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Obálkapodvánočnímstromkemnenívčeských
domácnostech jevemnikterakojedinělým.Ať
už se jedná o poukazy nebo přímo hotovost,
dává obdarovanémumožnost volby, co si po‑

řídí. Není výjimkou ani to, že taková obálka svým ob‑
sahemnaopakpřesněurčí, jakéhomajetku její adresát
nabude.Údaje vkatastrunemovitostí ukazují, že exis‑
tuje mnoho domácností, kde se rodiče rozhodli svým
potomkůmpodstromečeknadělitbyt,chatunebojinou
nemovitost. Jestližeale rodičepřistoupíktomutokro‑
ku před prahem dospělosti svého dítěte, bude situace
poněkud komplikovanější, ne však neřešitelná.
Pro platnost darovací smlouvy je i v tomto případě

podmínkou souhlas obdarovaného vyjádřený jeho
podpisem. U nezletilého dítěte to znamená souhlas
opatrovnického soudu. „Dle občanského zákoníku je
souhlasnutnýkprávnímu jednání, které se týkáexis‑
tujícíhoibudoucíhojměnídítěte,přičemžzákonmimo
jinévýslovněuvádí, že souhlas je zapotřebí, pokudmá
dítě nabýt dar nikoli zanedbatelné majetkové hod‑
noty. V případě nemovitosti tak souhlas bude nutný
vždy,“ vysvětlujeadvokátkaLenkaGomezTomčalová
ze Z/C/H Legal.
Věk obdarovaného ani hodnota nemovitosti ne‑

hrají roli, je tedy z tohoto pohledu jedno, jestli se na‑
byvatelembytu či domumá stát dítě školoupovinné,
neboodrostlý teenager. „Jedinouvýjimkou je situace,
kdy dosud nezletilý, vždy ale půjde o staršího šest‑
nácti let, již nabyl plné svéprávnosti, ať už přiznáním
svéprávnosti soudem nebo uzavřenímmanželství se
souhlasem soudu. Nezletilý, který je plně svéprávný,
právně jedná sám a k nabytí nemovité věci souhlas
soudu nepotřebuje,“ dodává advokátka Klára Rüc‑
klová z GHS Legal.
Před dosažením plné svéprávnosti dítěte rodičům

nezbude než podat k opatrovnickému soudu návrh
na schválení právního úkonu za nezletilého. Zatímco
kdykoliv jindy jsou to rodiče, kteří před soudem za
svéhopotomka jednají, z důvodumožného střetu zá‑
jmůsnejvětší pravděpodobností soudustanovídítěti
kolizníhoopatrovníka,nejčastěji orgánsociálněpráv‑
ní ochrany dítěte, takzvanýOSPOD, vmístě bydliště.
„Obecně platí, že rodiče nemohou dítě zastoupit

vprávních jednáních, kde jsouvedlenezletilého sami
účastníkem.Takovýmjednánímbudeprávěuzavření
darovací smlouvynanemovitost,“ potvrzuje advokát
specializující senaprávonemovitostí JakubŠtilec.Po‑
kud soud souhlas udělí, bude nutné toto rozhodnutí
předložit spolu s darovací smlouvou a návrhem na
vklad práva katastrálnímu úřadu.
Je potřeba si ale uvědomit, že stejný souhlas bude

aždosvéplné svéprávnosti dítěpotřebovat, kdykoliv
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Německoprodloužilo do konce
letošního roku dobu, po kte‑
rou odpadá povinnost pod‑
nikatelů podat na sebe insol‑

venčnínávrh.Tomávliv inačeskévě‑
řitele, kterým se naskýtá větší šance
nauspokojení jejichpohledávekzaně‑
meckými dlužníky.
Státy zasažené covidem‑19 hledají

cesty, jak ulehčit situaci těm, na kte‑
rých se pandemie podepsala hospo‑
dářskými dopady. Cílem je nenechat
je zbankrotovat.
Vedlenejrůznějšíchprogramů,úvě‑

rů a výzev je jedním z prostředků, jak
toho dosáhnout, alespoň na chvíli
ulevit ekonomicky strádajícím pod‑
nikatelůmod jejichpovinnosti podat
na sebe insolvenční návrh.
Včeskémprávnímprostředíbylpři‑

jat takzvaný lex covid justice (nyní již
ve znění lex covid justice II). Dle něj
v době až šesti měsíců od ukončení
nebo zrušenímimořádného opatření
připandemiinenídlužník‑podnikatel
povinenpodat insolvenční návrhbez
zbytečnéhoodkladupoté,cosedozvě‑
dělnebopřináležitépečlivostiměldo‑
zvěděto svémúpadku.Zákonohrani‑
čujemaximálnídobutrvání tétoúlevy
do 30. června 2021, prozatím.
Někteří čeští věřitelé německých

dlužníků zbystřili v březnu, když ta‑
ková zpráva přišla od sousedů z Ně‑
mecka. Zákonodárce zbavil dlužní‑
ka‑podnikatele povinnosti podat
návrh na zahájení insolvenčního ří‑
zení v případě předlužení jeho ma‑
jetku. Nynější podoba zákona dává
tuto možnost do konce roku 2020.
Zákon – nazvěme jej jeho oficiální
zkratkou: COVInsAG – ovšem pod‑
miňuje odpadnutí této insolvenční
povinnosti několika pravidly. Nut‑
no podotknout, že podle příslušné‑
ho německého zákona upravujícího
insolvenci je nesplnění povinnosti
statutárníhoorgánu (nebo jinéosoby
v zákoněuvedené) podat insolvenční
návrh trestným činem.
COVInsAG se nemůže dovolávat

