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Úvod
Bytové spoluvlastnictví patří mezi nejčetnější formy spoluvlastnictví v České
republice. Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů 20111 bylo v České republice 1 800 075
obydlených domů, v nichž bylo obydleno 4 104 635 bytů. Od roku 1991 se počet obydlených
bytů zvýšil o cca 400 tisíc, přičemž je zřejmý trend zvyšování podílu domácností jednotlivců
a neúplných rodin na úkor rodin úplných. Současně platí, že domy, které za socialismu ve
velkém vystavěl a vlastnil stát, popř. které vystavěla tzv. stavební bytová družstva často
prostřednictvím svých členů svépomocí, byla po roce 1989 ve velkém privatizována a to
buďto do nově vznikajících bytových družstev nebo přímo do osobního vlastnictví. Význam
právní úpravy bytového spoluvlastnictví tak proti minulým dobám významně vzrostl a
s pokračujícími trendy ve společnosti lze očekávat, že tento význam poroste i v budoucnu.
Vlastnictví bytů má oproti vlastnictví jiných věcí svá specifika. Hlavním
diferenciátorem je patrně cena nemovitostí a podíl částky, kterou musí domácnost vydat na
pořízení bydlení. Na konci června 2018 stál2 průměrný byt v Praze 6,21 milionu Kč, což při
velikosti 63 m2 činilo jednotkovou cenu 98 tisíc Kč / m2. Vlastní bydlení tak představuje do
splacení úvěru na bydlení často největší výdajovou položku domácností, současně byt
představuje obvykle to nejhodnotnější ve vlastnictví členů domácnosti. Při koupi bytu lidé
mnohdy musí volit kompromis mezi velikostí a dispozicí bytu, jeho technickým stavem,
atraktivitou okolí, dopravní dostupností a cenou. Málokdy je možné při koupi zohledňovat,
jací jsou sousedé, nehledě na to, že vlastníci bytů se v čase mění. Lze tak říct, že sousedy a
současně spoluvlastníky domu si málokdy můžeme vybrat. Lidé se tak často ocitají v režimu
bytového spoluvlastnictví „nedobrovolně“, ve velkém počtu, spoluvlastníci pochází z různých
společenských vrstev, mají různou úroveň vzdělání, růžný životní styl a často i různé
představy o vykonávání svých práv. Vzhledem k transakčním nákladům koupě jiného bytu a
následného stěhování je možnost úprku z jednoho bytového spoluvlastnictví do jiného

1

Český statistický úřad, Kde a jak bydlí české domácnosti?, publikace č. 170231-14, 2014,

https://www.czso.cz/csu/czso/kde-a-jak-bydli-ceske-domacnosti-p2eqbgktkl, str. 6
2

Aktuálně.cz / ČTK, Průměrná cena bytu v Praze pokořila 100 tisíc korun za metr čtvereční. Tempo růstu ovšem klesá,

22. 8. 2018, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/prumerna-cena-bytu-v-praze-pokorila-100-tisic-korun-zametr/r~3d53c68ca61811e8a4d90cc47ab5f122/
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v případě neshod se spoluvlastníky obtížná. Ochrana vlastnictví je z výše uvedených důvodů
u bytů velmi významná.
V diplomové práci se chci zaměřit zejména na to, jak současná a minulá právní úprava
řeší praktické problémy, jak je srozumitelná laické veřejnosti, zda působí společensky
rovnovážně a zda přispívá k vytváření vyrovnaných vztahů mezi spoluvlastníky. Současně se
chci zabývat i tím, jak by nedostatky dnešní úpravy bylo možné řešit v budoucnu de lege
ferenda. Důvodem, proč jsem zvolil toto téma, je velká četnost nutnosti používat právní
úpravu k ochraně práv mých i práv mých blízkých, jakož i zjištění z praxe, že představy o
režimu nakládání s byty a domy jsou mezi laickou veřejností velmi rozdílné.
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1 Pojem vlastnictví a principy bytového
spoluvlastnictví
1.1 Vlastnictví
Vlastnictví3 bezpochyby patří mezi nejvýznamnější pojmy soukromého práva. Je
natolik významné, že je chráněno již Listinou základních práv a svobod a to v jejím
článku 11. Vlastnictví patří mezi tzv. absolutní majetková práva, tedy taková, která působí
vůči všem osobám. Je možné jej definovat pomocí syntetické a analytické teorie.
Syntetický přístup k vlastnictví vychází z myšlenky, že vlastnictví představuje právní
panství nad věcí4. Zuklínová jej definuje5 jako „právní panství nad věcí, jehož obsahem je
oprávnění vlastníka (čili právem upravená a chráněná možnost) nakládat věcí podle své vůle
(libovolně), a to co nejobsáhleji, za předpokladu, že tím neporušuje zákon nebo právo jiných
osob.“ Toto pojetí se projevuje i v občanském zákoníku, kde je zakotveno v § 1012. Ten také
zdůrazňuje oprávnění vlastníka vyloučit z nakládání s věcí jiné osoby.
Analytický přístup naproti tomu zdůrazňuje jednotlivá dílčí oprávnění vlastníka. Mezi
tato práva se typicky zařazuje právo věc držet, užívat, požívat a zničit (ius possidendi, ius
utendi, uis fruendi a ius abutendi), patří mezi ně však i jakékoli jiné právo, pomocí nějž může
vlastník s věcí nakládat, např. právo věc opustit nebo spotřebovat.

3

Někteří autoři rozlišují mezi pojmy „vlastnictví“ a „vlastnické právo“. Pro účely této diplomové práce budu dále tato slova

považovat za synonyma, a to zejména s ohledem na to, že zákonná definice vlastnictví v § 1011 občanského zákoníku se
překrývá s definicí majetku podle § 495.
4

Na rozdíl od držby, která představuje faktické panství nad věcí.

5

ZUKLÍNOVÁ, Michaela, Pojem vlastnictví in DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří a kol. Občanské právo hmotné, Svazek 3:

Věcná práva, Praha, Wolters Kluwer, 2013, ISBN 978-80-7478-935-9., str. 30
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1.2 Spoluvlastnictví
Náleží-li vlastnické právo více osobám, hovoříme o spoluvlastnictví. Tyto osoby pak
označujeme za spoluvlastníky. V rámci spoluvlastnictví rozlišujeme vztahy vnější, které
vznikají vůči třetím osobám, a vztahy vnitřní, které vznikají mezi samotnými spoluvlastníky.
Vnější vztahy jsou obdobou situace, kdy vlastnické právo náleží jediné osobě.
Občanský zákoník v § 1116 uvádí, že vzhledem k věci jako celku se spoluvlastníci považují
za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Uvedené vyjadřuje, že má-li být s věcí
disponováno vůči třetím osobám, musí se tak dít souhlasným ujednáním všech spoluvlastníků.
Není proto možné, aby věc byla např. prodána, aniž by některý ze spoluvlastníků s takovou
dispozicí souhlasil. V návrhu6 občanského zákoníku z roku 2005 byla uvedená zásada
vyjádřena větami „Je-li společná věc nahlížena jako celek, považují se spoluvlastníci za
jedinou osobu a, jsou-li spolu ve shodě, nakládají s věcí jako jediná osoba. Nejsou-li
spoluvlastníci ve shodě, nemůže žádný z nich zasahovat do věci tak, aby se to dotklo podílu
jiného spoluvlastníka.“ Občanský zákoník tak v rámci vnějších vztahů uplatňuje princip
jednomyslnosti a nikoli princip majority. Důvodová zpráva k tomu výslovně uvádí7 jako
příklad neplatný prodej věci většinovým spoluvlastníkem bez souhlasu ostatních
spoluvlastníků. Současně také podle § 1117 platí, že každý ze spoluvlastníků má právo k celé
věci, nikoli jen k její části. Koncepce spoluvlastnictví proto nevede k rozdělení věci
v právním slova smyslu, nýbrž k rozdělení vlastnického práva k ní. Nejvyšší soud v rozsudku
sp. zn. 28 Cdo 3939/2009 uvedl, že „Předmětem spoluvlastnického práva je určitá věc jako
celek. Tato věc náleží celá každému spoluvlastníku; rozdělena (podílem) není společná věc,
ale vlastnické právo, resp. spoluvlastnický podíl jako míra, kterou se spoluvlastník podílí na
právech a povinnostech ke společné věci.“
Vnitřní vztahy mezi spoluvlastníky jsou vyjádřeny spoluvlastnickým podílem. Podíl
podle § 1122 odst. 1 občanského zákoníku vyjadřuje míru účasti spoluvlastníka na vytváření
společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. Výše podílu
je určena právní skutečností, na základě které vzniklo spoluvlastníku vlastnické právo, popř.

6

Viz zdůvodnění k § 973 v důvodové zprávě k návrhu občanského zákoníku z roku 2005,

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_verze_2005.pdf, str. 397
7

Důvodová zpráva k § 1115 až 1120 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, str. 292
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pokud výše podílu není určena, platí vyvratitelná domněnka, že výše podílů jsou mezi
spoluvlastníky stejné8. Podíl vyjadřuje jak míru, kterou se spoluvlastník podílí na rozhodování
o osudu věci, tak i míru, s jakou může věc užívat a požívat. Pokud např. budou dvě osoby
vlastnit auto každá z 50 %, pak platí, že každá z nich může auto užívat tři a půl dne v týdnu.
Obdobně pokud dvě osoby vlastní napůl les, mělo by vytěžené dřevo připadnout každému
napůl, a to bez ohledu na to, kdo takové dřevo vytěžil. Je proto nesprávný takový závěr, který
by přisuzoval plody tomu, kdo je oddělil. Občanský zákoník tuto zásadu výslovně uvádí v
§ 1120 odst. 1, dovodila jí už ale i dřívější judikatura, např. Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn.
22 Cdo 509/2003 uvedl, že „pokud si jeden ze spoluvlastníků bez dohody s ostatními oddělené
plody přisvojí, případně je spotřebuje, jedná se o majetkový prospěch získaný na jejich úkor
plněním bez právního důvodu“.
Při posuzování míry nároku na užívání a požívání věci je třeba zohlednit také
kvalitativní stránku těchto činností. Např. pro rodinu může mít větší význam užívání
automobilu o víkendu (pro účely výletů, odvozu velkých nákupů atp.) než užívání v době
pracovního týdne. Nejvyšší soud se k této problematice vyjádřil v rozsudku 22 Cdo
1645/2013, v němž uvedl: „posouzení rozsahu a kvality užívání společné věci je určující pro
přijetí závěru, zda, případně v jakém rozsahu spoluvlastník užívá společnou věc nad rámec
svého spoluvlastnického podílu“. Užívání nad rámec spoluvlastnického podílu s sebou nese
možnost požadovat náhradu za obohacení takovým spoluvlastníkem, který věc užívat
v rozsahu jeho vlastnického podílu nemůže. Uvedené platí i pro případ, kdy se takové užívání
nad rámec spoluvlastnického podílu děje v souladu s právním důvodem. Příkladem může být
např. rozhodnutí většinového vlastníka, který zcela vyloučí z užívání věci menšinového
vlastníka. Ústavní soud se k této záležitosti vyjádřil ve stanovisku pléna Pl. ÚS-st. 48/18,
v němž uvedl: „Užívání společné věci může být in concreto určeno dohodou spoluvlastníků
nebo jejich většinovým rozhodnutím (§ 139 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
§ 1128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) nebo též rozhodnutím soudu (§ 139
odst. 3 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 1139 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.). Na
základě těchto právních skutečností může být některý ze spoluvlastníků z užívání společné věci
zcela vyloučen, či může být oprávněn k užívání věci v rozsahu menším, než by korespondovalo
s výší jeho podílu. V takovém případě však nedochází k užívání společné věci nad rámec

