závažné vady (např. zdravotní závadnost bytu), pro které by ke koupi bytu 

nedošlo vůbec, anebo by se uskutečnila za odlišných podmínek, přičemž prodávající tyto 

skutečnosti poškozenému neuvede, popřípadě za účelem jejich zatajení učiní i zásah do 

                                                 

110 Rozhodnutí NS ze dne 19.12.2002, sp. zn. 30 Cdo 1251/2002 
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určitých písemností příslušných orgánů státní správy (např. odstranění údaje o zdravotní 

závadnosti bytu obsažené ve sdělení příslušného stavebního úřadu).” 

 

Tabulka 56 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO NE 

 

V obecné rovině pak rozhodnutí NS ze dne 12.4.2001, sp. zn. 3 TZ 42/2001 
konstatuje: 

 

„Podstatné skutečnosti zamlčí ten pachatel, jenž neuvede jakékoli skutečnosti, které 

mají zásadní (podstatný) význam pro rozhodnutí podváděné osoby, která, jestliže by tyto 

skutečnosti znala, neposkytla by pachatelem předpokládané plnění.“ 

 

Tabulka 57 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO NE 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že i RK se může velice snadno stát pachatelem (nebo 

spolupachatelem trestného činu) a vzhledem k cenám nemovitostí téměř vždy hrozí škoda 

značná nebo příp. i škoda značného rozsahu a tomu odpovídá i příslušná trestní sazba (2 

léta až 8 let). Stejná trestní sazba se použije v jakékoli fázi trestného činu, tedy i ve fázi 

pokusu nebo přípravy. 

Zkusme si popsat nejčastější klamání při nabízení nemovitosti v porovnání s reálným 

stavem věci: 
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- Nemovitost je suchá a hydroizolace jsou v pořádku. 

Hydroizolace buď zcela chybí, nebo jsou stráveny, na svislých konstrukcích jsou 

viditelné mapy od solí z vysychající zemní vlhkosti. 

- Svislé konstrukce jsou z pálených cihel. 

V lepším případě nikdo s jistotou neví, z čeho jsou zhotoveny a je potřeba udělat 

sondu. 

- Statika je v pořádku. 

Tato poznámka se téměř zásadně zájemci sděluje, když jsou o statice důvodné 

pochybnosti (trhliny ve zdivu atp.). Ve skutečnosti však neexistuje statický posudek. 

- Je možnost vybudovat půdní vestavbu (viz výše judikovaný případ). 

Nikdo ve skutečnosti neprověřoval faktickou možnost vybudovat půdní vestavbu ani 

předběžný postoj dotčených orgánů státní správy, vlastníků sítí a jiných dotčených subjektů. 

Pro půdní vestavbu je potřeba odstranit současnou konstrukci střechy, zhotovit nové stropní 

konstrukce a pak teprve vybudovat půdní vestavbu. 

- Byt je ve standardu. 

Silně zanedbána pravidelná údržba, veškeré rozvody původní (stáří 40 a více let), 

původní umakartové bytové jádro - potřeba generální opravy. 

- K bytu patří půda. 

Byt je v posledním patře a dispozičně s půdou sousedí. Možnost uzavřít smlouvu o 

výstavbě a její podmínky nikdo nezjišťoval. 

- K bytu patří předzahrádka. 

Vlastník bytu si svévolně zabral kus pozemku, který je ve spoluvlastnictví ostatních 

vlastníků bytových jednotek nebo dokonce ve vlastnictví třetí osoby (nejčastěji obce). 
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- Příslušenstvím nemovitosti je … 

Je potřeba velmi pečlivě zkoumat, co skutečně tvoří součást a co příslušenství věci 

hlavní. 

- Pozemek (zahrada) je mírně svažitý. 

Sklon pozemku více než 30%. 

- atp. 

 

5.3 REZERVAČNÍ SMLOUVA 

Často diskutovaná smlouva, co do obsahu i smyslu, je smlouva, která je v praxi často 

nazývána rezervační nebo blokační. RK ji předkládají k podpisu zájemci, který se seznámil 

s faktickým i právním stavem nemovitosti a rozhodl se ji koupit. V tomto smyslu žádá RK, 

aby zajistila, že nemovitost bude stažena z nabídky a připravila pro něj smlouvu o smlouvě 

budoucí, příp. kupní smlouvu na její prodej. 

Není možno souhlasit s názorem Becise, že tuto smlouvu může zcela nahradit smlouva 

o smlouvě budoucí.111 Jedná se o kontrakt mezi jinými subjekty a s jiným smyslem, cílem, a 

tedy i obsahem. Tato smlouva především upravuje právní vztah mezi RK a tímto zájemcem. 

Je potřeba si uvědomit, že s osobou, která projevila zájem nabízenou nemovitost koupit, nemá 

zprostředkovatel žádný právní vztah, kromě případné dohody o prohlídce nemovitosti,112 a 

přitom právě tento subjekt má dle konceptu realitního zprostředkování zaplatit 

zprostředkovatelskou provizi a rovněž i všechny přímé náklady, které je potřeba pro uzavření 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvy ještě vynaložit. To už vůbec nehovořím o 

případu, kdy RK nemá s prodávajícím uzavřenu exkluzivní smlouvu a uzavírá ji dodatečně až 

                                                 
111 BECIS, Michalis. Základní právní otázky realitní praxe: diplomová práce. Brno, 2010. 84 s., 15 s. 

příl. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inţenýrství. Vedoucí diplomové práce prof. JUDr. Ivo 

Telec, CSc., s 99, str. 71 
112 Tato je ale uzavírána jen v případě, kdy zprostředkovatel nemá pevný právní vztah se zájemcem o 

prodej nemovitost – ve formě exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy. 



104 

na základě smlouvy rezervační. Takovou smlouvu není v žádném případě možné suplovat 

smlouvou, ve které by RK vůbec nebyla účastna. 

Ústní ujištění budoucího kupujícího, že má zájem nemovitost koupit, je příliš křehké. 

V našem poměrně neseriózním obchodním prostředí nemá ústní forma závazku prakticky 

žádnou hodnotu. Pokud bychom odhlédli od finanční ztráty za marně vypracované smlouvy 

spolupracujícímu advokátovi, je pro RK rovněž rizikem i samotné stažení nabídky z inzerce a 

odmítnutí ostatních poptávajících. Pokud by pak ke kontraktaci nedošlo, ztratí RK u 

nabízejícího zájemce důvěru, a tím i jméno a jejich vzájemný vztah na tom může i skončit. 

Kredit však ztratí i samotná nabídka. Pokud je nemovitost po nějaké době opět nabízena, 

vzbuzuje tento fakt oprávněnou nedůvěru ostatních zájemců s tím, že důvod spočívá 

v právních nebo faktických vadách váznoucích na nemovitosti. 

Jak je postavena celková koncepce rezervační smlouvy, je ovšem něco zcela jiného. 

