
Prodej nemovitostí 

Ceny nemovitostí neustále stoupají, což je pro jejich majitele značnou výhodou. Nyní je vhodná 

doba nemovitost prodat nebo pronajmout. Zdánlivá jednoduchost prodeje či nájmu se však může 

pořádně vymstít! Například prodej nemovitosti často zahrnuje velké finanční částky a uzavírání 

mnohdy spletitých smluv. Využití právních služeb je pak více než žádoucí! Díky odborným službám 

zkušeného advokáta si můžete být jisti, že jsou všechny náležitosti smluv i právního jednání v 

pořádku, ocenění je adekvátní ke stavu nemovitosti a vaše finance jsou až do momentu převodu v 

bezpečí. 

Jak postupovat při prodeji či pronájmu nemovitosti? 

Jedním z nejdůležitějších dokumentů, potřebných pro prodej nemovitosti, je kupní smlouva. Jedná 

se o soukromoprávní smlouvu, která upravuje převod vlastnického práva k nemovitosti prodávajícího 

na kupujícího. Prodávajícímu vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě (nemovitost) a 

kupujícímu vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. Kupní 

smlouva musí obsahovat zákonné náležitosti, aby byla platná a účinná. Jedná se zejména o 

jednoznačnou identifikaci smluvních stran nebo stanovení kupní ceny. Jako advokát s mnohaletou 

praxí v oblasti prodeje nemovitostí mohu připravit kupní smlouvu vám šitou na míru. 

Nemovitost také můžete pronajmout. K tomuto slouží nájemní smlouva, která musí opět obsahovat 

všechny potřebné náležitosti. Vytvořím nájemní smlouvu přesně dle vašich požadavků. Mohu vám 

poradit, jak postupovat v případě zvyšování nájemného, prodlužování či ukončení nájemní smlouvy. 

Poskytujeme také právní poradenství a služby týkající se vystěhování neplatícího nájemníka nebo 

řešení jiných problémů, které mohou vzniknout. 

Zejména u firem, zabývajících se developerskou činností, se velmi často setkávám se situací, kdy je 

potřeba provést převod obchodního podílu. I v tomto případě je nezbytné vypracování písemné 

smlouvy o převodu s úředně ověřenými podpisy. Ve smlouvě musí být standardně obsažena výše 

úplaty a způsob jejího určení a další náležitosti.  

Tyto smlouvy se stávají planými a účinnými dnem jejich uzavření. Vyjma nezbytných náležitostí však 

smlouvy často obsahují i zvláštní ujednání stran či odkaz na obchodní podmínky, které nemusí být 

laikovi hned jasné. Vždy se tedy vyplatí alespoň konzultovat danou smlouvu s advokátem, který může 

odhalit rizika či upozornit na některá problematická ustanovení – smluvní pokuty, termíny a lhůty 

apod.  

Jak prodej či nákup nemovitosti pojistit? 

Ať už nemovitost kupujete nebo prodáváte, jistě je pro vás důležité, aby vše proběhlo hladce, rychle 

a bez rizik. Existuje proto několik možností, jak se chránit a pojistit pro případné budoucí problémy. 

Jedním z řešení je smlouva o smlouvě budoucí, což je často nepostradatelný mezikrok v jednání o 

kupních smlouvách zahrnujících velké finanční částky. Tyto typy smluv se poté po boku rezervačních 

smluv a dalších specifických smluv vyskytují i v jiných oblastech práva. Smlouvy o smlouvě budoucí 

dokládají dohodu stran o uzavření budoucí (kupní či nájemní)smlouvy. Prodávající i kupující se tak 

mohou ujistit, že k prodeji v budoucnu skutečně dojde a že jejich vůle uzavřít smlouvu je vážná a 

skutečná. 

