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Část čtvrtá. Převod a přechod vlastnictví jednotky § 20

ČÁST ČTVRTÁ

PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

§ 20
(Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky)

(1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví 
společných částí domu, popřípadě další práva a povinnosti spojené s vlastnictvím 
jednotky a se spoluvlastnictvím společných částí domu. 

(2) Je-li vlastník jednotky podílovým spoluvlastníkem pozemku, lze vlastnictví 
k jednotce převést pouze současně s převodem spoluvlastnického podílu na po-
zemku. Přechod vlastnictví k jednotce je podmíněn přechodem spoluvlastnického 
podílu na pozemku. 

(3) Práva a závazky dosavadního vlastníka budovy, popřípadě vlastníků jedno-
tek v domě, týkající se společných částí domu a pozemku, zejména zástavní práva 
a věcná břemena, přecházejí na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k těm-
to jednotkám. 

(4) Vlastník jednotky je povinen oznámit společenství nabytí vlastnictví jednotky. 

K § 20
1. Ustanovení tohoto paragrafu má poněkud zavádějící marginální rubriku, 

z jejíhož znění by bylo možné dovozovat, že se zde upravují způsoby převodu a pře-
chodu vlastnictví jednotky (tj. smluvní převod jednotky a přechod vlastnického práva 
k jednotce na základě zákonem stanovených skutečností). Nic takového však toto usta-
novení neupravuje. Přitom převod vlastnictví jednotky je upraven v jiných ustanoveních 
Zákona, zejména jde o ust. § 6 o smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (k převodu 
jednotky tedy dochází na základě příslušných typů občanskoprávních smluv – kupní, 
darovací, směnná). 

2. V § 20 jsou ve skutečnosti pouze výslovně upraveny důsledky převodu vlast-
nictví jednotky, spočívající ve zvláštní povaze tohoto spoluvlastnictví budovy podle 
Zákona. Toto zvláštní spoluvlastnictví budovy spočívá ve vlastnictví jednotky a s ní 
spojeným a neoddělitelným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, ve 
velikosti určené podle Zákona, a dále ve spoluvlastnictví k pozemku, na němž je dům 
s jednotkami postaven, přičemž toto spoluvlastnictví k pozemku je rovněž neoddělitelně 
spojeno s vlastnictvím jednotky (ovšem jen v případě, že skutečně je pozemek ve spo-
luvlastnictví vlastníka  jednotky). 

Ze zákona tedy musí jednoznačně vyplývat, že v případě, kdy dochází k převodu 
nebo přechodu vlastnického práva k jednotce, má se tím podle zákona na mysli 
převod či přechod vlastnického práva k jednotce (vymezené v § 2 písm. h), společ-
ně se spoluvlastnickým podílem ke společným částem domu, ve velikosti stanovené 
podle § 8 odst. 2 (což tvoří jeden neoddělitelný předmět vlastnického práva) a dále se 
spoluvlastnickým podílem k pozemku ve shodné velikosti (pokud je vlastník jednotky 
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spoluvlastníkem pozemku), což tvoří druhý předmět vlastnického práva, neoddělitelně 
spojený podle Zákona s prvním předmětem (tj. s vlastnictvím jednotky a s ní neodděli-
telně spojeným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu). 

Ustanovení § 20 tyto důsledky převodu či přechodu jednotky ve vztahu ke společným 
částem domu a k pozemku výslovně upravuje (v odst. 1 a 2) a k tomu připojuje přechod 
práv a závazků spojených s převodem či přechodem vlastnického práva k jednotce.

Poznámka:
Jde o jedno z ustanovení Zákona, kde se projevuje nedůslednost při užívání pojmu „jednotka“ 
v Zákoně (někde se má na mysli výlučně jednotka podle § 2 písm. h), jinde lze dovodit, že se má 
na mysli celek tohoto vlastnictví podle Zákona (tedy vlastní jednotka, s ní spojený podíl ke spo-
lečným částem domu i dále s tím spojený podíl k pozemku). Jde o určitý problém v pojmosloví 
stávajícího Zákona (který se však nepodařilo překlenout, ani při přípravách nového Zákona, 
který má být v budoucnu přijat). Také v běžné mluvě, pokud se hovoří o tom, že má někdo „byt 
ve vlastnictví“ , že „prodává byt ve vlastnictví“, má se na mysli neoddělitelně spojený celek, tj. 
jednotka a podíl na společných částech domnu, případně rovněž spoluvlastnický podíl k pozem-
ku, pokud s vlastnictvím jednotky je spojen také spoluvlastnický podíl k pozemku.