Tato smlouva je postavena obvykle velmi jednostranně a váže zejména zájemce, přičemž RK 

není k ničemu skutečně a pod sankcí zavázána nebo jen v omezené míře. Tak jako smlouva o 

prohlídce nemovitosti má i rezervační smlouva v praxi spoustu variant, co se týče formy i 

koncepce závazků. Z mnohých jejích variant není jasný ani její smysl a účel, jako tomu bylo i 

v následujícím případě, kdy již samotné označení smlouva jako: „o složení zálohy na 

rezervační poplatek na (budoucí) převod členských práv a povinností spojených s nájmem 

družstevního bytu“ budí minimálně rozpaky: 

 

„…výlučným smyslem této dohody bylo složení tzv. "rezervačního poplatku“ 

žalobkyní, neboť neformuluje žádnou povinnost žalobkyně ani žalované, zejména 

neobsahuje závazek žalobkyně uzavřít do určité doby dohodu o převodu členských práv a 

povinností či o podmínkách převodu bytu, jemuž by odpovídal jasně formulovaný závazek 

žalované; žalovaná se ostatně ani nemohla k převodu bytu, resp. členských práv v bytovém 

družstvu zavázat, neboť jej pouze zprostředkovávala. Ujednání o "započtení složené zálohy 

na náhradu škody“ odvolací soud posoudil jako ujednání o smluvní pokutě, která plní 

funkci paušalizované náhrady škody a dospěl k závěru, že jde o ujednání podle § 39 obč. 

zák. neplatné, neboť ve smlouvě nebyl jasně definován hlavní závazek, který měla smluvní 

pokuta zajišťovat. Plnění, které žalobkyně žalované podle dohody poskytla, je tak třeba 

považovat za zálohu ceny za převod bytu, resp. členských práv k němu. Protože k uzavření 
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smlouvy o převodu bytu, resp. členských práv nedošlo, je žalovaná povinna zálohu 

žalobkyni vrátit jako bezdůvodné obohacení.“113 

 

Tabulka 58 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO ANO 

 

Pokud bychom zde nehovořili o vleklém soudním sporu, dalo by se skoro říci, že 

skutkový děj tohoto judikátu je až úsměvný, kdy RK sice vybrala jakési peníze (poplatek!), 

ale ze smlouvy neplynulo, jakou povinnost mají zajišťovat nebo na jaký účel budou 

započítány. 

Pokusím se tedy alespoň základní sjednocující faktory definovat a zachytit 

v judikátech. Zájemce o koupi skládá u RK jistotu (ve výši budoucí odměny pro RK), která 

bývá nesprávně nazývána (rezervačním) poplatkem. Tato jistota má zajišťovat závazek 

zájemce, uzavřít objednanou smlouvu a uhradit odměnu RK.  

Závazky zájemce jsou zajištěny smluvní pokutou, přičemž na její úhradu může být 

započítána složená jistota. Po uzavření objednané smlouvy naopak k úhradě provize.114 Jistota 

je pravidelně skládána přímo k rukám RK a v hotovosti. 

Na první pohled tedy vše nasvědčuje tomu, že uzavřením takovéto smlouvy získává 

RK naprosto dominantní postavení ve vzájemném smluvně závazkovém vztahu. Opak je ale 

paravdou. RK má silnější postavení jen fakticky, protože se ochrany svých práv nemusí 

domáhat u soudu. Pokud se na soud obrátí zájemce ještě před uzavřením zprostředkovávané 

smlouvy, prakticky vždy se přiznání svého nároku na vrácení složené jistoty domůže. Jiná věc 

je, jestli bude úspěšný i při výkonu tohoto soudního rozhodnutí. 

                                                 

113 Rozhodnutí NS ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. 33 Odo 744/2006 

114 V této souvislosti znovu připomínám zaužívaný zvyk, že provizi platí kupující. 
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Níže uvádím zásadní právní věty k platnosti hlavního závazku zájemce uzavřít 

objednanou smlouvu. Pokud by nebyl platný závazek zájemce, pak ho nelze ani zajišťovat a 

akcesorický závazek k úhradě smluvní pokuty by byl neplatný. Nic na tom nezmění ani fakt, 

že jistota je od počátku v držení RK. Splatnost odměny za uzavření smlouvy vůbec neuvažuji. 

„I. Smlouvou o smlouvě budoucí podle ustanovení § 50a ObčZ mohou platně převzít 

závazek uzavřít budoucí smlouvu toliko budoucí strany smlouvy, která má být jimi v 

budoucnu uzavřena; jiný subjekt se sám může zavázat, že do dohodnuté doby uzavře 

smlouvu, pouze je-li nepřímým zástupcem účastníka budoucí smlouvy. 

 II. Je-li sjednán závazek uzavřít v budoucnu smlouvu mezi jinými subjekty, 

než mezi nimiž má být v budoucnu uzavřena, jde o smlouvu nepojmenovanou ve smyslu 

ustanovení § 51 ObčZ; takové ujednání je však pro rozpor se zákonem podle ustanovení § 

39 ObčZ neplatné. 

 III. Ujednání o smluvní pokutě je neplatné, nevznikl-li platně závazek, jehož 

splnění má být smluvní pokutou zajištěno.“115 

 

Tabulka 59 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

NE ANO ANO 

 

Otázka reservace nemovitosti a závazků plynoucích ze smlouvy, která bývá pro tento 

případ pravidelně uzavírána, je jednou z nejpalčivějších a nejspornějších. Pokud je v zájmu 

klienta, aby RK zastavila nabídku nemovitosti, odmítala v jeho zájmu ostatní zájemce a 

objednává u RK mj. přípravu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, pak se rozhodně není možno 

smířit s ustáleným názorem NS, že jemu samotnému z takového vztahu neplynou žádné 

povinnosti, zejména ta nejpodstatnějí – přistoupit k uzavření jím objednané smlouvy nebo 

zaplatit pokutu. 

                                                 

115 Rozhodnutí NS ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. 33 Odo 744/2006 
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6  DALŠÍ SMLUVNÍ VZTAHY V REALITNÍ PRAXI 

6.1 SMLOUVA O ÚSCHOVĚ 

Jednou z důležitých otázek při uzavírání kupní smlouvy je tato: Kdy a případně jakým 

způsobem má být zaplacena kupní cena. Jakékoliv platby předem, tedy před převodem 

vlastnictví v KN jsou vždy problematické a riskantní.  

V praxi se jako řešení této otázky osvědčila úhrada kupní ceny prostřednictvím 

svěřeneckého účtu (escrow account). Svěřenecký účet je samozřejmě veden bankou a práva 

k němu vykonává vhodná osoba v realitní praxi nejčastěji advokát. Principem je, že se kupní 

cena po uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uloží na základě zvláštní smlouvy o 

úschově třetí osobě, ke které mají oba účastníci smlouvy důvěru, a která kupní cenu po 

ukončení transakce a splnění dohodnutých podmínek vypořádá dohodnutým způsobem. 

Při této příležitosti bývá pravidelně ošetřeno i ručení kupujícího za zaplacení daně z 

převodu nemovitosti (§ 8 odst. 1a zák. č. 357/1992 Sb.). V kupní smlouvě (i smlouvě o 

advokátní úschově) je pak zakotveno, že daň za prodávajícího zaplatí kupující a to tak, že z 

úschovy schovatel poukáže částku ve výši předpokládané daně z převodu nemovitosti přímo 

na účet příslušného správce. 