8

§ 1120 odst. 3 občanského zákoníku
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spoluvlastnického podílu bez právního důvodu (bez spravedlivého důvodu – viz dikci
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.). Užívání společné věci však ani v tomto případě nemůže
vyloučit právo spoluvlastníka na náhradu za to, že neužívá společnou věc v rozsahu
odpovídajícím jeho spoluvlastnickému podílu.“

1.3 Koncepce bytového spoluvlastnictví
Bytové spoluvlastnictví představuje jeden z druhů spoluvlastnictví, který bývá
právními řády speciálně upraven. Je tomu tak z důvodu, že standardní koncepce
spoluvlastnictví je u bytů problematicky využitelná. Jak bylo uvedeno výše, charakteristikou
vlastnictví je možnost nakládání s věcí a současně možnost jiné osoby z takového nakládání
vyloučit. V případě bytu jakožto prostoru, který lidé běžně vnímají jako osobní prostor, je
právě vyloučení z užívání jinými osobami klíčovou vlastností. V případě, že dům fakticky
sestává z několika logicky ucelených částí (bytů, nebytových prostor), je žádoucí zajistit, aby
tyto jednotlivé části měly z právního hlediska (nikoli jen fakticky) různé vlastníky, kteří díky
tomu mohou užívat tyto vymezené části nezávisle na ostatních. Současně je zapotřebí vyřešit
vztahy, které vznikají k částem, které budou užívat všichni – např. nosným konstrukcím,
schodištím, střeše atp. Slovenský právní teoretiky Štefan Luby shrnul ve své publikaci
Vlastníctvo bytov9 několik teorií, jak lze přistoupit k rozdělení vlastnictví k domu na
jednotlivé části. Tyto teorie jsou v našem právním řádu běžně uznávané a odvolává se na ně
judikatura10.
Aktuální právní úprava vlastnictví bytů a spoluvlastnictví domu obsažená
v občanském zákoníku je souhrnně nazývána „bytovým spoluvlastnictvím“. Naproti tomu
dřívější úprava obsažená v zákoně o vlastnictví bytů byla nazývána „vlastnictvím bytů“. Přes
rozdíly v obou přístupech lze však říci, že obě koncepce vychází ze stejných teoretických
základů a obě řeší stejné životní situace. Současně vzhledem k tomu, že i na byty vymezené
podle zákona o vlastnictví bytů dnes v určitém rozsahu dopadá úprava bytového

9

LUBY Štefan, Vlastníctvo bytov, Bratislava, Slovenská akadémia vied, 1971, 71-014-71, str. 198 a následující

10

Např. Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS. 51/2000 uvádí: „Platná právní úprava je tedy postavena na spoluvlastnické

koncepci, kde hlavním předmětem je budova a vedlejším předmětem byt nebo nebytový prostor, které nejsou reálně
oddělitelnými částmi budovy a ke spoluvlastnictví budovy tak přistupuje vlastnictví bytu či nebytového prostoru (konstrukce
tzv. dualistické teorie bytového vlastnictví ve spoluvlastnickém pojetí).“
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spoluvlastnictví občanského zákoníku, budu je pro účely této práce nazývat souhrnně „bytové
spoluvlastnictví“.

Monistické teorie

Dualistické teorie

výlučný předmět:
DŮM

výlučný předmět:
BYT

hlavní předmět:
DŮM
vedlejší předmět:
BYT

hlavní předmět:
BYT
vedlejší předmět:
DŮM

spoluvlastnická teorie

teorie vlastnictví bytu

spoluvlastnická teorie

teorie vlastnictví bytu

1.3.1 Teorie vlastnictví bytu
První skupinou z teorií bytového spoluvlastnictví jsou teorie založené na prioritě
vlastnictví bytu. Byt je v nich chápán jako předmět vlastnictví. V monistické variantě tento
koncept spočívá v důsledném rozdělení domu na byty, přičemž existence společných částí je
buďto zcela popírána nebo je existence takových částí sice uznána, avšak není k nim uznáno
vlastnické právo a možnost jejich užívání je chápáno jako subjektivní právo vlastníka bytu.
V dualistické variantě je byt považován za hlavní předmět vlastnictví, ke kterému
náleží spoluvlastnický podíl na společných částech. Obě varianty chápou jako (hlavní)
předmět vlastnictví byt, ke kterému náleží další práva a to podle svojí povahy a funkce, tedy
akcesoricky.

1.3.2 Spoluvlastnická teorie
Druhou skupinou jsou teorie založené na prioritě vlastnictví domu. V monistické
variantě je jako výlučný předmět vlastnictví chápán dům, který je nedělitelný. Pohled na byt
v takovém pojetí se různí. V extrémní verzi není vůbec chápán jako předmět práva, často
s odkazem na to, že představuje jen „vzduch uprostřed domu“. Umírněnější verze považují
byt nikoli za věc, ale za jakési absolutní majetkové právo, typicky za služebnost užívání bytu.
Argumenty ve prospěch této varianty se často opírají o superficiální zásadu a o to, že
vlastnictví spočívá i ve schopnosti nezávisle na druhých disponovat s předmětem vlastnictví,
což u bytů ze své podstaty není zcela možné (např. není možné byt zničit).
-9-
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V dualistické variantě je jako hlavní předmět vlastnictví chápán dům, ke kterému
náleží vlastnické právo k bytu. V jedné z verzí vlastnictví bytu představuje akcesorické
vlastnictví k spoluvlastnictví společných částí. V druhé verzi je naopak uvažována celistvost
vlastnictví bytu a spoluvlastnictví společných částí, podle níž je vlastnictví bytu nerozlučně
spojeno se spoluvlastnictvím společných částí. Tuto druhou koncepci v České republice
používal zákon o vlastnictví bytů11, byť by se mohlo na první pohled zdát, že vycházel
z koncepce vlastnictví bytu12.

1.3.3 Teorie vlastnictví sui generis
Dualisticko-monistická teorie

předmětem je jednota
DŮM a BYT

teorie vlastnictví sui generis

Teorie vlastnictví dualisticko-monistická uznává byt a dům za dva různé předměty,
nicméně vzhledem k jejich nerozlučnosti je považují za jeden celek. Podle této koncepce
proto spoluvlastnictví společných částí a vlastnictví bytu tvoří jediný celek, jediné vlastnické
právo. Toto jediné vlastnické právo je v části bytu výlučným vlastnictvím a v části společných
částí spoluvlastnictvím, představuje proto jakýsi zvláštní druh vlastnictví svého druhu (sui
generis).

11

Důvodová zpráva k zákonu č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů k § 30 uvádí: „Ustanovení odpovídá principu, že základní je

vlastnické právo k jednotce, práva k společným částem domu jsou pouze akcesorická, závislá na základním právu, proto i
nesamostatná.“
12

Štefan Luby v díle Vlastníctvo bytov na str. 205 uvádí, že např. německá úprava vycházející z tohoto konceptu hovoří

primárně o vlastnictví bytů a nikoli o spoluvlastnictví domu, neboť z pohledu teorie je obtížné připustit, že spoluvlastnictví
domu je omezeno výlučným vlastnictvím bytu, tedy že jedno vlastnictví omezuje druhé. Proto zákonodárce zvolil koncepci
základního práva vlastnictví bytu, ke kterému akcesoricky náleží spoluvlastnictví domu. Český zákon č. 72/1994 Sb. o
vlastnictví bytů zastával v této záležitosti stejný koncept.
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K dualisticko-monistické teorii má nejblíže současná právní úprava bytů v občanském
zákoníku č. 89/2012 Sb., která chápe byt a podíl na společných částech jako jedinou věc. V
§ 1159 definuje jednotku jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech.
Důvodová zpráva k tomu uvádí13: „Návrh vychází z pojetí, že byt (nebytový prostor nebo
soubor bytů a nebytových prostorů) a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité
věci (domu a zastavěnému pozemku) tvoří neoddělitelné součásti jednoho celku, jednoho
vlastnického objektu s vlastností nemovité věci.“ a „Dosavadní odlišení spoluvlastnictví
nemovité věci (tedy společného vlastnického práva několika osob k celému domu a pozemku)
a individuálního vlastnického práva každé z těchto osob k jednotce jako dvou objektů
vyžaduje složitou úpravu propojující pevnou souvislost mezi oběma objekty.“

13

Důvodová zpráva k § 1159 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-

zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, str. 303.
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2 Právní úprava bytového spoluvlastnictví
Před rekodifikací soukromého práva občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. bylo
typické, že úprava vlastnictví bytů byla prováděna v samostatných zákonech mimo občanský
zákoník. Prvním takovým zákonem v novodobé historii Československa byl zákon
č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví bytů. Ten v § 1 připouštěl osobní vlastnictví bytu pro ty
z občanů, kteří chtěli uspokojovat bytové potřeby z vlastních prostředků. Tímto osobním
prvkem se takové byty odlišovaly od bytů v socialistickém společenském vlastnictví14, tedy
vlastnictví buďto státním nebo družstevním. Připustil tak právní rozdělení domu, které bylo
dříve dogmaticky odmítáno15.
1. května 1994, tedy již po rozdělení Československa, vstoupil v účinnost zákon
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále také „ZoVB“). V důvodové zprávě16 k uvedenému
zákonu bylo k § 1 uvedeno, že jedním z motivů vzniku nového zákona bylo upravit lépe vztah
vlastnictví bytu a spoluvlastnictví domu. Předchozí právní úprava zákona č. 52/1966 Sb.,
přestože uvažovala vlastnictví bytu a spoluvlastnictví společných částí domu, nijak detailně
vztah mezi těmito dvěma vlastnictvími neřešila. Z povahy věci je zřejmé, že tato dvě
vlastnictví jsou neoddělitelně spojena, protože např. zničení domu nutně vede k také zničení
bytu. Volná dispozice s jedním tak bez dopadů na druhé v zásadě není možná. Proto také § 1
ZoVB uváděl jako účel zákona: „Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož
spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené
části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy.“ Ve vztahu
k dřívějšímu zákonu č. 52/1966 Sb. zákon o vlastnictví bytů v § 31 odst. 2 stanovil, že
vlastníci bytů nebo nebytových prostor, jimž vlastnické právo vzniklo podle dosavadních
právních předpisů, jsou nově považováni za vlastníky jednotek podle ZoVB. Tito vlastníci

14

Socialistické společenské vlastnictví zakotvoval čl. 8 odst. 1 Ústavy č. 100/1960 Sb., přičemž tato ústava v čl. 10

připouštěla také osobní vlastnictví, ale primárně k předmětům osobní a domácí potřeby a rodinným domkům a nikoli
k bytům.
15

ELIÁŠ Karel, Některé otázky spojené s vlastnictvím bytů in Právník, ročník 152, č. 1, 2013, ISSN 0231-6625,

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/detail-cav_un_epca.1-0391333-Nektere-otazky-spojene-s-vlastnictvim-bytu/ str. 37
16

Důvodová zpráva k zákonu č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, sněmovní tisk 599/0,

https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t059900.htm
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měli za povinnost uvést právní vztahy k jednotkám a společným částem domu a k pozemku
do souladu s novou úpravou. ZoVB tak aplikoval tzv. nepravou retroaktivitu.
S rekodifikací soukromého práva prostřednictvím nového občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. bylo opuštěno od dřívějšího konceptu provádět právní úpravu dílčích oblastí
soukromého práva samostatnými zákony. Podobně jako byl k 31. 12. 2013 zrušen např. zákon
o rodině, byl zrušen také ZoVB. Současná úprava vlastnictví bytů se nachází v občanském
zákoníku v části třetí – absolutních majetkových právech mezi věcnými právy, převážně od
§ 1158 dále v části nazvané „bytové spoluvlastnictví“. Z důvodové zprávy17 vyplývá, že
hlavním důvodem rekodifikace bylo zařazení právní úpravy do jednoho zákona, což mělo
umožnit zjednodušení a větší přehlednost. Jako druhý důvod uvádí jednoznačnější vystižení
koncepce spoluvlastnictví budovy na prvním místě a až k němu přistupující vlastnictví bytu.
Tato koncepce se odrazila mimo jiné i v názvu pátého oddílu „bytové spoluvlastnictví“,
zatímco dřívější zákon hovořil o „vlastnictví bytů“.