K odst. 1
3. Vlastník jednotky má právo s jednotkou disponovat plně, dle svého uvážení s vý-

jimkou omezení, která stanoví přímo Zákon. Omezení jsou uvedena v ustanovení § 22 
(zvláštní ustanovení o podmínkách převodu některých jednotek) a dále v § 23 a násl. 
(zvláštní ustanovení o převodu jednotek z vlastnictví bytového družstva). 

Vzhledem k tomu, že s vlastnictvím jednotky je neoddělitelně spojen spoluvlastnický 
podíl na společných částech domu (a spolu s jednotkou jde o jeden předmět vlastnického 
práva podle Zákona), stanoví zákon, že spolu s převodem nebo přechodem vlastnictví 
k jednotce přechází také spoluvlastnictví ke společným částem domu. 

Přecházejí také další práva a povinnosti spojené s tímto předmětem vlastnictví 
(plynoucí ze zákona, z prohlášení vlastníka budovy, či též ze smlouvy o převodu vlast-
nictví jednotky). 

Není možné učinit předmětem převodu či přechodu např. jen samotnou jednotku, jak ji 
má na mysli § 2 písm. h), nebo jen samotný podíl na společných částech domu, jak je má na 
mysli § 2 písm. g), přináležející k jednotce (totéž platí o podílu k pozemku podle odst. 2). 

Spoluvlastnická práva ke společným částem domu tedy sledují právní osud jednotky, 
stejně tak jako spoluvlastnická práva k pozemku, na němž je dům s jednotkami postaven 
(pokud není pozemek ve vlastnictví jiné osoby než je původní vlastník budovy či než je 
vlastník jednotky). 

4. Předmět úpravy v odst. 1 navazuje na ust. § 8 odst. 1 (resp. jde o opakování téhož), 
protože již v tomto ustanovení (o vlastnictví společných částí domu) je stanoveno, že 
jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek a „s převodem nebo přechodem 
vlastnictví jednotky přechází spoluvlastnické právo ke společným částem domu“. 

K odst. 2
5. V případě majetkových práv k pozemku je situace složitější (než je tomu 

u společných částí domu příslušejících k jednotce), vzhledem k tomu, že náš současný 
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právní řád (na rozdíl od úpravy občanského práva do doby přijetí nového občanského 
zákoníku v r. 1950) již nevychází ze zásady superfi cies solo non cedit, tj. z principu, 
podle něhož je stavba součástí pozemku a právní osud stavby tedy vždy sleduje právní 
osud pozemku (a stavba je tak ve vlastnictví vlastníka pozemku). 

Na rozdíl od úpravy spoluvlastnického podílu ke společným částem domu (podle § 8 
Zákona), kde je jednoznačně vyjádřeno neoddělitelné spojení spoluvlastnického podílu 
ke společným částem domu s vlastnickým právem k jednotce, neplatí tento princip Zá-
kona v plném rozsahu ve vztahu k pozemku, na němž je dům postaven. 

6. Úprava neoddělitelného spojení spoluvlastnického podílu k pozemku s vlast-
nictvím jednotky platí pouze pro případ, kdy pozemek (stavební parcela) na kterém 
je dům s jednotkami postaven, byl ve vlastnictví původního vlastníka budovy, který 
po rozdělení domu na jednotky na základě prohlášení vlastníka budovy jednotku převádí 
do vlastnictví jiné osoby. 

Stejně tak platí pro případ, kdy kterýkoliv vlastník jednotky nabyl spolu s jed-
notkou také spoluvlastnický podíl k pozemku a tuto jednotku převádí, anebo vlastnic-
ké právo k jednotce přechází na základě skutečnosti stanovené zákonem. 

Ve všech těchto případech je spoluvlastnický podíl k pozemku neoddělitelně spojen 
podle § 20 odst. 1 (ve spojení s § 21 odst. 1 až 3) s vlastnickým právem k jednotce 
a tento spoluvlastnický podíl musí být převeden či přechází spolu s převodem jednotky 
(včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem domu). 