Ačkoli zaplacení daně není hlavním sledovaným cílem smlouvy o úschově (tím stále 

zůstává úhrada kupní ceny), je aspekt zákonného ručení kupujícího za povinnost prodávajícho 

uhradit daň z převodu nemovitosti rovněž důležitým tématem. Povinnost k úhradě daně se 

tímto ujednáním mezi prodávajícím – budoucím poplatníkem daně a kupujícím – budoucím 

ručitelem za daň přenáší na kupujícího a ten se tímto způsobem zbaví své odpovědnosti za 

prodávajícího. 

V této souvislosti je potřeba odpovědět na otázku platnosti takového ujednání, neboť 

dosud v paxi přetrvává názor, že závazek uhradit za jiného daň je ve smyslu ust. § 39 OZ 

neplatný a tudíž i nevymahatelný. 

 

„Ujednání účastníků smlouvy o převodu nemovitosti, jehož předmětem je závazek 

kupujícího zaplatit podíl na dani z převodu nemovitostí je závazkem, má soukromoprávní 

význam pouze mezi stranami smlouvy a žádným způsobem neobchází ustanovení zákona o 
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dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, podle jehož ust. § 8 zůstává poplatníkem 

daně prodávající.“ 116 

 

Tabulka 60 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

Z výše uvedeného judikátu můžeme shrnout, že závazek uhradit daň za daňový subjekt 

je závazkem platným (a vymahatelným) mezi smluvními stranami a jeho nesplnění může být 

postiženo smluvní pokutou, nicméně vůči finančnímu úřadu je povinným stále daňový 

subjekt, tedy prodávající a ručitelem kupující. 

Je potřeba si klást otázku, zda jsou rizika bezpečného vypořádání kupní ceny 

úschovou u třetí osoby skutečně bezezbytku ošetřena. S výjimkou notáře platí, že přestože 

prostředky jsou správci dávány pouze do úschovy, stávají se jeho majetkem, a mohou tedy být 

postiženy exekucí na jeho majetek a v případě prohlášení konkurzu, zahrnuty do majetkové 

podstaty správce.  

Samostatnou kapitolou je hodnověrnost osoby schovatele. Není vůbec výjimkou, že i 

osoba advokáta se dopustí neetického chování v při správě svěřených prostředků: 

 

“Použil-li advokát část peněžních prostředků, které převzal jako plnění z kupní 

smlouvy, již uzavíral ve prospěch klienta na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, 

na úhradu své pohledávky vůči klientovi z titulu poskytnutí právních služeb, jednal v 

rozporu s čl. 9 odst. 2 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, 

kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, 

                                                 

116 Rozhodnutí NS ze dne 14.12.2000, sp.zn. 33 Cdo 132/99, stejně i v rozhodnutí NS ze dne 24.1.2007, 

sp. zn. 33 Odo 112/2005 
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1) a tím se dopustil kárného provinění ve smyslu § 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o 

advokacii.”117 

 

Bezpečnost uložených finančních prostředků a jistota úhrady kupní ceny tedy nezáleží 

jen na koncepci a kvalitě smlouvy, ale i ná výběru osoby schovatele. Pokud budou prostředky 

ze strany schovatele použity v rozporu se smluvo, mohlo by se jednat o naplnění skutnové 

podstaty trestného činu zpronevěry.118 

Jednou z důležitých podmínek dobré smlouvy o úschově je nastavení podmínek pro 

výplatu uschované částky a zejména stanovení dokladů, které mají tyto skutečnosti prokázat 

tak, aby schovatel nemusel zkoumat nic jiného než zda byly, či nebyly předlořeny dokumenty 

řádně a včas. 

V praxi se však v těchto smlouvách objevuje i snaha o realizaci smluvní pokuty za 

nedodržení závazků oprávněného nebo povinného. To je ale zcela v rozporu se smyslem a 

účelem smlouvy o úschově a zejména s postavením schovatele, který není a nemůže být 

oprávněn o porušení smluvních, zejména o zavinění smluvních stran rozhodovat. Schovatel v 

žádném případě nemůže suplovat roli rozhodce. 

 

6.2 FINANCOVÁNÍ KUPNÍ CENY A ÚV ĚROVÝ PODVOD 

Na úvod jen krátké vysvětlení toho, jaký je rozdíl mezi pujčkou a úvěrem. Smlouva o 

půjčce, uzavřená dle OZ, je tzv. reálným kontraktem a nestačí tedy jen dohoda smluvních 

stran, nutné je i předání smluvené částky. Na rozdíl od smlouvy o úvěru dle OBZ, který je 

vztahem konsensuálním, a je tedy uzavřena již podpisem smlouvy. My se dále budeme 

zabývat především smlouvou o úvěru. 

                                                 

117 Rozhodnutí NSS ze dne 26.4.2007, sp. zn. 6 As 40/2006 – 87 

118 Viz. rozhodnutí NS týkající se zpronevěry uschované kupní ceny ze dne 31.5.2006, sp. zn. 6 TDO 

548/2006I 
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Kupní cena za převod vlastnictví k nemovitosti je v praxi z většiny financována zcela 

nebo alespoň z části z úvěru poskytnutého některou bankou. V souvislosti s poskytnutím 

úvěru je potřeba zkoumat několik základních věcí. Jednak tzv. bonitu budoucího dlužníka ve 

vztahu k reálné návratnosti poskytnuté půjčky, jednak také vlastní převáděnou nemovitost, 

kterou se úvěr obvykle zajišťuje. 

Samotná úvěrová smlouva je vždy koncipována bankou a na jejím obsahu nelze nic 

měnit (adhezní smlouva). Spory, které by vznikaly ze samotné koncepce smlouvy nejsou 

časté. Častěji však dochází k deliktnímu jednání, jak ze strany kupujícího, tak i RK při 

poskytování informací o nemovitosti nebo osobě dlužníka, které může často hraničit s 

naplněním skutkové podstaty trestného činu - úvěrový podvod. Stačí samotný fakt, že při 

sjednávání úvěrové smlouvy byly poskytnuty nepravdivé údaje. Nejedná se tedy jen o údaje 

v samotné úvěrové smlouvě. 

“Z t ěchto úvah a z logiky věci vyplývá, že navazující formální zákonný znak 

"uvedení nepravdivých údajů“ se vztahuje na celý proces sjednávání úvěrové smlouvy.” 119 

 

Tabulka 61 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO ANO 

 

Připomínám, že pro naplnění zákonných znaků tohoto tředstného činu není rozhodné, 

zda došlo ke škodě. 

 

“V případě těchto trestných činů zákonodárce kriminalizoval ne toliko vyvolání 

majetkových poruch jako v případě obecného podvodu ... ale již „předpolí“ takové poruchy, 

tedy i činy poruchami hrozící. Trestné činy podle ... tedy mají charakter tzv. trestných činů 

                                                 

119 Rozhodnutí ze dne 15.10.2008, sp. zn. 8 Tdo 1268/2008 
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předčasně dokonaných, jejichž skutková podstata ve svých znacích obsahuje jednání, které 

by jinak mělo ráz pouhé přípravy či pokusu.” 120 

 

Tabulka 62 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO ANO 

 

 “I. Trestný čin úvěrového podvodu ... trestního zákona je spáchán i za 

situace, kdy úvěr je řádně splácen a byl použit pro stanovený účel, postačí uvedení 

nepravdivých či hrubě zkreslených údajů při sjednávání úvěrové smlouvy. 