Pokud chcete mít své finance po celou dobu prodeje pod kontrolou, je pro vás ideální sjednání 

advokátní úschovy. Služba spočívá v otevření speciálního bankovního účtu, na který kupující zašle 



smluvenou kupní cenu. Advokát poté částku přepošle prodávajícímu až v momentě, kdy bude celý 

proces úspěšně dokončen a nemovitost bude převedena. Pro převod nemovitosti totiž nestačí jen 

pouhé uzavření kupní smlouvy, ale také zapsání nového vlastníka do katastru nemovitostí! Obě 

strany jsou tak právně chráněny. 

Darovanému koni... 

Nemovitost je možné na nového vlastníka přepsat také pomocí darovací smlouvy. Ta se od té 

kupní smlouvy liší zejména absencí úplatnosti. Dárce tak projevuje štědrost vůči obdarovanému a 

může darovat třeba i celý svůj majetek. Ani darovací smlouvy však nejsou tak jednoduché! Zákon 

poskytuje dárci celou řadu prostředků ochrany v případě, že obdarovaný například projeví nevděk. 

Poslední krok k vlastnictví nemovitosti 

Máte již podepsanou kupní smlouvu, avšak vlastníkem stále nejste? Patrně je to proto, že jste zatím 

nepodali návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti do veřejného seznamu. V kupní smlouvě 

by standardně mělo být uvedeno, kdo návrh na vklad nemovitosti na katastr podá a kdo uhradí 

vzniklý poplatek. Návrh na zahájení vkladového řízení je v dnešní době možné řešit jak osobně či 

poštou, tak elektronicky pomocí online aplikace katastru nemovitostí. Aplikace vám ušetří práci 

díky načtení všech potřebných údajů přímo z katastru.  

 

Nejste si jisti, že tohle všechno zvládnete sami? Ozvěte se nám na email či na telefon a my vás 

bezpečně provedeme celým procesem. 

 



 

Obchodní právo 

 

Obchodní právo je široké právní odvětví, zabývající se postavením podnikatelů, právnických osob a 

vztahy mezi nimi. Zároveň také upravuje vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a právnickými i 

fyzickými osobami. Za součást obchodního práva se však nedají považovat vznikající vztahy mezi 

podnikatelem a spotřebitelem. V tomto případě se jedná o spotřebitelské právo a bývá často 

zaměňováno s tím obchodním. 

 

Existuje několik druhů obchodních společností, ve kterých se jako podnikatel či nepodnikatel 

můžete angažovat. Nejčastěji se jedná o společnost s ručením omezením, neboli s.r.o., jejíž založení 

je jednoduché, rychlé a minimální vklad do základního kapitálu je pouze 1 koruna. Oproti jiným 

druhům má bezpočet výhod zejména pro malé a střední podnikatele. Mezi další druhy obchodních 

společností je možné zařadit akciovou společnost, veřejnou obchodní společnost, komanditní 

společnost, družstvo či sdružení podnikatelů. 

 

Přeměny obchodních společností 

V obchodním právu jsou velmi běžné tzv. přeměny. Jedná se o přeměnu druhu společnosti, například 

změna s.r.o. na a.s. Přeměny obchodních společností mohou být různého charakteru. Můžeme 

jmenovat například splynutí, kdy dochází ke spojení dvou odlišných společností a vytvoření jedné 

nové, která je právním nástupcem. Opakem splynutí je poté rozdělení, kdy zaniká původní obchodní 

společnost, a vznikají dvě nové. 

 

Převody podílů v obchodní společnosti 

V určitých situacích dochází k převodům obchodního podílu na nového společníka nebo i jednatele. 

Podíl je abstraktní právní vztah společníka ku společnosti, vyjadřuje jeho míru „zapojení“ do 

rozhodování, ale třeba také i jeho podíl na zisku. Podmínky takového převodu jsou jasně dány 

zákonem a mohou se lišit pouze v některých bodech, které jsou závislé na typu společnosti. Převod 

podílu např. v s.r.o. je podmíněn souhlasem valné hromady, což je základním předpokladem pro to, 

aby byla smlouva o převodu podílu účinná a vstupující společník měl rozhodovací, vlastnická a další 

oprávnění. Ovšem společenskou smlouvou lze mnohé zákonné limity a požadavky buďto vyloučit 

nebo i zpřísnit. Jedná se tak o vyjádření principu autonomie vůle – svobody sjednat „vlastní pravidla“. 