2.1 Dvojkolejnost a nejasnosti v použití právní úpravy
Občanský zákoník sice zachoval základní principy předchozí úpravy, nicméně
v mnoha ohledech došlo ke změnám, zejména v definici jednotky a ve správě společných částí
(k tomu viz dále). Na rozdíl od v minulosti aplikovaného principu nepravé retroaktivity se
však nový občanský zákoník odvážil vstoupit do dřívějších právních vztahů pouze
v omezeném rozsahu. Z přechodných ustanovení je možné k vlastnictví bytů uvést tyto:
a) § 3028 odst. 1 – Občanským zákoníkem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne
nabytí jeho účinnosti.
b) § 3028 odst. 2 – Právní poměry věcných práv se řídí novým občanským
zákoníkem, i pokud vznikly před jeho účinností. Jejich vznik, práva a povinnosti
z nich vzniklé se však řídí dosavadními právními předpisy.
c) § 3063 – Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a
s nebytovými prostory nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

17

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf, str. 299
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vznikne i po dni nabytí účinnosti občanského zákoníku vlastnické právo k dalším
jednotkám v takovém domě podle dosavadních právních předpisů.
d) § 3028 odst. 3 – Závazkové vztahy se řídí dosavadními právními předpisy.
K bodu a) patrně není co dodat. Pokud dojde ke vzniku vlastnictví k bytům po
1. lednu 2014 (např. formou výstavby nového domu nebo rozdělením stávajícího), bude se
vlastnictví řídit novým občanským zákoníkem. Horší je to s dalšími přechodnými
ustanoveními.

2.1.1 Dva druhy jednotek
Patrně nejvíce problematickým konceptem jsou body b) a c). Obecně platí, že na vznik
vlastnictví by se mělo, v zájmu právní jistoty, pohlížet podle právních předpisů účinných
v době, kdy k takové právní skutečnosti došlo. Podle § 5 odst. 1 ZoVB vzniklo vlastnické
právo k jednotkám (bytům a nebytovým prostorům jakožto vymezeným částem domu)
vkladem prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí nebo výstavbou jednotky provedenou
na základě smlouvy o výstavbě. Ustanovení § 3028 odst. 2 reflektuje výše uvedený princip,
kdy právní skutečnosti, se kterými je spojen vznik vlastnictví k bytu v době před účinností
občanského zákoníku, se budou i nadále posuzovat podle ZoVB. To mimo jiné znamená, že
jednotky takto vzniklé (bytové i nebytové) budou i nadále definovány podle ZoVB. Takové
jednotky se odlišují od těch, které jsou definovány podle nového občanského zákoníku, neboť
ten změnil definice některých institutů. V praxi tak dochází k dvojkolejnosti právní úpravy.
Aby v jednom domě nedocházelo k souběhu vlastnictví bytů založeného na ZoVB a
vlastnictví bytů podle nového OZ, zákonodárce v § 3063 stanovil, že v případech, kdy v domě
existuje alespoň jedna jednotka vymezená podle ZoVB, vznikne i po nabytí účinnosti
občanského zákoníku vlastnické právo k dalším jednotkám podle dosavadního zákona. Stará
právní úprava ZoVB (již zrušená) se tak uplatní i na právní vztahy vzniklé po 1. lednu 2014.
Evidence udávající, jaký typ jednotek je v domě veden, byla zařazena do zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, podle jehož § 3 odst. 1 písm. d) a e) se v katastru
nemovitostí evidují oba typy jednotek.
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Jan Vytřísal ve své diplomové práci18 s odkazem na údaje Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, uvádí, že k 1. lednu 2018 bylo v ČR evidováno 1 731 324 jednotek –
bytů v režimu ZoVB a 90 399 jednotek – bytů v režimu občanského zákoníku. Počty
nebytových jednotek jeví obdobnou disproporci v zastoupení. Vzhledem k tomu, že životnost
domů je obvykle více než 100 let, jak dokládá stáří řady z nich v centrech měst, lze očekávat,
že pokud v budoucnu nedojde ke změně právní úpravy, která by režim sjednotila, bude tato
dvojkolejnost trvat ještě velmi dlouho. Uvedené jde bohužel přímo proti záměru rekodifikace
zjednodušit a zpřehlednit právní úpravu. Sám Karel Eliáš, hlavní autor nového občanského
zákoníku, zdůvodňuje dvojkolejnost jako „projev nechuti nové kodifikace vstupovat do
záležitostí, jež nastaly v minulosti.“.19 Na jednu stranu lze s tímto názorem souhlasit, neboť je
problematické, aby zákon vstupoval do vlastnictví, a to i s ohledem na ústavní principy jeho
ochrany, na druhou stranu dvojkolejnost vnáší do právní úpravy zmatek a vede ke snížení
spolehlivosti rozhodnutí týkajících se vlastnictví bytů.

2.1.2 Nejasnosti v otázkách práv a povinností vlastníků jednotek
Zatímco otázka vlastnictví k jednotkám je, byť ne ideálně, v občanském zákoníku
řešena, z nové úpravy není zcela zřejmé, zda se občanský zákoník uplatní také na práva a
povinnosti vlastníků jednotek vymezených podle ZoVB nebo zda tato budou i nadále řešena
dle původního předpisu (tato práva byla upravena zejména v § 13 a následujících). Novotný
k tomu uvádí20, že podle převažujících názorů se občanský zákoník na tato práva a povinnosti
uplatní, kdy ZoVB se aplikuje pouze v rozsahu vymezení vlastnictví. Uvedený postup však
může být problematický, neboť úprava nového občanského zákoníku byla vytvářena
s ohledem na definice institutů nové úpravy, které se ne vždy shodují s původní.

18

VYTŘÍSAL Jan, Dvojkolejnost úpravy bytových jednotek, 2018,

https://theses.cz/id/v6n65a/dvojkolejnost_pravy_bytovch_jednotek_DP_Jan_Vytsal.pdf, str. 39
19

ELIÁŠ Karel, Některé otázky spojené s vlastnictvím bytů in Právník, ročník 152, č. 1, 2013, ISSN 0231-6625,

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/detail-cav_un_epca.1-0391333-Nektere-otazky-spojene-s-vlastnictvim-bytu/, str. 45
20

NOVOTNÝ, Marek, § 1158 Předmět a rozsah úpravy in NOVOTNÝ, Marek, HORÁK, Tomáš, HOLEJŠOVSKÝ, Josef,

OEHM, Jaroslav, Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, Komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2016, ISBN 978-807400-602-9, str. 5

- 15 -

Hodnocení právní úpravy bytového spoluvlastnictví
Vyskytují se proto i opačné názory, které reprezentují extenzivní výklad § 3063 OZ,
tedy že občanský zákoník se na vztahy vyplývající z jednotek vymezených podle ZoVB vůbec
nepoužije. V takovém případě by se práva a povinnosti řídily zrušeným předpisem, který
pochopitelně není možné za takové okolnosti novelizovat.
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3 Definice jednotky a společných částí
3.1 Jednotka
Klíčovým pojmem vlastnictví bytů je „jednotka“. Jak již bylo uvedeno výše, při
posuzování jednotky je zapotřebí prvně zjistit, v režimu kterého ze zákonů se ta která jednotka
nachází. Uvedené je možné zjistit z katastru nemovitostí.

Obrázek 1 – výpis z katastru nemovitostí uvádějící typ jednotky

Právní režim jednotky lze považovat za poměrně pevný. Aby bylo možné
transformovat jednotky vymezené dle ZoVB do režimu občanského zákoníku, bylo by patrně
nutné zrušit vlastnictví bytů a následně provést rozdělení nemovité věci. Dohoda
spoluvlastníků v takovém případě zřejmě nebude možná21. Vyskytují se však i opačné
názory22, které se opírají o § 1169 občanského zákoníku, tedy že ke změně režimu postačí
upravit prohlášení vlastníka.

21

NOVOTNÝ, Marek, § 1158 Předmět a rozsah úpravy in NOVOTNÝ, Marek, HORÁK, Tomáš, HOLEJŠOVSKÝ, Josef,

OEHM, Jaroslav, Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, Komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2016, ISBN 978-807400-602-9, str. 4
22

SCHÖDELBAUEROVÁ Pavla, MMR ČR, odpověď na otázku Rekonstrukce lodžií, součástí bytu, 13.10.2016,

https://www.svjaktualne.cz/33/rekonstrukce-lodzii-soucasti-bytu-uniqueidgOkE4NvrWuNVegLPP0DQ2dO1hs123qdWcEWLDBR_98/
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3.1.1 Definice jednotky podle ZoVB
§ 2 písm. h) ZoVB definuje jednotku jako byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný
byt nebo rozestavěný nebytový prostor jakožto vymezenou část domu. Bytem se pak podle
písm. b) uvedeného paragrafu rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle
rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Pro nebytové prostory platí definice obdobná
podle písm. c). Problematickou položkou v této definici je pojem „místnost“, který ZoVB
nedefinuje. Namísto toho se odvolává na rozhodnutí stavebního úřadu, kterým typicky bývalo
kolaudační rozhodnutí, ale které dle aktuální úpravy § 119 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
není v některých případech vyžadováno23. V takovém případě bude patrně zapotřebí vycházet
z projektové dokumentace, kterou je vlastník stavby, za kterého se pro tyto účely považuje
v bytovém spoluvlastnictví společenství vlastníků, povinen po celou dobu trvání stavby
uchovávat. V praxi se ale samozřejmě může stát, že taková dokumentace neexistuje (např.
protože se nedochovala). Podpůrnou definici místnosti lze nalézt v § 3 písm. h) vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Podle této definice jde o „prostorově
uzavřenou část stavebního díla, vymezenou podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a
pevnými stěnami“. Při využití této definice lze u některých stavebních prvků usoudit, že
nemohou být místností:
1. Balkony a terasy – Tyto prostory nejsou ohraničeny stropem, nemohou být
tedy místností.
2. Lodžie – Tyto prostory jsou ohraničeny stěnami jen ze tří stran, také tedy
nemohou být místnostmi.
3. Sklepy a komory – Zde je situace složitější. Za místnost bude patrně možné
považovat pouze takový sklep, u kterého jsou všechny čtyři stěny vyzděné a to
až do stropu a vstup je proveden přes dveře osazené v zárubních. Ostatní
varianty (např. drátěné oplocení, vstup přes dveře z dřevěných latí, zdi ne ve
výšce celého podlaží) bude možné patrně považovat za tzv. sklepní kóji, která
nesplňuje definici místnosti.