II. Jako pomoc ve ... trestního zákona k trestnému činu úvěrový podvod podle ... 

trestního zákona je třeba při splnění všech zákonných znaků kvalifikovat i jednání z něhož 

pomocník neměl žádný prospěch a vyplývalo z přátelských vazeb k žadateli o úvěr.” 121 

 

Tabulka 63 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO ANO ANO 

 

K naplnění materiálních znaků trestného činu úvěrový podvod dochází v realitní praxi 

kvůli více důvodům. Jedním z nich je, že mnoho drobných podnikatelů (živnostníků) ve snaze 

vyhnout se placení daně z příjmů, nepřizávají své skutečné příjmy. To jim pak působí potíže 

při žádosti o úvěr, který jsou sice objektivně schopni splácet, ale příjmy nejsou schopni 

                                                 

120 Rozhodnutí ÚS ze dne 17.4.2009, sp. zn. ÚS 1748/08 

121 Rozhodnutí NS ze dne 12.11.2008, sp. zn 7 Tdo 1263/2008 
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dokázat. Tyto dvě skutěčnosti je pak vedou k dojmu, že zkreslením informací o své bonite se 

vlastně ničeho nedopouštějí.  

 

6.3 ZÁSTAVA PŘEVÁDĚNÉ NEMOVITOSTI 

V souvislosti s výše uvedeným tématem je nutné se pozastavit i u nejčastějšího 

zajišťovacího instrumentu, kterým je zástava převáděné nemovitosti. Na úvod chci 

připomenout důležité zásady zástavního práva, které lze extrahovat z právní teorie: 

Zásada akcesority znamená, že zástavní právo existuje pouze tehdy, je-li dána 

existence či předpoklad existence hlavního závazku a zánikem hlavního závazku rovněž 

dochází k zániku zástavního práva. 

Zásada subsidiarity vyjadřuje skutečnost, že zástavní právo může být realizováno až 

poté, kdy dluh nebyl řádně a včas plněn.  

Zásada individualizace zástavy zahrnuje fakt, že zástavní právo může vzniknout jen 

k individuálně určeným věcem. 

Zásada práva k věci cizí – zástavní právo může vzniknout a existovat jen k věci 

náležející osobě odlišné od zástavního věřitele.  

Zásada nedělitelnosti – celá zástava zajišťuje celou pohledávku. 

Zástavní smlouvu v realitní praxi vždy koncipuje banka, a tak jako u smlouvy o úvěru, 

je možno přeloženou smlouvu buď podepsat nebo omítnout. Tento samotný fakt může v praxi 

občas dělat potíže, neboť zástavce je odlišná osoba od dlužníka. A prodávající jako zástavce 

uzavírá tuto smlouvu včetně všech ujednání o smluvní pokutě ve chvíli, když ještě nemá 

uhrazenu kupní cenu. Může se tedy za určitých okolností stát, že kontrakt neproběhne, 

prodávající neobdrží kupní cenu, zástava však zůstane v KN zapsána. Tuto okolnost je 

potřeba ošetřit v kupní smlouvě. 

Právních otázek kolem zástavního práva je mnoho a jejich rozsah by překročil 

možnosti této práce. Zastavím se proto jen u jediného z nich. Novela OZ, která se výrazným 
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způsobem dotkla zástavní smlouvy i věcných práv jako celku, vyjmenovává v § 169 neplatná 

ujednání v zástavní smlouvě. Jedním z nich je tzv. propadná zástava.122  

Dle NS se jednalo o realizaci propadné zástavy i v níže popsaném případě: 

Pan G (syn O) poskytl pujčku Ž. Ž veškerá jednání o půjčce vedla s O. K zajištění 

půjčky byla sjednána zástavní smlouva na nemovitost ve vlastnictví Ž. Ž dala plnou moc G na 

prodej těchto nemovitostí. Ž půjčku v dohodnutém nesplatila. Ž (zastoupena G) prodala 

nemovitost O.  Kupní smlouva byla prohlášena NS za neplatnou. 

„Smlouva, která byla uzavřena za účelem, aby pohledávka zástavního věřitele byla 

uspokojena tím, že na něj přejde vlastnictví zástavního dlužníka k zástavě, je neplatným 

právním úkonem podle § 39 ObčZ“. 

Dále pak tamtéž: 

„Na uvedeném závěru nic nemění okolnost, že zástava neměla připadnout do 

vlastnictví věřitele, ale jeho otce; i tak šlo o faktické sjednání propadné zástavy, z jejíž 

realizace měla mít prospěch osoba blízká věřiteli (§ 116 ObčZ).“ 123 

 

Tabulka 64 - Porovnání rozhodnutí soudů 

NaS OS NS 

ANO NE ANO 

 

Právní otázky vzniku, změny, zániku a převodu zástavního práva sice nepatří do centra 

pozornosti účastníků realitního trhu, ale vzhledem k tomu, že většina kupujících potřebuje 

zajistit úvěr na poskytnutí kupní ceny, přijde problematika zástav na pořad jednání většiny 

realitních případů. 

                                                 

122 § 169 c) zástavní věřitel může uplatnit uspokojení z prodeje zástavy jinak, než je stanoveno zákonem 

123 Rozhodnutí NS ze dne 12.12.2002, sp. zn. 22 Cdo 1053/2001 
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7  ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vytvořit co nejrozsáhlejší a přitom logický a ucelený soubor 

judikátů, který by pokud možno komplexně řešil realitní a související problematiku. Ačkoli v 

tomto oboru pracuji již 18 let, až při psaní této práce jsem si postupně začal uvědomovat, jak 

je toto téma ve skutěčnosti pestré, obšírné a často až nepřehledné. To je způsobeno zejména 

tím, že realitní činnost není upravena (obdobně jako např. pojišťovnictví) žádným speciálním 

zákonem a už vůbe ne vlastním kodexem. I přes tyto obtíže se dle mého názoru podařilo 

vytvořit ucelený a logický soubor judikatury, který rozhodně odpovídá na všechny základní 

otázky realitní praxe a dotýká se i většiny příbuzných témat. S ohleden na rozsah díla a na 

zachování požadavku novosti jsem vynechal problematiku překážek řízení před KÚ, tato 

problematika je již zpracována komplexně v publikaci Pavla Vrchy,124 kde vyšlo již 2. 

doplněné a aktualizované vydání. Samotnými zápisy a jejich významem se však zabývám. 

Druhým úkolem bylo zhodnotit, nakolik je judikatura v této oblasti ustálená a zda se 

dá hovořit o předvídatelnosti soudních rozhodnutí při zachování zásady legitimního očekávání 

a nakolik působí justice při sbližování  formálních pramenů práva a zásady spravedlnosti. 

Podle mých zjištění se ve většině základních právních otázek judikatura již ustálila a 

to i díky výrokům sjednocených senátů NS a NSS. Jiná věc je, zda tím skutečně došlo k 

posunu od tvrdého zákona ke sravedlnosti. V tomto bodě musím konstatovat, že tomu tak v 

někrerých případech není.  

Ze zpracované tabulky, která má demonstovat nejednotnost rozhodnutí soudů na 

jednotlivých stupních jasně vyplývá, že odhadnout předem naději na úspěch v jakémkoli 

sporu je v našem soudním prostředí prakticky nemožné. Naprostá shoda všech soudů byla 

dosažena pouze v 25 % případů, tedy zhruba v jedné čtvrtině řešených sporů.  