Jestliže pozemek nebyl ve vlastnictví původního vlastníka budovy a jestliže 
vlastník jednotky nemá současně v podílovém spoluvlastnictví pozemek, na němž je 
dům postaven, nemůže být požadavek na převod či přechod spoluvlastnického po-
dílu k pozemku při převodu či přechodu vlastnického práva k jednotce (ve smyslu 
§ 20 odst. 2 poslední věta) uplatněn. Jde o důsledek skutečnosti, že v našem právním 
řádu není v současné době uplatněn shora uvedený princip „superfi cies solo non cedit“. 

7. V uvedeném případě tedy dochází k převodu či k přechodu vlastnického práva 
jednotky s podílovým spoluvlastnictvím ke společným částem domu, nepřevádí se však 
či nepřechází spoluvlastnický podíl k pozemku. 

V tomto případě by mělo být upraveno jiné právo k pozemku ve vztahu mezi tímto 
nabyvatelem jednotky a vlastníkem pozemku podle § 21 odst. 4 tak, aby existovalo ve 
stejném podílu jako v případě, že by se jednalo o spoluvlastnický podíl k pozemku (tj. 
v takové velikosti, v jaké velikosti přináleží k jednotce spoluvlastnický podíl ke společ-
ným částem domu). Pokud vlastník pozemku upravuje vlastníkům jednotek jiné právo 
k pozemku na základě příslušné smlouvy (ve smyslu § 21 odst. 4), pak platí princip, že 
toto právo ve vztahu k jednotlivým vlastníkům (ať ve smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne nebo v nájemní smlouvě, či ve smlouvě o výpůjčce) musí být upraveno ve stejných 
podílech, jaké příslušejí jednotlivým vlastníkům jednotek podíly na společných částech 
domu. 

8. Zákon v odst. 2 tedy řeší pouze situaci, kdy vlastník jednotky je podílovým 
spoluvlastníkem pozemku. V takovém případě lze vlastnictví jednotky převést pouze 
současně s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku. Úprava spoluvlastnického 
práva k pozemku je nedílnou součástí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a je její 
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povinnou náležitostí podle § 6 odst. 1 písm. g), ve spojení s § 21 odst. 2. Není tedy 
možné, aby vlastník jednotky, který je podílovým spoluvlastníkem pozemku a toto spo-
luvlastnictví je spojeno s vlastnictvím jednotky, převedl jednotku a podíl na společných 
částech domu bez současného převodu spoluvlastnického podílu k pozemku. Taková 
smlouva by byla neplatná podle § 39 obč. zák. Totéž platí pro přechod spoluvlastnického 
podílu k pozemku v případě přechodu vlastnického práva k jednotce. 

K odst. 3
9. Úprava zde obsažená, řeší přechod práv a závazků dosavadního vlastníka bu-

dovy či dosavadního vlastníka jednotky, týkající se společných částí domu a po-
zemku na nového vlastníka jednotky. 

V případě, že dosavadní vlastník budovy nebo dosavadní vlastník jednotky převádí 
vlastnictví jednotky na jinou osobu, anebo dochází k přechodu vlastnictví k jednotce na 
základě skutečnosti stanovené zákonem, přecházejí na nového vlastníka jednotky podle 
§ 20 odst. 3 práva týkající se společných částí domu a pozemku, zejména věcná práva 
(zástavní práva, věcná břemena). 

K tomu lze připojit také přechod práv a povinností z nájemní a podnájemní smlouvy 
k bytu nebo nebytovému prostoru ve smyslu § 13 odst. 5 a práv povinností týkajících 
se prostorů a zařízení sloužících i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě ve 
smyslu § 13 odst. 6. 

Obě ustanovení (§ 20 odst. 3 a § 13 odst. 5 a 6) se do určité míry překrývají. Usta-
novení § 20 Zákona svou obecnější formulací totiž zahrnuje i většinu vztahů popsaných 
v § 13 odst. 5 a 6. 

Lze dodat, že v případě nájemních vztahů obsahuje obecnou formulaci právního 
nástupnictví také obč. zák. v § 680. 

10. Často se diskutuje na téma, zda přecházejí přímo na základě tohoto ustanove-
ní také práva a povinnosti vyplývající ze závazkových vztahů (pro které jinak platí 
ust. § 524 až § 532 obč. zák. – postoupení pohledávky, převzetí dluhu), nebo měl záko-
nodárce v rámci úpravy obsažené v § 20 odst. 3 na mysli pouze přechod věcných práv. 
Názory jsou sice rozkolísané, ale v praxi se v prohlášení vlastníka budovy většinou vy-
jmenovává jak přechod práv a povinností z věcných práv, tak přechod práv a povinností 
ze závazkových vztahů týkajících se společných částí domu (zejména různých smluv 
uzavřených dosavadním vlastníkem budovy, týkajících se společných částí domu – růz-
né revize, dodávky, zajišťování některých služeb apod.). 