23

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. připouští užívání stavby na základě kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu a bez

dalšího. Kolaudační souhlas v tomto smyslu není správním rozhodnutím.
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Prostory, které nesplňují definici místnosti, mohou být považovány za příslušenství
bytu (jednotky). K uvedenému závěru dospěl jak Nejvyšší správní soud24, tak i Nejvyšší
soud25. V otázce vlastnictví takových prostor však panují nejasnosti. Občanský zákoník
č. 40/1964 Sb. definoval v § 121 odst. 1 příslušenství věci jako (samostatné) „věci, které
náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány“,
příslušenství bytu pak v § 121 odst. 2 jako „vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby
byly s bytem užívány“. Definice příslušenství bytu v sobě tedy nezahrnuje ani to, že jde o věc,
ani to, že náleží vlastníku věci hlavní. Nejvyšší správní soud ve výše uvedeném rozsudku sp.
zn. 1 As 2/2004 dovodil, že i na příslušenství bytu se vztahuje odst. 1, tedy že jde o místnosti
a prostory, které náleží vlastníku věci hlavní (bytu / jednotky). Nejvyšší soud zastává dva
protichůdné názory. První z nich v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 450/2003 přímo uvádí, že oba
pojmy je nutné odlišovat, přičemž příslušenství bytu není věcí v právním slova smyslu, a
proto není předmětem právních vztahů, následně pak v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2195/2003
toto tvrzení podporuje, když uvádí, že „Příslušenství bytu není a nemůže být samostatným
předmětem právních vztahů, nýbrž se řídí režimem právního vztahu k bytu, k němuž náleží,
jinak řečeno sdílí právní režim bytu, k němuž náleží.“ Naproti tomu však v rozsudku sp. zn.
31 Cdo 2772/2000 nejdříve obecně uvádí, že „Příslušenství tvoří věci samostatné, které
mohou být samostatným předmětem právních vztahů, a jejich právní režim nesleduje ze
zákona bez dalšího režim věci hlavní.“ a následně v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1455/2008 říká,
že i když příslušenství bytu není samostatnou věcí, je třeba i na něj aplikovat zmíněné
pravidlo, že může mít vlastní osud. V rozsudku sp. zn. 22 Cdo 3174/2009 je pak výslovně
uvedeno, že podle závěrů odborné literatury sklepní kóje patří mezi společné části domu a
současně je příslušenstvím bytu – v uvedeném smyslu proto slovní spojení „příslušenství
bytu“ podle § 121 odst. 2 představuje takové části domu, které může vlastnit osoba odlišná od
vlastníka bytu. Výklad, že balkon, lodžie nebo sklepní kóje užívané pouze vlastníkem bytové

24

Z rozsudku sp. zn. 1 As 2/2004: „Není pochyb o tom, že balkón nelze považovat za místnost či součást souboru místností.

Může však být příslušenstvím bytu, jestliže splňuje kritéria § 121 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož jsou
příslušenstvím bytu vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Z § 121 odst. 1 občanského
zákoníku vyplývá, že příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s
hlavní věcí trvale užívány.“
25

Z rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1455/2008: „Jinak je však tomu u prostor, které s bytem přímo nesouvisí a nejsou pod

společným uzavřením (sklep, dřevník, kolna apod.). Takové prostory nejsou součástí bytu, ale jeho příslušenstvím“
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jednotky můžou být společnou částí domu, je však v rozporu s judikaturou Ústavního soudu
týkající se společných částí (k uvedenému viz dále).
Podle již zmíněného rozsudku sp. zn. 26 Cdo 450/2003 musí příslušenství bytu být
užíváno k uspokojení potřeby bydlení – příslušenstvím tak nemohou být např. prostory určené
pro chov zemědělských zvířat.
Jednotka vymezená podle ZoVB nebyla za staré úpravy soukromého práva
považována za věc, jak vyplývá26 z § 118 odst. 1 a 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
Tím spíše nemohla být věcí nemovitou, neboť těmi byly pouze pozemky a stavby spojené se
zemí pevným základem. Podle uvedených ustanovení však mohla být předmětem
občanskoprávních vztahů. Právní vztahy k jednotkám se podle § 3 odst. 2 ZoVB řídily
ustanoveními občanského zákoníku týkajících se nemovitostí. Zde je třeba upozornit na to, že
předmět občanskoprávních vztahů a věc jakožto předmět vlastnictví nebyly identické pojmy,
neboť občanský zákoník č. 40/1964 Sb. pracoval s tzv. úzkým pojetím věci, za kterou byly
považovány jen hmotné předměty27. Předmětem občanskoprávních vztahů vedle věcí mohly
být též práva nebo jiné majetkové hodnoty a právě byty a nebytové prostory. ZoVB v § 5
uvádí, že jednotka je předmětem vlastnictví. Z rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 33
Ca 44/98 vyplývá, že byt je předmětem vlastnictví pouze za předpokladu, že byl v souladu
s ZoVB vymezen: „Jednotky, tj. byty či nebytové prostory jako vymezené části domu, mohou
být předmětem právních úkonů pouze tehdy, jestliže byly vymezeny v souladu se zákonem
č. 72/1994 Sb. Jinak jde jen o nedílnou součást domu, která sdílí osud domu a nemůže být
samostatným předmětem převodu.“ Takové vymezení v praxi probíhalo typicky vkladem
prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. Pokud takové vymezení v katastru zaneseno
nebylo, nebylo možné s takovým bytem samostatně nakládat28. Předmětem občanskoprávních
vztahů proto nemohly být např. samotné místnosti. Uvedená koncepce vychází z toho, že byt
není fakticky (reálně) oddělitelný od budovy. Nevnímání jednotky (bytu) jako věci je otázkou
spíše akademickou, neboť přestože např. § 134 starého občanského zákoníku hovoří o

26

Pojmy jednotka a byt lze pro tyto účely považovat za identické, pokud byl byt jako jednotka vymezen postupem podle

ZoVB.
27

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. definici věci neobsahoval, uvedené se dovozovalo na základě kontinuity k § 23

občanského zákoníku č. 141/1950 Sb.
28

Viz rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 33 Ca 16/98
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vydržení věci, nikoli o vydržení části věci nebo něčeho, s čím se pouze nakládá obdobně jako
s věcí, v praxi bylo dovozeno, že i jednotku, která není věcí, lze vydržet29.
Podle § 5 odst. 1 a odst. 4 ZoVB je vlastnictví jednotky spojené se spoluvlastnickým
podílem na společných částech domu. Zákon o vlastnictví bytů tak koncepčně operoval
s dvěma předměty vlastnictví současně – jednotkou jakožto vymezenou částí domu a
společnými částmi. Vychází tak z dualistické koncepce, ve které hlavním předmětem
vlastnictví je byt, k němuž akcesoricky přistupuje spoluvlastnictví domu.
Je otázkou, zda jednotka vymezená podle ZoVB je v nové právní úpravě věcí.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. uvádí širokou definici věci, podle níž jde o vše, co je
rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Jednotka je v § 1159 výslovně označena za věc
nemovitou. Je otázkou, zda toto zařazení se vztahuje pouze k jednotkám podle občanského
zákoníku, které mají jinou definici a obsah, nebo také k jednotkám podle ZoVB. S ohledem
na § 3028 odst. 2, podle nějž se ustanovením občanského zákoníku řídí právní poměry práv
věcných, by bylo možné se domnívat, že i jednotky podle ZoVB jsou nově nemovitou věcí.

3.1.2 Definice jednotky podle občanského zákoníku
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. pojem jednotky významně modifikuje. V § 1159
uvádí, že jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných
částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Předmět vlastnictví je tak pouze
jeden. Jednotka je explicitně uvedena jako věc nemovitá. Podle důvodové zprávy30 stojí za
tímto konceptem snaha o odstranění „složité úpravy propojující pevnou souvislost mezi
oběma objekty“. Je otázkou, nakolik toto zdůvodnění je validní. Na první pohled se tento
koncept může zdát jako propracovanější, neboť v praxi není možné převést vlastnictví
společných částí domu odděleně od vlastnictví bytu. Na straně druhé však vytváří jakýsi
zvláštní druh věci, která je z části vlastněná výlučně a z části ve spoluvlastnictví. ZoVB navíc
v § 20 odst. 1 jasně uváděl, že s převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází
spoluvlastnictví společných částí domu, v odst. 2 pak obdobně k vlastnictví pozemku – tato
úprava se přitom nejeví jako složitá a z judikatury není zřejmé, že by tato koncepce činila

29

Viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Cdo 822/2012

30

Důvodová zpráva k § 1159 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-

zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, str. 303
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v praxi aplikační potíže. Lenka Engelová ve své rigorózní práci31 taktéž vyslovuje
pochybnosti, např. s odkazem na § 1172, který ukládá vlastníkům stávajících jednotek při
vzniku nástavby, přístavby nebo stavební úpravy, aby tito převedli na vlastníky nově
vzniklých jednotek adekvátní spoluvlastnické podíly na společných částech nemovitosti – tyto
ale nejsou věcí v právním slova smyslu (jsou součástí jednotky), jejich převod tedy není
možný.
Občanský zákoník v části věcných práv neuvádí definici bytu, ze kterého by se měla
skládat jednotka, pouze říká, že jde o prostorově oddělenou část domu. Lze však vycházet
z definice v § 2236 v odst. 1 v relativních majetkových vztazích - nájmu, podle níž se bytem
rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou
určeny a užívány k účelu bydlení. Nová úprava se tak neodvolává na veřejnoprávní
rozhodnutí. To bude v praxi patrně přinášet spíše menší přesnost vymezení. I v tomto případě
je možné podpůrně vymezit místnost prostřednictvím § 3 písm. h) vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
tedy jako uzavřenou část stavebního díla, vymezenou podlahou, stropem nebo konstrukcí
krovu a pevnými stěnami. Otázka, co je myšleno pod pojmem „obytný prostor“, však zůstává
a neodpovídá na ní ani zmíněná vyhláška, která zná pouze pojem „obytná místnost“. Lze se
však domnívat, že půjde o takové místnosti, které jako celek tvoří prostor, který je možné
obývat – tj. patrně bude zahrnovat i takové místnosti jako koupelnu, toaletu, stavebně
oddělenou šatnu, kuchyň atp.
Obdobně spornou otázkou je, jaký je režim prostor, které nejsou místnostmi, popř.
které se nenacházejí v prostorách mimo prostorově oddělenou část, tj. např. sklepní kóje atp.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. uvádí v § 510 odst. 1 definici příslušenství věci, která je
obdobná staré úpravě, tedy že jde o samostatnou věc, která je užívána s věcí hlavní. Pojem
příslušenství bytu již užíván není. Novotný na základě definice jednotky, která zahrnuje i
podíl na společných částech, dovozuje32, že koncepce příslušenství se u jednotek dle OZ
neuplatní, protože byt samotný není věcí (hlavní), je jí až jednotka, která se ale skládá i ze
společných částí. S tímto názorem se dá souhlasit v tom směru, že kdyby zákonodárce
uvažoval, že tyto prostory budou příslušenstvím bytu i přesto, že nejsou samostatnou věcí,

31

ENGELOVÁ Lenka, Bytové spoluvlastnictví: Srovnání právní úpravy vybraných institutů v zákoně č. 72/1994 Sb. a v

zákoně č. 89/2012 Sb., 2013, https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/131061/, str. 19
32

NOVOTNÝ, Marek, § 1159 Jednotka in NOVOTNÝ, Marek, HORÁK, Tomáš, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, OEHM, Jaroslav,

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, Komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-602-9, str. 18
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jistě by uvedl obdobnou definici, jakou vytvořil v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. To se
však nestalo. Současně nová úprava v § 1160 odst. 2 v poslední větě připouští, že část
společných částí může být přenechána některému vlastníku k výlučnému užívání, přičemž
nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které provádí § 1222, ve svém § 5 uvádí, že takovými
společnými částmi jsou (mimo jiné) i balkony, lodžie, přestože jsou přístupné z jediného bytu,
a sklepní kóje. Předmětné nařízení vlády je však bezpochyby dispozitivní, když § 1222 jej
uvozuje vyvratitelnou domněnkou „má se za to“. Novotný se taktéž domnívá33, že místnost,
která se nachází mimo ostatní místnosti bytu, např. komora ve sklepních prostorách, může být
z důvodu definice bytu jakožto prostorově oddělené části domu jeho součástí, tedy že
prostorové oddělení nemusí být kompaktní. Bohužel již nyní se vyskytují diskuze34 laické
veřejnosti na toto téma dokazující, že ani nová úprava nevyřešila dřívější problematické
body35.