Toto procento by ovšem ve skutečnosti bylo ještě menší, pokud bychom chtěli přísně 

vyhodnocovat absolutní shodu, jak v meritu rozhodnutí, tak i v odůvodnění. Pro ANO mě v 

mé práci stačilo, když bylo žalobě vyhověno alespoň částečně a neberu v úvahu např. 

                                                 

124 VRCHA, Pavel. Katastrální (a související) judikatura. 2. vyd. Praha : Linde, 2006. 495 s. ISBN 80-

7201-581-8. 
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zamítavá stanoviska ohledně soudních výloh, případně nějakých méně podstatných žalobních 

nároků, nebo nároků které nevystihovaly gros řešené věci. 

Údaje z této tabulky jsou pak ještě vyhodnoceny v grafech (příloha C), aby bylo 

možno porovnat v kolika případech (procentech případů) se shodli dvojice soudů na různých 

stupních (NaS-OS, OS-NS, NS-NaS) a v jaké míře bylo dosaženo úplné shody na všech 

stupních. 

Posledním úkolem bylo analyzovat příčiny a důvody realitních sporů. Z běžné praxe 

se na první pohled jeví, že jsou to právě RK, které jsou nejčastěji zdrojem a příčinou sporů. 

Jistě je možné říci, že jejich profesní znalosti a etika mají mírně řečeno rezervy ale podrobnou 

analýzou právní úpravy a z ní vyplývající judikatury je potřeba spravedlivě konstatovat, že 

vlastní podstata realitního zprostředkování je v právních předpisech koncipována natolik 

nešťastně a zároveň i nedostatečně, že již tento samotný fakt je prvotní příčinou pozdějších 

sporů. RK ve snaze “záplatovat”, doplňovat, případně obcházet tyto předpisy, vytváří 

koplikované faktické i právní koncepce realitního případu, které mají ale v praxi spíše opačný 

účinek.  

Rovněž příčina vysokých provizí, které jsou bezesporu důvodem neetického chování 

zájemců při obcházení RK, je taktéž v základu způsobena právní úpravou zprostředkování. 

Zákonodárce kogentními ustanoveními zákona nutí smluvní strany k závazkům, které by se 

daly v praxi řešit vhodněji, a zlevnit tak realitní činnost v průměru na jednu desetinu.  

Nedostatečné (žádné) kvalifikační předpoklady pro udělení živnostenského oprávnění 

na realitní činnost jsou poměrně známou a popsanou záležitostí a proto jsem se této otázce ve 

své práci nějak podrobněji nezabýval. 
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a násl. (za označením čísla paragrafu) – a následující 

č.j. – číslo jednací 

sp. zn. – spisová značka 

Kdykoliv je v textu pojednáváno o obecných principech zprostředkování, jsou tyto 

principy vysvětlovány pro zjednodušení na zprostředkování kupní smlouvy na nemovitost. 

Pak: 

- zájemce o koupi alalogicky znamená i zájemce o členství v bytovém 

družstvu a zájemce o uzavření nájemní smlouvy na straně nájemce 

- zájemce o prodej znamená i zájemce o převod členství v bytovém družstvu 

na straně převádějícího a zájemce o uzavření nájemní smlouvy na straně pronajímatele. 

- kupní smlouvou se zároveň rozumí smlouva o převodu členských práv v 

bytovém družstvu a nájemní smlouva 

- prodejí se rozumí rovněž převod členství v bytovém družstvu
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9  PŘÍLOHY 

9.1 PŘÍLOHA A – TABULKA POROVNÁNÍ ROZHODNUTÍ 

SOUDŮ 

V prvním sloupci s nadpisem Tab. č. značí zelená barva shodu soudů na všech 

stupních, červená pak opak. 

Zelená barva mezi dvěma rozhodnutími znamená shodu 

Červená barva znamená rozpor v rozhodnutí soudů ve vedlejších sloupcích 

Porovnání NS-NaS je v posledním sloupci 

 

Tab. 
č. 

NaS   OS   NS   

1 ANO   ANO   NE   

2 ANO   NE   NE   

4 ANO   NE   NE   

5 ANO   NE   NE   

7 NE   NE   NE   

8 NE   ANO   ANO   

9 NE   ANO   ANO   

10 NE   ANO   ANO   

11 ANO   ANO   NE   

12 ANO   ANO   NE   

13 ANO   NE   ANO   

14 ANO   ANO   NE   

15 ANO   ANO   NE   
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16 NE   NE   NE   

Tab. 
č. 

NaS   OS   NS   

17 ANO   ANO   NE   

18 NE   ANO   NE   

19 NE   ANO   ANO   

20 ANO   NE   ANO   

21 ANO   NE   NE   

22 NE   NE   ANO   

23 NE   NE   NE   

24 NE   ANO   NE   

25 ANO   NE   ANO   

26 ANO   NE   NE   

27 ANO   NE   ANO   

28 ANO   NE   ANO   

29 ANO   ANO   ANO   

30 ANO   NE   ANO   

31 ANO   ANO   ANO   

32 NE   ANO   NE   

33 ANO   ANO   ANO   

34 ANO   ANO   NE   

35 NE   NE   NE   

37 NE   NE   ANO   

38 ANO   NE   NE   
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39 NE   NE   NE   

Tab. 
č. 

NaS   OS   NS   

40 ANO   ANO   ANO   

41 ANO   ANO   NE   

42 ANO   NE   ANO   

43 ANO   ANO   ANO   

44 ANO   NE   NE   

45 ANO   ANO   NE   

46 NE   NE   NE   

47 NE   NE   NE   

48 ANO   NE   ANO   

49 ANO   NE   NE   

50 ANO   NE   ANO   

51 NE   ANO   ANO   

52 ANO   ANO   ANO   

53 ANO   NE   NE   

54 ANO   NE   ANO   

55 ANO   ANO   NE   

56 ANO   ANO   NE   

57 NE   ANO   NE   

58 NE   ANO   ANO   

59 NE   ANO   ANO   

60 ANO   NE   ANO   
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61 ANO   ANO   ANO   

Tab. 
č. 

NaS   OS   NS   

62 ANO   ANO   ANO   

63 ANO   ANO   ANO   

64 ANO   NE   ANO   
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9.2 PŘÍLOHA B – GRAFY POROVNÁNÍ ROZHODNUTÍ 

SOUDŮ 

 

 

Graf č. 1 Porovnání rozhodnutí soud ů na všech stupních

74%

26%

rozpor

shoda

 

 

 

Grfaf č. 2 Porovnání rozhodnutí NaS-OS

51%49%
rozpor

shoda
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Grfaf č. 3 Porovnání rozhodnutí OS-NS

48%
52%

rozpor

shoda

 

 

 

Grfaf č. 4 Porovnání rozhodnutí NaS-NS

49%51%
rozpor

shoda
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9.3 PŘÍLOHA C – SEZNAM JUDIKÁT Ů 

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
podstata zprostředkování, předmět smlouvy, smluvní pokuta, obcházení RK 
zprostředkování 33 Odo 533/2005 Ke srovnání smlouvy o obstarání věci a smlouvy zprostředkovatelské. 
    Výsledkem zprostředkovatelské smlouvy je vždy uzavření další 

smlouvy (mezi zájemcem a třetí osobou). 