 

Valná hromada 

Valnou hromadou se rozumí nejvyšší orgán s.r.o. nebo a.s., který má na starosti nejdůležitější 

rozhodnutí. V družstvu se hovoří o členské schůzi. Společníci, vlastníci podílů na společnosti, 

rozhodují o základních otázkách společně a hlasováním. Valná hromada ovšem nerozhoduje o 

obchodních záležitostech! To náleží jednatelům. Valná hromada se svolává zpravidla oficiální 

pozvánkou, která musí obsahovat místo a čas konání, program jednání a text návrhu usnesení, která 

mají být přijata. Odeslána pak musí být nejpozději 15 dní předem konáním valné hromady. 

 

Smlouvy, smlouvy a zase smlouvy 

Bezproblémové obchodní vztahy zkrátka stojí na dobrých smlouvách. Aby smlouvy byly platné a 

bezvadné, je téměř nezbytné, aby vám je zpracoval advokát. Nejčastěji proto poskytují právní pomoc 

v oblasti obchodního práva právě se sepisováním obchodních smluv a všeobecných obchodních 

podmínek. Svým klientům mohu nabídnout komplexní, rychlé a efektivní řešení. Zabývám se také 

řešením předsmluvní odpovědnosti, která může nastat i bez uzavření smlouvy! Obvykle se tak stává 

tehdy, když je během procesu uzavírání smlouvy s jinou stranou sděleno obchodní tajemství nebo je 

zde silné očekávání, že smlouva uzavřena bude. V případech porušení této odpovědnosti poté může 

nastupovat například náhrada škody nebo smluvní pokuta. 

 

Prostředky ochrany i obrany při porušení povinností 



Při porušení právních povinností nastupuje často uplatnění smluvní pokuty či smluvních úroků. 

Smluvní úrok z prodlení nastupuje tehdy, když se jedna ze stran dostane do prodlení s plněním – 

například nezaplatí kupní cenu v určené lhůtě. Jedná se o peněžitou sankci za nesplnění povinnosti 

ve lhůtě. Úroky z prodlení mohou být také ze zákona, pakliže nejsou upraveny ve smlouvě. Úroky 

jsou vyjádřeny percentuálně za každý den prodlení. Smluvní pokuta je ošemetná věc, neboť z ní se 

takřka nelze vyvázat. Nastupuje jednorázově, jako pevně sjednaná částka mnohdy ve sto tisících. 

 

Pokud chcete v rámci vašeho podnikání ochránit vaše know-how, pak je pro vás NDA, anglicky non-

disclosure agreement či dohoda o mlčenlivosti, tím správným řešením. Správná NDA by měla 

obsahovat rozsah citlivých informací a okruh osob, kterým mohou být tyto informace sdělovány, 

dobu, po kterou bude váš obchodní partner o skutečnostech mlčet a samozřejmě také smluvní pokutu, 

kterou má smluvní partner v případě porušení mlčenlivosti zaplatit. 

 

Ačkoliv existuje mnoho dalších institutů a prostředků, kterými se lze chránit. Ale ani s těmi 

nejlepšími prostředky mnohdy nelze zabránit tomu, že se druhá strana bude zdráhat něco platit.  

V těchto případech je proto nejlepší kontaktovat advokáta a zeptat se na možnosti právního vymáhání 

splnění povinností. 

 

Právní služby JUDr. Martin Halahija 

Nabízím komplexní právní služby v oblasti obchodního práva. Pomohu vám s vytvořením smluv a 

dohod, převodem obchodních podílů či s likvidací společnosti, a s tím spojeným zapisováním změn 

do obchodního rejstříku, vymáháním pokut a úroků či naopak ochranou před neoprávněným 

uplatněním těchto prostředků. Samozřejmostí je spolupráce s notářem a jinými odborníky. Zavolejte 

nám nebo se nám ozvěte na e-mail a my vás bezpečně provedeme džunglí práva i soudního procesu. 