3.1.3 Způsob vzniku jednotky
Jak ZoVB, tak občanský zákoník uvádí tři režimy, za kterých můžou vzniknout
jednotky:
1. Prohlášením vlastníka.
2. Smlouvou o výstavbě.
3. Rozhodnutím soudu.
Patrně nejčastějším způsobem vzniku jednotek je prohlášením vlastníka. Vlastník
domu (typicky bytové družstvo, developer, stát, obec) v tomto dokumentu vymezí příslušné
stavební části, které budou jednotkami a které společnými částmi, dokument následně vloží
do katastru nemovitostí a až na základě tohoto vkladu vznikají jednotky jakožto předmět
vlastnického práva. Povinný obsah prohlášení je stanoven v § 4 ZoVB, resp. v § 1166
občanského zákoníku. Oba zákony vyžadují, aby součástí prohlášení byl popis jednotek a
určení společných částí, neuvádí však vyžadovanou míru detailu. Prohlášení typicky bývají

33

tamtéž

34

Např. diskuze Sklepní kóje, podíly – přispívání, PortálSVJ.cz, 26. 6. 2019, http://www.portalsvj.cz/diskuse/sklepni-koje-

podily-prispivani
35

K nejasnostem o režimu sklepních kóji v rámci domů s jednotkami vymezenými podle ZoVB viz např. diskuze Sklepní

kóje, PortálSVJ.cz, 24. 2. 2011, http://www.portalsvj.cz/diskuse/sklepni-koje-0
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poměrně krátká, pro jednu jednotku obvykle na jednu stranu. To nutně vede ke strohé
specifikaci, z čehož následně pramení řada otázek. Pokud např. bude lodžie v prohlášení
vedena jako příslušenství bytu, je jím pouze jako prázdný prostor nebo v sobě zahrnuje i
omítky a barvu (oboje patrně z technického hlediska součást fasády), zábradlí, dlažbu a
hydroizolaci? Názory se různí, někteří se domnívají, že jde pouze o prostor, osobně se naopak
domnívám, že požadavek na společné užívání pro společné části nutně musí vést k závěru, že
společné jsou pouze nosné konstrukce, zatímco ostatní prvky jako hydroizolace, dlažba a
zábradlí jsou součástí lodžie36. Právní úprava neobsahuje žádný mechanismus, který by ve
sporných případech stanovil výchozí řešení. Neřeší dokonce ani případy, kdy prohlášení
obsahuje chyby. Takovými chybami je např. určení, že část domu náleží jak k jednotce, tak ke
společným částem, nebo opomenutí určení vlastnictví některé části domu (např. dveří garáže).

Obrázek 2 – lodžie je uvedena jako součást / příslušenství jednotky

36

Podpůrně lze argumentovat také tím, že pokud by jednotka byla vnímána čistě jako prostor, byl by při strohém popisu byt

ve výlučném vlastnictví bez omítek, malby, rozvodů utilit atd. Provést soupis součástí precizně tak, aby zahrnoval veškeré
detaily, je přitom v praxi patrně nemožné. Současně vnitřní části jednotky se mohou v čase měnit, může např. dojít
k vytvoření příček, ubourání příček či k jiným stavebním úpravám. Pokud by veškeré takové změny bylo nutné zapisovat do
prohlášení, bylo by patrně nutné toto neustále měnit, což by nebylo vůbec praktické.
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Obrázek 3 – lodžie jsou ve stejném prohlášení vlastníka uvedeny jako společná část, navíc jako část
určená k výlučnému užívání

Lze si představit, že zákon by uváděl např. pravidlo, že část, která nebyla vymezena
jako jednotka, je společnou částí domu. Řešení takových chyb je nyní ponecháno na
rozhodnutí soudu.
V praxi se lze bohužel setkat s tím, že vlastníci jednotek nemají o existenci prohlášení
tušení. Situaci jistě nepomáhá ani to, že dokumenty v katastru nemovitostí nejsou přístupné
prostřednictvím bezplatného nahlížení přes webové stránky. Často se pro lze setkat
s názorem, že co bylo uvedeno v kupní smlouvě, to je v jejich vlastnictví37. Uvedené by
pochopitelně nerespektovalo, že nikdo nemůže převést více práv, než sám má. Další
problematickou situací pro laiky je taková, kdy určení jednotky a společných částí se v kupní
smlouvě odchyluje od prohlášení vlastníka38. Nedostatečně přesná specifikace je v praxi často
zdrojem sporů39.

37

Viz např. případ řešený v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1379/2013

38

Viz např. diskuze Společné části budovy určené kupní smlouvou, ne prohlášením, PortálSVJ.cz, 20. 11. 012,

http://www.portalsvj.cz/diskuse/spolecne-casti-budovy-urcene-kupni-smlouvou-ne-prohlasenim
39

Viz např. diskuze konflikt s členem SVJ: jsou omítky součástí jednotky nebo společných prostor?, PortálSVJ.cz, 31. 8.

2011, http://www.portalsvj.cz/diskuse/konflikt-s-clenem-svj-jsou-omitky-soucasti-jednotky-nebo-spolecnych-prostor
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3.2 Společné části (domu)
Druhým klíčovým pojmem bytového spoluvlastnictví jsou společné části. Jak ZoVB,
tak OZ vychází z premisy, že bytové spoluvlastnictví může vzniknout tehdy, pokud se v domě
nachází alespoň dva byty, resp. byt a nebytový prostor nebo dva nebytové prostory. K těm se
připojují společné části.

3.2.1 Společné části podle ZoVB
Podle § 2 písm. g) ZoVB jsou společnými částmi takové, které jsou určené pro
společné užívání. Zákon demonstrativně uvádí, které to jsou – např. základy, střecha,
schodiště atp., přičemž tento výčet je uvozen slovem „zejména“. Znění zákona je bohužel
takové, že z něj není na první pohled zřejmé, že klíčovým prvkem je zde společné užívání a
nikoli výčet po slově „zejména“. Tento závěr byl ostatně dovozen až judikatorně, čtenář
neobeznámený s judikaturou nemá příliš šanci ze znění uvedené poznat40. Bohužel ale ani
judikatura různých soudů není v tomto směru konzistentní. Přitom otázka vlastnictví je
klíčová pro určení, kdo může daný stavební prvek užívat a kdo ho má svým nákladem
udržovat.
V minulosti proběhlo několik soudních sporů týkajících se určení, zda konkrétní část
domu s jednotkami v režimu ZoVB je společná nebo ve výlučném vlastnictví. Dle rozsudku
Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 886/2013, kterým bylo řešeno vlastnictví lodžií, platí: „Pro
závěr, které části domu jsou společné ve smyslu § 2 písm. g) ZVB, je významný zejména účel
jejich užívání, a jejich určení v prohlášení vlastníka budovy, jen stavebně technické hledisko z
pohledu ZVB určující není. Součásti hlavních svislých a vodorovných konstrukcí budovy jsou
pouze některé stavební prvky lodžií. Lodžie v demonstrativním výčtu společných části budovy
(domu) v § 2 písm. g) ZVB uvedeny nejsou, ZVB je však neoznačuje ani výslovně za součást
jednotky. Bude proto vždy záležet na tom, zda vlastník v prohlášení podle § 4 ZVB vymezí
lodžie jako součást jednotky či jako společnou část budovy. Nebude-li prohlášení vlastníka
podle § 4 ZVB obsahovat takovéto určení, pak budou patřit ke společné části budovy (domu) i

40

Příkladem budiž např. odpověď na dotaz s názvem Balkon na odborném webu epravo.cz z 12. 9. 2005, tedy již po

judikatorním objasnění uvedeného, který uvádí, že balkon je společnou částí, https://www.epravo.cz/top/clanky/balkon35914.html
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lodžie přístupné jen z jediné jednotky jako součást vnějšího pláště domu.“ Z uvedeného lze
vyčíst, že Nejvyšší soud zastává názor, že vlastnictví lodžie je určeno zásadně obsahem
prohlášení vlastníka – může být tedy jak společnou částí domu, tak i příslušenstvím jednotky.
Stavebně technické hledisko přitom není rozhodující. Současně Nejvyšší soud zastává názor,
že pokud daná část domu není vymezena jako součást jednotky, musí jít o společnou část
domu. Ke stejnému závěru Nejvyšší soud dospěl v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 413/2013, kterým
řešil spor o vlastnictví oken.
Odlišný názor na problematiku projevil Nejvyšší správní soud, který se zabýval
vlastnictvím balkónů. Ty jsou v ZoVB explicitně uvedeny v § 2 v písm. g) definujícím
společné části po slově „zejména“, laikovi by proto jistě přišlo, že jsou společnou částí.
V rozsudku sp. zn. 4 As 44/2012 NSS uvedl: „V projednávané věci se stavební řízení týká
mimo jiné balkónu, který je přístupný pouze z bytové jednotky ve vlastnictví žalobkyně a který
tvoří příslušenství této bytové jednotky. Tento balkón slouží k individuálnímu užívání
žalobkyni; není určen ke společnému užívání, tudíž nemůže být společnou částí domu.“41
Podle tohoto názoru záleží zásadně na tom, zda příslušná část je užívána společně nebo
individuálně, nijak přitom nezáleží na prohlášení vlastníka. Přitom sám Nejvyšší správní soud
v dřívějším rozsudku sp. zn. 1 As 2/2004 uvádí, že v případě balkónů přístupných pouze
z bytu závisí jeho režim na tom, zda tento balkón je uveden v prohlášení vlastníka jako
součást (příslušenství) jednotky nebo jako společná část. Balkón tak podle tohoto staršího
rozhodnutí může dle okolností být ve výlučném vlastnictví vlastníka jednotky, ve
spoluvlastnictví několika vlastníků jednotek nebo být společnou částí domu, tj. ve
spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. Souladně s názorem Nejvyššího soud se Nejvyšší
správní soud v rozsudku nespokojil argumentací krajského soudu s odkazem na vyhlášku
č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, která balkón zařadila mezi součásti
vnějšího opláštění domu42.
Stanovisko k definici společných částí podle ZoVB projevil i Ústavní soud. Ten
v usnesení III. ÚS 23/04 uvedl, že společné části jsou takové, které jsou určeny pro společné

41

Obdobně věta z rozhodnutí: „Je-li balkón přístupný jen z jedné bytové jednotky a slouží-li k užívání pouze vlastníku této

jednotky, nikoli vlastníkům ostatních jednotek v domě, nelze výkladem dospět k tomu, že se jedná o společnou část domu.“
42

Z předmětného rozsudku: „Z hlediska zákonné definice společných částí domu zůstává bez vlivu tvrzení stěžovatele, že

balkón je součástí vnějšího (obvodového) pláště budovy, neboť tato skutečnost se nijak neprojevuje ve způsobu užívání
balkónu.“
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užívání. Rozhodné přitom je společné užívání obyvateli domu, nikoli osobami mimo dům.
Výčet stavebních prvků uvedený v § 2 písm. g) ZoVB po slově „zejména“ je pouze příkladný,
přičemž tyto prostory mohou být společnými částmi pouze za předpokladu, že slouží
společnému užívání. Takové části, které neslouží společnému užívání, nemůžou být
společnými. Podle tohoto názoru proto lodžie mohou být společnou částí jen tehdy, pokud
jsou např. umístěny na schodištích – lodžie přístupná pouze z bytu společnou částí být
nemůže. Ústavní soud k tomu dále uvádí, že společné části lze členit na ty, které jsou
objektivně společné svým stavebním určením (střecha, schodiště), a na ty, které jsou společné
v důsledku projevu vůle (místnosti v domě). Pro objektivně společné části podle tohoto
názoru platí, že vlastník nemůže tyto určit jako součást jednotky. Vlastník domu tak při určení
částí v prohlášení vlastníka nemá možnost rozhodovat neomezeně, musí respektovat charakter
stavebních částí.
Ve světle těchto judikatorních názorů je otázkou, zda v ZoVB explicitně vyjmenované
části, které mají být společné, vůbec mají pro určení vlastnictví nějakou validitu. Obdobné
může být dovozováno pro validitu obsahu prohlášení vlastníka, neboť pokud vlastník domu
určí jako společnou část domu takovou, která nebude užívána společně, může být takové
prohlášení v rozporu s ustanovením zákona, jak ho vnímá Ústavní soud a v některých
rozhodnutích i Nejvyšší správní soud. Patrně jediný s těmito názory konformní výklad je
takový, že:
•

Pokud je stavební část domu objektivně užívána všemi (např. nosné
konstrukce, střecha), jde o společnou část. Obsah prohlášení vlastníka zde
nehraje žádnou roli.