    Zprostředkovatel nezastupuje bez dalšího zájemce. 
30 Cdo 772/2001 Podstata zprostředkovatelské smlouvy  
  Příčinná souvislost mezi výsledkem a činností zprostředkovatele.  

podstata 
zprostředkování, 
příčinná 
souvislost, výše 
provize, 

  Není podstatné jakým způsobem RK zprostředkovanou smlouvu 
obstarala a zda ji při tom vznikly náklady. 

obcházení RK 33 Odo 614/2006    
33 Odo 938/2004 

Zájemce neuzavřel (odmítl uzavřít) smlouvu s vyhledaným zájemcem. 

obcházení RK     
osobní účast RK 30 Cdo 1593/2000 Třetí osobu nemusí kontaktovat zprostředkovatel osobně - stačí, když 

ke kontaktu došlo jeho přičiněním. 

    Co je to přičinění zprostředkovatele(příčinná souvislost). 
    K náhradě nákladů zprostředkovatele, není-li uzavřena 

zprostředkovaná smlouva. 

přičinění 30 Cdo 1593/2000 Pokud se zprostředkovatel přičinil o uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě - přičinil se i o uzavření budoucí smlouvy, a to i v případě, že 
budoucí kupující své právo uzavřít budoucí smlouvu převedl na jinou 
osobu. 

obcházení RK 32 Cdo 3596/2007 Uzavřená smlouva o budoucí smlouvě neznamená nemožnost plnění 
zprostředkovatelské smlouvy. 

platnost 33 Cdo 2387/2008 Pokud se kupní cena ve zprostředkované smlouvě liší od ceny ve 
zprostředkovatelské smlouvě je tato neplatná. 

činnost RK 32 Cdo 831/1998 Důkazní břemeno o provedeném zprostředkování leží na RK. 
bezformálnost 29 Odo 1004/2003  Ústně uzavřená zprostředkovatelská smlouva - důkaz svědeckou 

výpovědí. 

předmět 29 Cdo 2651/2000 Ve zprostředkovatelské smlouvě nemusejí být nemovitosti formálně 
přesně popsány  

předmět 33 Cdo 4930/2008 Nemovitosti nemusí být popsány přesně (31Cdo1332/2006) ale přesto 
určitě, termín „příslušné pozemky" neobstojí. 

předmět 25 Cdo 27/2001 1. Smlouva je neplatná pro neurčitost předmětu. 2. Zprostředkování 
na základě smlouvy o obstarání věci. 

exkluzivita 33 Odo 938/2004 Uzavřením zprostředkovatelské smlouvy podle § 774 ObčZ není 
zájemce zbaven možnosti uzavřít  zprostředkovávanou smlouvu.  

    Mandátní smlouva namísto zprostředkovatelské. 
exkluzivita 33 Cdo 2776/2008 Pokuta za porušení zprostředkovateské smlouvy ve výši 6% z kupní 

ceny odporuje dobrým mravům. 

nepřímý 
předmět 

29 Cdo 1313/2000 Koupená nemovitost se liší od zadání ve zprostředkovatelské 
smlouvě.  

obcházení 26 Odo 1288/2006 RK zprostředkovala uzavření smlouvy ale neunesla důkazní břemeno, 
že byla uzavřena zprostředkovatelská smlouva. 

zprostředkování 33 Cdo 3777/2008 1. Prodávající neumožnily (v rozporu se smlouvou) prohlídky - 
pokuta.  

    2. Osoba zájemce není totožná s osobou kupujícího 
zprostředkování 25 Cdo 1274/2004 Zprostředkování na základě inominátní smlouvy. 
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ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
podstata zprostředkování, předmět smlouvy, smluvní pokuta, obcházení RK 
zprostředkování 16 Ca 267/96  Poskytnutí informací není zprostředkováním (rozhodnutí fin. 

ředitelství). 
exkluzivita 33 Odo 759/2005 Prolongace zprostředkovatelské smlouvy, porušení exkluzivity. 
pokuta 33 Odo 934/2004 K platnosti smluvní pokuty ve zprostředkovatelské smlouvě. 
zprostředkování 33 Odo 330/2002  Neplatnost závazku uzavřít smlouvu s osobou odlišnou od smluvních 

stran 

zprostředkování 33 Cdo 3053/2007  Povinnost uzavřít smlouvu s vyhledaným zájemcem 
zprostředkování 33 Cdo 1248/2009 Ke znakům jednatelství bez příkazu užitečného (§ 743 odst. 2 ObčZ) 
zprostředkování 33 Cdo 1977/2007 K inominátní smlouvě o vytváření příležitostí uzavírat smlouvy 
zprostředkování 33 Cdo 696/2008 Ke vzniku nároku zprostředkovatele na odměnu 
zprostředkování 33 Odo 1593/2006 K náhradě nákladů zprostředkovatele, není-li uzavřena 

zprostředkovaná smlouva. 

předmět 33 Odo 391/2006 Smlouva, kterou se zprostředkovatel zaváže obstarat zájemci uzavření 
kupní smlouvy, jejímž předmětem má být družstevní byt, je neplatná 
pro nemožnost plnění. 

   
OBECNĚ KE KONTRAKTACI V REALITNÍ ČINNOSTI 
jednání, zastoupení, věc, součást, příslušenství, identofikace nemovitosti, výkladová pravidla obsahu smlouvy 
jednání 33 Odo 806/2006 Zastoupení přímé a nepřímé. 
jednání 32 Odo 1455/2005 Statutární orgán může být zároveň i ředitelem a může tedy činit 

právní úkony. 

kontraktace 32 Odo 766/2003 Překročení rozsahu jednání jménem podnikatele.  
překročení 
oprávnění 

29 odo 914/2004 Překročí-li jiný pracovník nebo člen právnické osoby své oprávnění 
činit za právnickou osobu právní úkony. 

jednání, 
zmocnění 

25 odo 2436/2000 Zhojení absence písemné plné moci zprostředkovatele k uzavření 
zprostředkovávané smlouvy 

identifikace 
subjektu 

22 Cdo 555/2008 O nepřesné označení účastníka smlouvy se nejedná, jsou-li správný a 
chybný název zcela odlišné, a to i tehdy, je-li totožné identifikační 
číslo. 

identifikace 
subjektu 

28 Cdo 292/2009 Je-li právnická osoba označena nepřesně obchodním jménem nebo 
názvem, který nenáleží jiné právnické osobě 

identifikace 
subjektu 

29 Cdo 613/99 Nesprávně označená RK - neplatnost smlouvy. 

kontraktace 30 Cdo 2105/2006 Určitost a srozumitelnost právního úkonu a katastr nemovitostí 
identifikace 
subjektu 

26 Odo 1204/2005 Neplatnost smlouvy pro neurčitost (kdo a za koho smlouvu uzavírá). 

kupní smlouva 22 Cdo 2127/2000  Smlouva o převodu více nemovitostí a sjednání jedné ceny. 
identifikace 
subjektu 

33 Cdo 206/2008  O typicky nesprávné označení účastníka smlouvy jde, je-li některý z 
jej identifikujících znaků použit vadně  

jednání 23 Cdo 2109/2007   
přednost 
vlastnického 
práva (před 
bona fide) 