V literatuře je vyjadřován např. názor, že v případě práv a povinností vyplývajících 
ze závazkových vztahů bude otázkou vymezení okruhu práv a povinností, které přecho-
du podléhají, s tím, že se musí práva a povinnosti týkat domu, společných částí a pozem-
ku, a na místě bude spíše restriktivní výklad. (Viz literatura níže.)

Literatura:
Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J. Zákon o vlastnictví bytů. Praha : C. H. Beck 2002, s. 162.

K odst. 4
11. Nabyvatel jednotky je povinen nabytí vlastnictví oznámit společenství vlast-

níků jednotek. Platí to pro jakýkoliv druh nabytí vlastnického práva k jednotce (tedy 
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převodem či přechodem), ať je jednotka převáděna či vlastnické právo k jednotce pře-
chází z vlastnictví původního vlastníka budovy nebo z vlastnictví vlastníka, který jed-
notku předtím nabyl od jiného dosavadního vlastníka, nikoliv od původního vlastníka 
budovy. Tyto okolnosti nemají na uvedenou povinnost žádný vliv. 

Vznik vlastnického práva k jednotce způsobuje vznik práv a povinností vlastníka 
jednotky v rámci celého souboru (kolektivu) vlastníků jednotek v domě, přičemž jde 
jednak o obecná práva a povinnosti spojená s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnic-
kým podílem na společných částech domu, jednak o zvláštní práva a povinnosti podle 
Zákona, týkající se správy společných částí domu a pozemku podle Zákona, a v případě, 
že vzniklo v domě SVJ, také podle stanov SVJ. 

12. Problémy leckdy vznikají v případě dědění, protože dědic nabude vlastnictví 
jednotky podle dědického práva, takže je vlastníkem jednotky (a též členem SVJ, pokud 
v domě vzniklo) již ode dne smrti zůstavitele, kdy se dědictví nabývá (§ 460 obč. zák.), 
avšak dědic může předložit doklad o nabytí vlastnictví jednotky teprve po pravomocném 
skončení dědického řízení. Podobná situace nastává i v případě převodu vlastnictví jed-
notky na základě smlouvy, kdy nastává období od podání návrhu na vklad vlastnického 
práva k jednotce do katastru nemovitostí, do doby, kdy nastanou právní účinky vkladu. 
Tato „mezidobí“ Zákon nijak neřeší, takže v praxi vznikají problémy zvláště v přípa-
dech, kdy vzniklo SVJ; vznikají otázky, zda může budoucí nabyvatel zejména v případě 
dědického řízení, kdy je více dědiců, být již považován za člena SVJ, zda je třeba jej zvát 
na schůzi shromáždění a zda je oprávněn hlasovat apod. Snadnější je situace u převodu 
jednotky na základě smlouvy, kdy jsou oba účastníci smlouvy svými smluvními projevy 
vázáni až do povolení vkladu vlastnického práva pro nabyvatele jednotky, takže lze již 
jednat s tímto budoucím nabyvatelem poté, co byl podán návrh na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí. 

13. V budoucnu by zřejmě byla vhodná výraznější právní úprava v těchto směrech 
v Zákoně, s ohledem na specifi cký předmět „bytového vlastnictví“ podle Zákona a na 
specifi ckou úpravu správy společných částí domu a pozemku, včetně působnosti SVJ 
jako právnické osoby sui generis, která vzniká a působí podle Zákona. 

Související ustanovení:
§ 6, § 8, § 13 odst. 5 a 6, § 21.

Související předpisy:
§ 524 – § 532 obč. zák., § 680 obč. zák., zákon č. 116/1990 Sb.

Literatura:
Dvořák, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha : Aspi 2007;
Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J. Zákon o vlastnictví bytů. Praha : C. H. Beck 2002. Komentář. 2 dopl-

něné přepracované vydání;
Olivová, K., Kuba, B. Byty a katastr nemovitostí. 7. aktualizované vydání, podle právního stavu k 1. 8. 

2005. Praha : Linde Praha, a. s. – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka.

komentar2009_ZVB.indd   Odd1:275komentar2009_ZVB.indd   Odd1:275 21.12.2009   8:57:5721.12.2009   8:57:57