•

Pokud je stavební část domu užívána zásadně jen s bytem (např. balkón /
lodžie přístupné jen z bytu), jde o součást nebo příslušenství jednotky. Obsah
prohlášení vlastníka zde nehraje žádnou roli.

•

Pokud lze pro stavební část domu nalézt charakter užívání jak společný, tak
individuální (např. okna přístupná pouze z bytu mohou být vnímána jako
prvek, který brání zatékání vody do tohoto bytu, tak i zatékání do nosných
konstrukcí), bude záviset na obsahu prohlášení vlastníka. Takové prvky proto
mohou být jak součástí jednotky, tak také společnou částí domu.

Vzhledem k tomu, že všechny uvedené soudy jednotně zastávají názor, že co nebylo
vymezeno jako součást jednotky, musí být součástí společných částí, lze se domnívat, že
- 28 -
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pokud se chybou některá část domu v prohlášení vlastníka nachází vymezená jako součást
jednotky a současně jako společná část, mělo by jít o součást jednotky, protože společná část
je jakási zbytková kategorie, za kterou se považuje vše, co nebylo vymezeno jako součást
jednotek. Podle názoru43 Novotného by také mělo stačit v prohlášení vlastníka určit společné
části obecným negativním určením, tedy tak, že jde o veškeré části, které nebyly vymezeny
jako jednotky.
Uvedené závěry nejsou v praxi bez problémů. Určení, že např. balkóny jsou
příslušenstvím jednotky, a tedy že o jejich stav se stará výhradně vlastník jednotky, není pro
některé případy optimální. Lze si obtížně představit, že takový vlastník provádí rekonstrukci
balkónu nezávisle na rekonstrukcích ostatních balkónů, obzvlášť např. v situaci, kdy daný
balkón se nachází ve vyšším podlaží domu. Taková rekonstrukce by pravděpodobně
vyžadovala umístění lešení kolem domu, což by při opravě pouze jednoho balkónu bylo
značně neekonomické a pro vlastníky ostatních jednotek omezující (lešení kolem domu
zhoršuje bezpečnost proti zlodějům a snižuje soukromí osob v bytech), nehledě na to, že by
v důsledku uvedeného mohlo i při jednotných technologických postupech docházet
k rozdílům ve vzhledu (stavební výrobky v čase stárnou a jednotlivé typové řady jsou
nahrazovány novějšími modely, což nevyhnutelně vede k jejich nejednotnému vzhledu).
Obdobně problematická je situace např. u nosných konstrukcí. Na jednu stranu je
logické, že tyto jsou ve spoluvlastnictví, protože objektivně slouží všem, na druhou však
vedou k tomu, že striktně vzato vlastník bytu nemůže do některých stěn tvořících jeho byt bez
souhlasu ostatních spoluvlastníků ani vyvrtat díru na hmoždinku na umístění obrazu nebo
stropního světla. Představa nutnosti schvalování takových zásahů do společné věci je
samozřejmě absurdní. V tomto případě by patrně našlo využití § 8 občanského zákoníku č.
89/2012 Sb., podle nějž zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany – případné stížnosti
spoluvlastníků na takové stavební úpravy by tak patrně musely být řešeny právě s odkazem na
uvedené.

43

NOVOTNÝ, Marek, § 4 Prohlášení vlastníka budovy in NOVOTNÝ, Marek, FIALA, Josef, HORÁK, Tomáš, OEHM,

Jaroslav, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, Zákon o vlastnictví bytů, Komentář, 4. vydání, Praha, C. H. Beck, 2011, ISBN 978-807400-363-9, str. 53
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3.2.2 Relativně společné části podle ZoVB
Zajímavou otázkou, se kterou se lze v praxi setkat, je, zda některou část domu mohou
vlastnit pouze někteří z vlastníků jednotek. Typicky se jedná o výtah, kdy vlastníci jednotek
v přízemí a prvním patře často argumentují, že výtah nepotřebují, a proto se nechtějí podílet
na jeho provozu a údržbě.
ZoVB v části vymezující pojmy rozlišoval dělení domu pouze na jednotky a společné
části domu, nicméně hned v části o prohlášení vlastníka v § 4 odst. 2 písm. c) uváděl, že
prohlášení může obsahovat i určení, které části budovy jsou společné jen vlastníkům
některých jednotek – pro takové části se vžil název „relativně společné části“. Velikost
spoluvlastnických podílů se u těchto částí dle § 8 odst. 2 určovala obdobně jako u částí
společných všem. U částí společných jen některým vlastníkům jednotek pak platí obdobný
režim jako u částí společných všem – takové části mohou užívat jen tito vlastníci, na druhou
stranu se musí podílet na jejich správě, tj. zejména přispívat na jejich údržbu. Pekárková jako
příklad relativně společných částí uvádí44 garážová stání.
Právní úprava relativně společných částí podle ZoVB je v mnoha ohledech
problematická. ZoVB nijak neřeší vztah relativně společných částí k absolutně společným.
Např. Novotný45 uvádí, že v praxi jsou užívány hned dva režimy tohoto vztahu. U částí, které
se neprojevují na podlahové ploše (typicky klimatizační potrubí) vlastnictví takových
relativně společných částí nijak nemění velikost podílu jednotky na absolutně společných
částech. Naproti tomu u částí, u kterých lze určit podlahovou plochu (např. prádelna), praxe
údajně stanovila metodu, podle níž se velikost jednotek zvětšuje o podíl na těchto relativně
společných částech – takto „zvětšené“ jednotky pak mají větší podíl na absolutně společných
částech. Uvedené tvrzení se mi nepodařilo ověřit ani k němu najít judikaturu. V praxi se lze
setkat se zneužíváním tohoto institutu. V jednom z dotazů46 z právní poradny je popisován

44

PEKÁRKOVÁ Martina, Společné části domu, 2013,

https://is.muni.cz/th/cqp7m/Diplomova_prace__Spolecne_casti_domu.pdf, str. 17 a následující
45

NOVOTNÝ, Marek, § 4 Prohlášení vlastníka budovy in NOVOTNÝ, Marek, FIALA, Josef, HORÁK, Tomáš, OEHM,

Jaroslav, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, Zákon o vlastnictví bytů, Komentář, 4. vydání, Praha, C. H. Beck, 2011, ISBN 978-807400-363-9, str. 54 a 55
46

Absolutně a relativně společné části domu - rozdíl, definice, vysvětlení, Bezplatná právní poradna, 15. 7. 2012,

https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/obcanske-pravo/darovani-vlastnictvi/12426-absolutne-a-relativnespolecne-casti-domu-rozdil-definice-vysvetleni.html
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případ, kdy developer po výstavbě označil za relativně společnou část domu část štítové stěny,
přičemž tato část byla „společná“ pouze jednomu vlastníku jednotky, kterým byl sám
developer. Ten využíval uvedenou část štítové stěny k instalaci reklamních poutačů, za což
inkasovat odměnu. V jiném případě bylo za relativně společnou část označeno stoupací
potrubí – společné bylo vlastníkům jednotek, které toto potrubí zásobovalo. Vlastník jedné
z těchto jednotek se po havárii domáhal zrušení usnesení společenství vlastníků jednotek
ohledně rozúčtování ceny opravy uvedeného potrubí s tím, že takové potrubí má být absolutně
společnou částí. Nejvyšší soud v tomto případě uvedl47, že jelikož ZoVB nijak neurčuje, které
části musí být absolutně společné, je vymezení stoupacího potrubí jako relativně společného
přípustné. Přestože je takový závěr možný, nezdá se být logický, neboť rozvody utilit tvoří
v domě obvykle ucelený celek, který musí z technického hlediska splňovat provozní
parametry jakožto celek (např. se tlakuje na tlak, na který musí být konstruovány všechny
jeho části, plní se tekutinou, která musí být vhodná pro celé potrubí – např. nesmí způsobovat
korozi atp.). V situaci, kdy se jednotlivé části budou spravovat odděleně, nelze zajistit
konzistenci celého systému, což nutně povede k problémům při jeho provozu.

3.2.3 Společné části podle občanského zákoníku
Občanský zákoník pracuje v § 1160 odst. 1 s podobným určením společných částí jako
ZoVB, kdy takovými jsou ty, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek
společně. Nově však v odst. 2 pak uvádí taxativní výčet, podle nějž takovými jsou vždy:
•

pozemek, na kterém je zřízen dům (resp. věcné právo, které zakládá právo mít
na pozemku dům),

•

stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí,
jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky,

•

zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu (takovým bude
např. klimatizační potrubí, sprinklery atp.).