22 Cdo 389/99 Vlastníkem může být jiná osoba než subjekt zapsaný v KN. 

kontraktace, 
kupní smlouva 

Cpjn 201/2005  Odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti a jeho vliv na 
vlastnictví třetích osob. 

předmět 29 Cdo 3376/2008 K identifikaci nemovitosti v písemném právním úkonu. 
předmět 33 Odo 273/2001 Smlouva o převodu vlastnického práva k pozemkům, v níž není 

uvedeno parcelní číslo převáděných pozemků, je neurčitá  
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OBECNĚ KE KONTRAKTACI V REALITNÍ ČINNOSTI 
jednání, zastoupení, věc, součást, příslušenství, identofikace nemovitosti, výkladová pravidla obsahu smlouvy 
předmět 28 Cdo 537/2010 K podzemním chodbám jako samostatné věci. 
předmět 31 Cdo 1332/2006 Z hlediska určitosti a srozumitelnosti může obstát i jiný popis budovy 

a pozemků, než způsobem uvedeným v § 5 odst. 1 písm. c/ 
katastrálního zákona, 

věc (v práv. 
smyslu) 

30 odo 63/2003 Je-li příslušenstvím věci hlavní nemovitost. 

stavba není 
součástí 
pozemku 

28 Cdo 3466/2008 Vlastnictví stavby a pozemku pod ní není založeno na zásadě 
superficies solo cedit. 

kontraktace 30 cdo 1300/2008 Výkladová pravidla obsahu smlouvy, převod nemovitosti. 
vklad IV. ÚS 201/96 Návrh na vklad vlastnického práva lze podat v časově neomezeném 

limitu. 

vklad do KN I. ÚS 331/98 Vnik obligačních a věcněprávních účinků kupní smlouvy na 
nemovitost. 

nemožnost 
plnění 

22 Cdo 2910/99 Pokud již došlo k povolení vkladu do KN jsou ostatní kupní smlouvy 
neplatné i když byly uzavřeny dříve. 

předkupní právo 33 Cdo 3371/2008 K promlčení práva spoluvlastníka nemovitosti domáhat se nabídky 
podílu ke koupi. 

nabývací titul 22 Cdo 2810/2008 K originárnímu nabytí vlastnictví vytvořením stavby. 
kontraktace 22 do 1606/2003 Dědici jsou vázáni zůstavitelovou smlouvou. 
smlouva o 
budoucí 
smlouvě 

2 Cdon 1505/97 Pro nemožnost plnění zanikne smlouva o smlouvě budoucí pokud její 
účastník uzavře budoucí smlouvu s jiným účastníkem. 

zmocnění 30 Cdo 411/2007 K ratihabici nezmocněného jednání zprostředkovatele. 
legalizace Sbírka rozhodnutí 

a stavenisek 1966, 
č. 25 

Ověření podpisů smlouvy o převodu nemovitostí není podmínkou 
platnosti smlouvy. 

obsah smlouvy 
o budoucí 
smlouvě 

Sbírka rozhodnutí 
a stanovisek 1977, 
č.14 

Dohoda o budoucí smlouvě musí mít obsahové i formální náležitosti, 
které má kupní smlouva. 

kupní a zástavní 
smlouva 

bírka rozhodnutí a 
stanovisek 1988, č. 
14, str. 115 

Na jedné listině může být spolu se smlouvou o převodu nemovitosti 
sepsána i smlouva o zřízení věcného břemene. 

výklad 28 Cdo 2479/2008 preference jazykového výkladu u písemných závazků 
   
REZERVAČNÍ SMLOUVA 
platnost, zajištění závazku, smluvní pokuta 
reservační 
smlouva 

32 Cdo 1601/2008 Odstoupení od reservační smlouvy 

reservační 
smlouva 

3 Tdo 1254/2003 RK převzala blokační poplatek za byt na který již neměla 
zprostředkovatelskou smlouvu a věděla, že byt je již rezervován. 

reservační 
smlouva 

33 Odo 452/2004 Neplatnost smlouvy pro neurčitost definice, co je míněno reservačním 
poplatkem. 

reservační 
smlouva 

26 Odo 1100/2006 Smlouva o rezervaci garážových stání - nebytový prostor není věcí ve 
smyslu občanského práva. 

pokuta 33 Odo 330/2002 Zajišťovací závazek nemůže platně vzniknout bez existence 
zajišťovaného závazku.  

reservační 
smlouva 

28 Cdo 2466/2009 Smluvní pokuta 

reservační 
smlouva 

33 Odo 1507/2006 Odstoupení od reservační smlouvy pro dodatečně zjištěné vady 
nemovitosti 
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PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV V BYTOVÉM DRUŽSTVU 
      
neurčitost 33 Odo 1264/2004 Je-li předmětem smlouvy prodej družstevního bytu je smlouva 

neplatná. 
převod členství 26 cdo 501/2003,          

29 Odo 440/2001,         
26 Cdo 1531/2002 

Převodem čl. práv se nepřevádí nájemní právo k bytu ani dluhy vniklé 
na nájmu. 

forma 29 odo 225/2001 Dohoda o převodu členství může být uzavřena i ústně. 
běžná správa 29 Odo 582/2005  Převod členství je neplatný, když ji uzavřel jen jeden z manželů. 
   
NÁJEMNÍ SMLOUVA 
nájem bytu, výpověď nájmu, vyklizení bytu, nedotknutelnost obydlí, bytová náhrada, výměna bytu, 
"odstupné" 
fiktivní výměna 26 Cdo 2188/2006 Fiktivní výměna 
    K právnímu nástupnictví dochází realizací výměny 
    Neplatnost smlouvy podle ustanovení § 49a obč.zák. 
domovní 
svoboda 

14 Co 715/95  Střet vlastnického práva a nedotknutelnosti obydlí. 

nájemní 
smlouva 

26 Cdo 2419/2008 Automatická prolongace nájemní smlouvy - obcházení zákona 

nájemní 
smlouva 

28 CDO 
1078/2002   

příslib k prodlužení nájemní smlouvy není automaticky nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou 

nájemní 
smlouva 

26 CDO 
3789/2008 

Výpověď z nájmu bytu, neplacení nájemného, dobré mravy 

výměna bytu 26 Cdo 1171/2007 vznik a zánik nájmu k vyměňovaným bytům - schválením dohody 
výměna bytu 30 Cdo 1803/2007 RK nevrátila „odstupné" , aškoliv výměna nebyli realizována 
regulovaný 
nájem 

I. US 649/07 Zneužití vlastniského práva vůči regulovaným nájemcům 

neplatnost 
nájemní 
smlouvy 

30 CDO 
1306/2001 

Prostory nejsou zkolaudovány k pronajatému účelu 

   
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZK Ů V REALITNÍ ČINNOSTI 
Zajišťovací převod práva, zástavní právo, jistota, smluvní pokuta 
zástava 29 odo 796/2002 Nevlastník může platně zřídit zástavní právo. 
zajištění, 
zajišťovací 
převod 

21 Cdo 2528/2007 O zajišťovací převod práva (§ 553 obč. zák.) jde tehdy, jestliže 
dlužník převede na věřitele své právo (např. vlastnické) s rozvazovací 
podmínkou. 