dlužník, který se dostal do předluže‑
ní z jinýchdůvodůnežtěchspojených
s pandemií covidu‑19 nebo v případě,
kdy neexistují žádné vyhlídky na to,
že by se dlužníkova momentální pla‑
tebníneschopnostmohlavyřešit. Po‑
kuddlužníknebyl vproblémechkpo‑
slednímu dni loňského roku a stále
existuje možnost, že se platební ne‑
schopnost podaří vyřešit, tak se dů‑
vody této neschopnosti spočívají‑
cí v pandemii předpokládají. Zákon
tedy míří na podnikatele, kteří jsou
vdůsledkupandemie sicepředlužení,
ale stáleplatebněschopní, respektive
lzepředpokládat, že se jejichplatební
schopnost obnoví.
Jak bylo zmíněno, doba, po kterou

lze využít možností zákona COVIn‑
sAG (podle aktuální podoby zákona),
končí na letošního silvestra. Zákon
vypočítává idalší pravidlapropřípad,
kdydlužníksplňujepodmínkyprovy‑
užití možnosti nepodávat insolvenč‑
ní návrh.
Jednáseoplatbypotřebnéproudr‑

žení nebo obnovení chodu dlužníko‑
va provozu, které jsou podle COVIn‑
sAGpovažoványzaplatbyprovedené
vsouladuspovinnostíkaždéhopodni‑
katele – povinností jednat s péčí řád‑
ného hospodáře – a dále o podporu
nových úvěrů poskytnutých v době
vyloučenípovinnostipodat insolvenč‑
nínávrh, a sicezhlediskaposkytnuté‑
ho zajištění a splacení.
Podle COVInsAG nejsou takové

úkony dlužníka považovány za úko‑
nypoškozujícívěřitele.Dopojmuúvěr
zákonzahrnuje i zápůjčky společníků
společnosti.
Adál?Otázkou zůstává, jakdlouho

bude moci zákonodárce prodlužovat
výše uvedené výjimky. Je také tře‑
ba myslet nejenom na dlužníky, ale
i na věřitele, ze kterých se následně
rovněžmohou stát dlužníci.
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se rozhodne s nemovitostí dále nakládat, ať už půjde
opřevodnebo třebazřízení zástavníhopráva.Platí to
dokonce iprouzavřenídlouhodobénájemní smlouvy.
Soudbude v takovémpřípadě zkoumat, jestli je úkon
v nejlepším zájmu dítěte.
Souhlas soudu je zvláštnímzpůsobemochranyma‑

jetkunezletiléhov zájmu jeho zajištění dobudoucna.
Obdobná úprava platí i pro spoření pro dítě na speci‑
alizovanémúčtu. Pokud se rodiče jednou rozhodnou,
že nemovitost a zisk z ní patří dítěti, nemohou si ji už
pozdějinárokovat.Tomůžebýtnevýhoda.Nadruhou
stranuale také rozhodující podmínka, pročnapříklad
rozvádějící se rodiče aneboštědří prarodiče chtějí ne‑
movitost darovat přímo dítěti.
Na nutnost získat souhlas opatrovnického soudu

je vhodné pamatovat při sjednávání smluvních pod‑
mínek, zejména u časových lhůt a s nimi spojených
sankcí. Transakce se totiž může kvůli tomuto řízení
značně protáhnout, a to zejména v případech, pokud
opatrovnický soud nebude ochoten právní úkon po‑
světit.Drobnouútěchoumůžebýt, že totorozhodová‑
ní soudunezatíží rodinný rozpočet.Řízení vopatrov‑
nickýchvěcechapéčesouduonezletilé jeosvobozeno
od soudních poplatků.
Vlastnictví je však zároveň závazkem.Vlastník bu‑

dovy jepovinenseosvůjmajetek řádněstarat, stavbu
udržovat a technicky ji zabezpečit, abyneohrožovala
život, zdraví nebo majetek dalších osob. Jak to tedy
bude s odpovědností nezletilého, když z neopravené
střechy domu v jeho vlastnictví spadne taška na ko‑
lemjdoucího? „Nezletilý nahradí způsobenou škodu,
pokud byl schopen ovládnout své jednání a zároveň
posoudit jeho následky. Spolu s ním nahradí škodu
zpravidla ten, kdo nad nezletilým zanedbal náležitý
dohled,“ vysvětluje advokátka Tomčalová.
Jestliže k úrazu dojde do jednoho roku od převodu

vlastnického práva z rodiče na dítě, ke slovu přijdou
další paragrafyobčanskéhozákoníku. „V tompřípadě
bude za škoduodpovídat společně anerozdílně rodič
i jako předchozí vlastník,“ doplňuje Klára Rücklová.
Platí ale, že hlavní břemeno v péči omajetek ve vlast‑
nictví nezletilého leží na zákonných zástupcích. Za
provádění potřebné údržby tak budou v zásadě vždy
odpovědní jeho rodiče.
Že smlouvymohoumít řadu podob, o tom vědí své

zaměstnancikatastrálníhoúřadu.Tipředčasemřešili
darovací smlouvu,kterourodičepřepsalibytnasvého
syna, připravenouvpodoběkomiksu. Jednostránko‑
výdokumentplnýobrázkůvpopiscíchobsahoval vše
potřebné, byly zde informace, o jakýbyt jde, na jakém
pozemku leží, stejně jako souhlas s jeho nabytím, na‑
víc nechyběly ani úředně ověřené podpisy všech zú‑
častněných. Pražskému katastrálnímu úřadu proto
nezbylonežvkladvlastnickéhoprávanazákladě této
neobvyklé smlouvy povolit.

Dům pod
stromečkem?
Darovat
nemovitost
nezletilému
dítěti není
úplně
jednoduché, je
k tomu třeba i
souhlas soudu.
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