Tyto části jsou společnými i v případě, kdy jsou přenechány k výlučnému užívání
některému z vlastníků jednotky. Občanský zákoník upustil od demonstrativního výčtu
společných části, namísto toho v § 1222 zmocnil pro tento účel prováděcí právní předpis, a to

47

Viz rozsudek sp. zn. 29 Cdo 1155/2011
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konkrétně vyvratitelnou domněnkou. Příslušným prováděcím předpisem je nařízení vlády
č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,
konkrétně jeho § 5. Ten za společné označuje např. nosné konstrukce, střechu, balkóny,
lodžie, půdy, sklepní kóje atd. Uvedené nařízení vlády u výčtu společných částí nepracuje
s vyvratitelnou právní domněnkou, namísto toho pracuje se slovy „Společnými částmi… jsou
zejména“. Bez vědomí, že vyhláška provádí § 1222 občanského zákoníku dispozitivně, by se
tak neznalému čtenáři mohlo zdát, že výčet společných částí je závazný (kogentní), což byl
soudě dle důvodové zprávy patrně účel této konstrukce. Vyvratitelná domněnka zmocňujícího
ustanovení je v důvodové zprávě k občanskému zákoníku vyložena48 tak, že podzákonný
právní předpis nemůže mít donucující charakter, protože by se jednalo o nepřípustný zásah do
autonomie vůle soukromých osob. S tímto názorem je možné polemizovat, neboť stejné by
patrně bylo platné i pro zákonný zásah, přičemž i v samotném občanském zákoníku jsou
normy kogentní, tedy zásahy do autonomie vůle provádí i sám zákon. Nařízení vlády si v
praxi klade za cíl pouze jakousi edukativní činnost, které části by vlastník normativně správně
měl označit v prohlášení vlastníka za společné. V praxi tak rozdíl oproti ne právě zdařilé
definici v ZoVB spočívá pouze v zmíněném § 1160 odst. 2, který explicitně vyjmenovává
některé společné části a současně vytváří pravidlo, že takové části budou společné, i pokud
nebudou užívány společně.
Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že toto vymezení je lepší než vymezení
v ZoVB, v praxi si lze představit řadu problémových situací. Připustíme-li, že lodžie přístupná
pouze z bytu v režimu ZoVB tvořila příslušenství bytu, náležela výlučně vlastníku jednotky,
který mohl určovat, jak takovou lodžii bude užívat, současně musel také zajišťovat její
údržbu. Mohl na ní tedy např. pěstovat květiny, mohl libovolně měnit dlažbu za jemu
vyhovující, pravděpodobně se také měl postarat o provedení hydroizolace, která by bránila
zatékání vody do (společných) nosných konstrukcí, a pravděpodobně měl také udržovat nátěr
zdí, pokud vyslovíme domněnku, že nejde o součást fasády (judikaturu, která by řešila tento
detail, se mi nepodařilo dohledat). Při takových činnostech byl omezen § 13 odst. 3 ZoVB,
podle nějž nesměl bez souhlasu všech vlastníků jednotek provádět změny vzhledu domu.
V režimu občanského zákoníku bude taková lodžie patrně považována vždy za společnou část
(lze vyjít z toho, že lodžie určuje tvar a vzhled domu), která byla vlastníku jednotky

48

Důvodová zpráva k § 1159 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-

zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, str. 322
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přenechána k výlučnému užívání. Vlastník jednotky se tak nově nemusí starat o
technologickou údržbu (hydroizolaci, nátěr zdí), na druhou stranu musí respektovat, že vzhled
a provedení dlažby určuje společenství vlastníků, a to i v případě, že údržbu zajišťuje tento
výlučný uživatel. Stejně tak spoluvlastníci určují, jaké činnosti je možné v takové lodžii
provádět. Objevují se např. názory49, že je možné zakázat na takové lodžii kouřit. Jistě by
však bylo možné extenzivním výkladem dojít k názoru, že je možné zakázat téměř cokoli.
Konečně pokud se spoluvlastníci dohodnou, že lodžie budou zaskleny, bude muset i ten, který
s takovým návrhem nesouhlasí, takovou úpravu strpět, přestože může významně ovlivnit
prostředí jeho bytu. Podobná situace může nastat s okny, která patrně také budou považována
vždy za společná, neboť i ona určují vzhled domu – ostatně zmíněné nařízení vlády je mezi
společná zařazuje. Vlastník jednotky bude muset respektovat výběr oken společenstvím
vlastníků, nebude mít možnost bez jeho svolení pořídit okna vyšší kvality (např. s lepší
tepelnou izolací, protihluková, s výklopem, mikrovětráním atp.). Takový stav, kdy o věci
užívané výlučně může rozhodovat ten, kdo věc neužívá, jistě není optimální.
Občanský zákoník neobsahuje úpravu relativně společných částí. Podle § 978 přitom
platí, že u absolutních majetkových práv se lze odchýlit od znění zákona s účinky vůči třetím
osobám, jen připouští-li to zákon. Rozdělení domu na jiné části než ty předvídané zákonem se
tak nezdá být možné. Dvořák k tomu uvádí50, že veškeré společné části jsou bezvýjimečně
absolutně společné.
V diskuzích se však lze setkat s názorem51, že některé části domu mohou být
v přídatném spoluvlastnictví, čímž by efektivně simulovaly relativně společné části podle
ZoVB. Podstata přídatného (tzv. akcesorického) spoluvlastnictví spočívá v tom, že věc náleží
k užívání společně několika vlastníkům samostatných věcí, tvoří s nimi místně i účelem
vymezený celek tak, že bez této věci nelze samostatné věci užívat. Důvodová zpráva

49

Myslíte si, že balkón je váš? Družstvo i SVJ vám na něm mohou zakázat i kouřit, Měšec.cz, 30. 10. 2018,

https://www.mesec.cz/clanky/myslite-si-ze-balkon-jen-vas-druzstvo-i-svj-vam-na-nem-mohou-zakazat-i-kourit/
50

DVOŘÁK, Tomáš, Společné části nemovité věci podle právní úpravy bytového vlastnictví v novém občanském zákoníku,

Obchodní právo č. 1/2014, zveřejněno v CODEXIS
51

Např. diskuze Výtah – společný, PortálSVJ.cz, 10. 5. 2016, http://www.portalsvj.cz/diskuse/vytah-spolecny a Instalace

výtahů do 4. patrového paneláku, PortálSVJ.cz, 2. 5. 2017, http://www.portalsvj.cz/diskuse/instalace-vytahu-do-4-patrovehopanelaku
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k občanskému zákoníku k § 1223 až 1235 uvádí52 jako příklady využití přídatného
spoluvlastnictví situaci, kdy pozemek slouží pro chatovou osadu nebo kdy zavlažovací
zařízení

slouží

zahrádkářské kolonii.

Pokud aplikujeme ustanovení

o přídatném

spoluvlastnictví na výtah v domě, který by vlastnili jen např. vlastníci jednotek od třetího
nadzemního podlaží výše, je hned první otázkou, zda výtah může být samostatnou věcí. Podle
§ 505 občanského zákoníku platí, že součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co
nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Za takovou součást lze výtah
bezpochyby považovat. Nicméně hned v § 508 je uvedena výjimka, kdy stroj nebo jiné
upevněné zařízení může být samostatnou věcí a nikoli součástí nemovité věci, pokud je tato
skutečnost zapsána do veřejného seznamu (tedy do katastru nemovitostí). Knoblochová v
komentáři

v ASPI

k přídatnému

spoluvlastnictví

uvádí53,

že

institut

přídatného

spoluvlastnictví není v soukromém právu úplně neznámý, kdy v minulé úpravě byl využit
v ZoVB u relativně společných částí. Z uvedeného by se mohlo zdát, že přídatné
spoluvlastnictví lze na výtah skutečně aplikovat. Současně však Knoblochová dovozuje, že
vzhledem k systematice právní úpravy se ustanovení o přídatném spoluvlastnictví nepoužijí u
bytového spoluvlastnictví, neboť to je upraveno v samostatném oddílu. S tímto závěrem lze
polemizovat. Spíše lze usuzovat, že tento koncept se neuplatní z důvodu, že věc v přídatném
spoluvlastnictví by nezapadala do definice správy domu a pozemku podle § 1189 – o takovou
věc by se proto nemohlo starat společenství vlastníků. Její údržbu by proto museli zajišťovat
vlastníci je některých jednotek, vznikla by tedy jakási paralelní údržbová struktura vedle
společenství vlastníků. Na konečné stanovisko bude patrně zapotřebí vyčkat na judikaturu.

3.2.4 Charakteristika pozemku
Zásadní novinkou, kterou přinesl občanský zákoník č. 89/2012 Sb., je zásada
superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě), podle níž vše, co je pevně spojeno s pozemkem,
není samostatnou věcí, nýbrž je součástí věci - pozemku54. Stavba proto nově, na rozdíl od

52

Důvodová zpráva k § 1223 až 1135 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, str. 322
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KNOBLOCHOVÁ Vladimír, Vznik přídatného spoluvlastnictví, komentář v ASPI k § 1223 občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb.
54

Výjimkou jsou podzemní stavby se samostatným účelovým určením (typicky metro) a liniové stavby
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úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., není věcí v právním slova smyslu. Vzhledem
k uvedenému se i liší režim jednotek vymezených podle ZoVB a podle občanského zákoníku
s ohledem na pozemek, který k nim funkčně náleží.
Zákon o vlastnictví bytů byl přijat v době, kdy dům (v tehdejší terminologii stavba) a
pozemek byly rozdílnými věcmi, proto mohly mít odlišného vlastníka. Patrně z toho důvodu
řešil ZoVB vztah k pozemku pouze okrajově. V § 21 odst. 1 bylo uvedeno, že s vlastnictvím
jednotky jsou spojena práva k pozemku a že, je-li vlastník jednotky také vlastníkem pozemku,
nemůže převést vlastnictví jednotky bez převodu vlastnictví pozemku – osud pozemku tak
podobně jako osud společných částí domu následoval osud jednotky. Problematické na právní
úpravě ZoVB je, že v předmětném paragrafu hovoří o stavební parcele. Tento pojem však
nikde nedefinuje. Ve vymezení pojmů v § 2 je pouze uvedena definice zastavěného pozemku.
Jelikož k domu obvykle nenáleží jen pozemek přímo zastavěný domem, ale také chodníky,
parkovací místa a zahrady, vyvstává tak otázka, které všechny pozemky lze považovat za
součást problematiky vlastnictví bytů, a které tak budou spadat pod pojem správy domu a
pozemku. Do konce roku 2013 platný katastrální zákon č. 344/1992 Sb. v § 27 písm. c)
definoval stavební parcelu jako pozemek evidovaný v druhu „zastavěné plochy a nádvoří“.
Pokud by se měla použít přímo tato definice, pozemkem, jehož vlastnictví je akcesoricky
navázáno na vlastnictví jednotky, by nebyly např. parcely v druhu „ostatní plocha – zeleň“.
V praxi se lze setkat s tím, že vlastnictví takové zeleně není identické s vlastnictvím
společných částí domu. Novotný zastává názor55, že pozemky týkající se vlastnictví bytů dle
ZoVB jsou určeny v prohlášení vlastníka podle § 4 odst. 2 písm. e), a tedy že pokud
v prohlášení budou uvedeny i pozemky v druhu „ostatní plocha – zeleň“, musí tyto následovat
osud jednotky. Zvláštní přitom je, že prohlášení podle § 4 odst. 1 je zjevně zamýšleno jako
dokument, kterým se rozděluje dům, nikoli kterým se nakládá s pozemky.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. vychází ohledně pozemku z koncepce jiné. Jak bylo
uvedeno výše, jednotka je věcí, která v sobě zahrnuje byt a podíl na společných částech
nemovité věci (nikoli tedy podíl na společných částech domu). Definice jednotky podle
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NOVOTNÝ, Marek. § 21 Práva k pozemku in NOVOTNÝ, Marek, FIALA, Josef, HORÁK, Tomáš, OEHM, Jaroslav,

HOLEJŠOVSKÝ, Josef, Zákon o vlastnictví bytů, Komentář, 4. vydání, Praha, C. H. Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-363-9,
s. 247.
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občanského zákoníku tak již sama směřuje k tomu, že je rozdělován pozemek56. V § 1160
odst. 2 je uvedeno, že společnou částí je vždy pozemek, na němž byl dům zřízen. Koncepce
jednotky dle občanského zákoníku tak prolamuje zásadu superficies solo cedit, kdy dům není
součástí pozemku, nýbrž dům s pozemkem pod domem jsou součástí jednotek (jakožto věcí).
Pozemek pod domem sám o sobě věcí není. Jak je to ale s ostatními pozemky? Na to
občanský zákoník neodpovídá. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. v § 4 uvádí, že vedle pozemku,
na němž je dům postaven, může být společnou částí také pozemek funkčně související
s provozem a správou domu a s užíváním jednotek, kterými podle nařízení jsou např.
zpevněné plochy, předzahrádky, parkovací plochy, dvory nebo na kterých jsou umístěny
pomocné stavby jako čistička odpadních vod, kotelna atp. Toto určení, byť patrně
dispozitivní, vede k překvapivým důsledkům, že pozemky nezastavěné domem (pouze s ním
funkčně související) také nejsou věcí v právním slova smyslu. Tyto pozemky jako zahrady,
zpevněné plochy, parkovací plochy atd. jsou dle uvedeného nařízení společnou částí, a tedy
součástí jednotek. Je tak možné říct, že zásada „povrch ustupuje půdě“ je v případě bytového
spoluvlastnictví modifikována na zásadu „povrch a půda ustupují jednotce“.