zajištění, 
zástava 

29 Odo 423/2006 Musí být vymezen počátek i konec budoucí zástavou zajištěné 
pohledávky. 

  21 Cdo 4333/2007  Zkracující právní úkon 
zajištění, 
zástava 

29 Odo 1324/2006 Postoupí-li zástavní věřitel pohledávku zajištěnou zástavním právem 
zástavnímu dlužníku 

zajišťovací 
převod 

31 Odo 495/2006  1. Zajišťovací převod práva ve smyslu ustanovení § 553 obč. zák. 
nelze sjednat jako fiduciární převod práva. 2. Vše podstatné o 
zajišťovacím převodu práva 

zajištění zástava II. ÚS 1148/07  Okolnost, že v zástavní smlouvě je uvedeno, že zástavní věřitel 
poskytl půjčku dlužníkovi, k jejímuž zajištění měla zástava sloužit, 
ačkoliv fakticky byla půjčka poskytnuta až po uzavření zástavní 
smlouvy a navíc v jiné výši, než jaká byla deklarována v zástavní 
smlouvě, nemůže mít zásadní vliv na vznik zástavního práva. 

smluvní pokuta 33 Odo 805/2005 Moderační právo soudu snížit smluvní pokutu nemůže být v občansko 
právních vztazích nhrazeno aplikací § 3 odst. 1 OZ. 
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ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZK Ů V REALITNÍ ČINNOSTI 
Zajišťovací převod práva, zástavní právo, jistota, smluvní pokuta 
rozhodčí 
doložka 

23 Cdo 1201/2009 Ochrana spotřebitele má své meze a v žádném případě ji nelze 
pojímat jako obranu jeho lehkomyslnosti a neodpovědnosti 

smluvní pokuta 33 Cdo 4601/2008 Smluvní pokuta ve zprostředkovatelské smlouvě - je neplatná pro 
zajištění závazku uzavřít smlouvu se zprostředkovanou osobou. 

záloha na 
provizi 

32 Cdo 4604/2007 Pojem nevratná záloha je vnitřně rozporný. 

exkluzivita, 
pokuta 

33 Cdo 3053/2007 Porušení exkluzivity a následný vznik nároku na zaplacení smluvní 
pokuty. 

rozhodčí 
doložka 

33 Cdo 2675/2007 Nelze zrušit rozhodčí nález proto, že zavazuje k plnění, které je v 
rozporu s dobrými mravy, ale jen pro to, co je zákonem zakázáno. 

    Institut zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 zák. o r. ř. nepředstavuje 
řádný ani mimořádný opravný prostředek.  

úschova 6 Tdo 548/2006I Zpronevěra úschovy 
úschova - daň 
z nem. 

33 Odo 112/2005 Závazek že kupující zaplatí za prodávajícího daň je platný. 

pokuta 23 Cdo 2575/2010 K vázání smluvní pokuty na odstoupení od smlouvy. 
rezervační 
smlouva 

33 Odo 744/2006 Ujednání o propadnutí blokačního poplatku je ujednáním o smluvní 
pokutě. 

věcné břemeno 22 Cdo 3903/2008 Ke zřízení nezbytné cesty k septiku (§ 151o odst. 3 ObčZ) 
zajišťovací 
převod práva 

31 Odo 195/2006 Základní pravidla pro smlouvu o zajišťovacím převodu práva. 

zástava 21 Cdo 1690/2008 Dáli zástavce do zástavy cizí věc, jedná se o platný právní úkon, když 
je zástavní věřitel v dobré víře. 

zajišťovací 
převod 

21 Cdo 1690/2008 Vše podstatné o zajišťovacím převodu práva 

      
DRŽBA 
vznik, dobrá víra, omluvitelnost omylu 
držba 22 Cdo 1843/2000  Je-li kdo v dobré víře, je třeba vždy hodnotit objektivně a nikoli pouze 

ze subjektivního hlediska (osobního přesvědčení) samotné osoby. 

držba 22 Cdo 1253/99 Pokud se nabyvatel nemovitosti chopí držby části parcely. 
držba 22 Cdo 1330/2006 Při posuzování omluvitelnosti omylu držitele se vychází z 

objektivních hledisek (blbost je neomluvitelná). 

držba 22 Cdo 929/2001 K úspěchu žaloby ve věci vydržení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni nestačí prokázat, že někdo chodí po stanovenou vydržecí 
dobu přes cizí pozemek. 

držba 22 Cdo 1417/2001 Oprávněná držba práva odpovídající věcnému břemeni vychází z 
omluvitelného omylu ohledně existence právní skutečnosti (titulu). 

držba 22 Cdo 428/2007  Je oprávněným držitelem i ten, který věc drží v omylu, že mu věc 
patří, a jde přitom o omyl omluvitelný. 

držba 22 Cdo 490/2001 Oprávněná držba se nemůže zakládat na takovém omylu držitele, 
kterému se mohl při normální opatrnosti vyhnout. 
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OMYL 
klamání, podvod 
omyl 30 odo 1251/2002 Omluvitelný omyl a možnost mýlící se osoby ověřit si skutečný stav 
omyl 22 odo 1131/2000 Omyl v projevu vůle 
omyl 21 odo 826/2005 Vyvolání omylu a následná neplatnost smlouvy 
omyl  23 odo 870/2006 Uvedení v omyl stran výměry pozemku  
omyl 22 Cdo 1131/2000 Neshoda mezi vůlí a projevem - omyl v prijevu v kupní smlouvě na 

nemovitost 

omyl 8 Tdo 833/2005 Uvedení v omyl jako trestný čin (podvod). 
   
ODPOVĚDNOST 
obecná, trestní, vztah RK - makléř, švarc systém, výkon rozhodnutí, aj. 
odpovědnost 25 Cdo 2797/2000 Odpovědnost notáře za chybně sepsanou kupní smlouvu 
trestní 
odpovědnost 

22 Cdo 1993/2001 Lichva v občanském právu 

trestní 
odpovědnost 

30 Cdo 4665/2009 Lichevní smlouva jejímž předmětem je převod vlastnictví k 
nemovitosti 

konkurenční 
doložka 

23 Cdo 508/2009 Obchodní zastoupení a konkurenční doložka  

Švarc systém 3 ads 82/2005-50 Soud se nemůže vypořádat s naplněním podmínek pro uložení pokuty 
za porušení § 1 odst. 6 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti 

Švarc systém 6 A  69/95- 21 Simulace smlouvy o sdružení (VS). 
  5 Tdo 1547/2006 Zneužití informací z obchodního styku makléřem 
konkurenční 
doložka 

23 Cdo 4192/2008 Neplatnost konkurenční doložky pro rozpor s právem na svobodné 
podnikání 

exekuce 20 Cdo 1813/2006, Zákaz nakládání s majetkem podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 
Sb. se vztahuje i na majetek, nabytý povinným po doručení usnesení o 
nařízení exekuce. 

podvod 3 Tz 42/2001 Uvedení větší výměry bytu a nižší anuity 
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9.4 PŘÍLOHA D –  SMLOUVA O PROHLÍDCE  

Příklad nejproblematičtějšího „typu“ smlouvy v realitní činnosti 

 