Obrázek 4 – parcela 551 v katastrálním území Praha Karlín v druhu zahrada odkazující se na jednotky

56

Pouze dům bude rozdělován jen v případě, kdy si podle přechodného ustanovení § 3055 zachoval charakter věci, tj. pokud

před účinností občanského zákoníku měl odlišného vlastníka od vlastníka pozemku.
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V praxi skutečně katastrální úřady uvádí k pozemkům, které nejsou přímo pod
domem, ale pouze s ním funkčně souvisejí, záznamy, dle nichž omezení a jiné zápisy
vztahující se ke spoluvlastnictví jsou zobrazeny u jednotek. Chápání těchto pozemků jako
součástí jednotky může vést k nečekaným problémům, např. při záměru tyto zcizit. Zvláštní
přitom je, že důvodová zpráva v komentáři k § 1159 uvádí57, že tyto pozemky nelze zahrnout
do společných částí, protože jde o samostatné věci, a že vztah těchto pozemků k jednotkám by
měl být řešen formou přídatného spoluvlastnictví. S tímto názorem lze souhlasit. Jestliže na
druhou stranu bude vztah pozemků k jednotkám řešen formou přídatného spoluvlastnictví, je
otázkou, zda správa těchto pozemků bude splňovat podmínky definice správy domu a
pozemku.

3.3 Přístup zahraniční právní úpravy k charakteru
vlastnictví
3.3.1 Německo
Ve Spolkové republice Německo upravuje vlastnictví bytů Spolkový zákon o
vlastnictví bytů a právu trvalého užívání (WEG)58 z 15. března 1951. Výchozím principem
vlastnictví nemovitostí v Německu je, stejně jako v aktuální české právní úpravě, superficiální
zásada zakotvená v § 94 německého občanského zákoníku BGB59, podle níž mezi součásti
pozemku patří vše, co je pevně spojeno s pozemkem, zejména budovy. WEG podobně jako
české právo prolamuje tuto zásadu, když připouští odlišné vlastnictví části budovy
Podle § 1 odst. 2 představuje vlastnictví bytů („Wohnungseigentum“) výlučné
vlastnictví („Sondereigentum“) bytu ve spojení se spoluvlastnictvím podílem na společném
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Důvodová zpráva k § 1159 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-

zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, str. 304
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V originále Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz), aktuální znění je

dostupné na webu německého ministerstva spravedlnosti, https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/index.html
59

V originále Bürgerliches Gesetzbuch, aktuální znění je dostupné na webu německého ministerstva spravedlnosti,

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html
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majetku, ke kterému patří („Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum“).
Německá právní úprava vychází ze stejné dualistické koncepce jako ZoVB, kdy k hlavnímu
předmětu vlastnictví, kterým je byt, náleží podíl na společných částech. Přestože je zákon
nazván podle vlastnictví bytů, zakotvuje i možnost vlastnictví nebytových prostor
(„Teileigentum“), které má podle § 1 odst. 3 obdobnou definici jako u bytů s tím rozdílem, že
prostory v domě nejsou užívány pro účely bydlení. Pro tyto nebytové prostory se použijí
stejné principy jako pro byty.
Definice bytu není uvedena ani v WEG ani v BGB, podle odborné literatury60 se za něj
však považuje suma prostor, které umožňují vedení domácnosti – mezi takové patří kuchyně,
přívod vody, odpady a WC. Definičním znakem výlučného vlastnictví podle § 3 odst. 2 je, že
byt nebo jiné prostory musí být v budově odděleny od ostatních prostor. Dle judikatury
nemusí být prostory ohraničeny stěnami, podlahou a stropem, nemusí tedy být ve smyslu
českého práva místnostmi61. Předmětem výlučného vlastnictví mohou být i takové prostory,
které nejsou uzavřené, dokonce ani nemusí být fakticky oddělené, stačí, že je lze rozlišit na
základě plánů. Garážová stání jsou považována za oddělená v okamžiku, kdy jsou opatřena
trvalými značkami.
Tyto prostory se vymezují smlouvou v předepsané formě, která se zapisuje do katastru
nemovitostí, a zahrnují v sobě i všechny součásti domu, které k těmto místnostem náleží. V
§ 5 odst. 1 je dále uvedeno, že předmětem tohoto výlučného vlastnictví mohou být pouze
takové místnosti, které lze změnit, odstranit nebo vložit, aniž by tím bylo dotčeno
spoluvlastnictví společných částí nebo právo jiného vlastníka a aniž by byl změněn vzhled
budovy. Proto např. dopisní schránka může být součástí výlučného vlastnictví (tedy součástí
bytu), pokud ale zasahuje ven a její výměna by znamenala změnu vzhledu domu, může být
pouze společnou částí62. Pokud jde o součásti domu náležející k prostorám, WEG neumožňuje
tyto definovat, neboť smluvní volnost pro určení výlučného vlastnictví se dle § 3 odst. 1 týká
pouze prostor. Které součásti domu náleží k prostorám, je proto určeno výlučně zákonem
(resp. judikaturou ho vykládající). To je velmi praktické, protože zatímco u prostor lze stěží
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AUGUSTIN Georg, Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht – Kommentar, 1983, ISBN 3-11-

009844-X, str. 16
61

BeckOK WEG/Gerono, 39. Ed. 1.11.2019, WEG § 5 Rn. 14 a 15

62

BeckOK WEG/Gerono, 39. Ed. 1.11.2019, WEG § 5 Rn. 23
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předpokládat jejich změnu, vnitřní vybavení těchto prostor (omítky, nenosné zdi, radiátory
atp.) se v čase může měnit s tím, jak v bytě dochází ke stavebním úpravám.
Společné části WEG uvádí obecně v § 1 odst. 5 negativní definicí jako ty části
budovy, které nespadají do výlučného vlastnictví nebo nejsou ve vlastnictví třetí osoby
(takovým vlastnictvím jsou např. elektroměry distributora elektrické energie atp.). V § 5
odst. 2 je však dále uvedeno, že společné jsou vždy ty části, které jsou nezbytné pro existenci
a bezpečnost budovy a dále systémy a zařízení, která slouží společnému užívání vlastníků
bytů, a to i když se nachází v prostoru výlučného vlastnictví (bytu) a i když slouží společně
jen některým a nikoli všem. Dohodou je možné určit, že části, které by definičně patřily do
výlučného vlastnictví (bytu), jsou součástí společných částí. Opačné ujednání možné není.
WEG se vyhýbá výčtu (ať už taxativnímu nebo demonstrativnímu) vlastnictví stavebních
konstrukcí.
Komentáře63 k WEG obsahují bohaté popisy charakteristiky vlastnictví jednotlivých
částí domu, tj. zda tvoří součástí výlučného vlastnictví nebo společných částí a za jakých
okolností. Tyto komentáře se většinou opírají o rozsáhlou judikaturu. Jmenujme např.:
•

Balkón a terasa – Prostor, který je způsobilý být ve výlučném vlastnictví, pro
takové zařazení však musí být uveden ve smlouvě.

•

Balkónové dveře, zábradlí, zdi oddělující lodžie, izolační vrstvy (proti vlhkosti,
tepelné, zvukové, požární) – Společná část.

•

Dveře – Dveře umístěné v bytě jsou ve výlučném vlastnictví. Vstupní dveře do
bytu včetně zárubní a zámku jsou společnou částí, neboť představují hranici
mezi výlučným a společným vlastnictvím.

•

Exteriérové zdi včetně omítek – Společná část.

•

Odpadní potrubí – Společná část, v rámci bytového rozvodu jde o výlučné
vlastnictví.

•

Okna – Společná část. Pokud jsou okna dvojitá se samostatně otevíratelnými
prvky (typická situace u starých domů), mohou být vnitřní okna ve výlučném
vlastnictví za předpokladu, že takto byla vymezena.

63

Např. Bärmann/Armbrüster, 14. Auflage 2018, WEG § 5 Rn. 49 a následující a BeckOK WEG/Gerono, 39. Ed. 1.11.2019,

WEG § 5 Rn. 37 a následující
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•

Okenní mříže a parapety – Společná část.

•

Omítky – Pokud jsou umístěny v bytě, jedná se o výlučné vlastnictví.

•

Podlahové krytiny – Výlučné vlastnictví.

•

Podlahové topení (Fußbodenheizung) – Může být ve výlučném vlastnictví,
pokud je umístěno v té části podlahy, která je považována za součást bytu
(výlučné vlastnictví).

•

Radiátory – Pokud jsou umístěny v bytě a je možné je odstranit, aniž by tím
byla ohrožena funkce topného systému, jsou ve výlučném vlastnictví.

•

Rozvody utilit (topení, elektřiny, vody atp.) – Pokud jsou uvnitř bytu, jsou ve
výlučném vlastnictví. Hlavní rozvody (např. stoupací vedení) jsou vždy
společné.

•

Sklepy a jiné pomocné místnosti – Výlučné vlastnictví. Přitom není rozhodné,
zda lze místnosti dosáhnout přímo z bytu nebo ze společných prostor.

•

Termostatické ventily – Výlučné vlastnictví, ale názory se různí.

•

Venkovní žaluzie – Společná část, protože ovlivňují vzhled domu.

•

Výtah – Společná část, pokud ale slouží pouze jednomu bytu, jde o výlučné
vlastnictví.

•

Zdi – Nenosné příčky jsou ve výlučném vlastnictví. Nosné zdi a zdi plnící
protipožární funkci, jakož i zdi mezi byty nebo bytem a společnými částmi
jsou společnou částí.

•

Zvonky – Zvonek umístěný v bytě je ve výlučném vlastnictví, zvonkový panel
umístěný na domě je společnou částí.

Zákonná konstrukce společných částí, která staví na zbytkové definici (tedy toho, co
nebylo vymezeno jako výlučné vlastnictví) a současně neumožňuje výlučné vlastnictví částí
domu nezbytných pro její existenci, bezpečnost a jednotný vzhled společně s rozsáhlou
judikaturou a propracovanými komentáři vede k zásadně lepší situaci v otázce určení
vlastnictví jednotlivých částí domu, než jaká panuje v České republice. Německé komentáře
k WEG lze charakterizovat jako velmi propracované a rozsáhlé. Přestože se ani Německo
nevyhnulo některým problematickým řešením (např. vstupní dveře do bytu jsou považovány
za společné), lze se domnívat, že určení charakteru vlastnictví k jednotlivým součástem domu
je obecně logické a navzájem konzistentní.
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3.3.2 Rakousko
Vlastnictví bytů v Rakousku řeší Zákon o vlastnictví bytů (WEG64) z roku 2002, který
nahradil stejně pojmenovaný zákon z roku 1975. Vlastnictví bytů („Wohnungseigentum“) je
v Rakousku chápáno jako věcné právo spoluvlastníka domu výlučně užívat byt a samostatně
s ním nakládat (§ 2 odst. 1). Toto právo náleží i tzv. partnerským vlastníkům
(„Eigentümerpartnerschaft“), kteří představují koncept spoluvlastnictví, kdy bez ohledu na
míru příspěvku k získání práva (např. podílu na úhradě kupní ceny) jsou obě fyzické osoby
účastnící se partnerství vlastníky bytu přesně z půlky a současně také nesou společnou
odpovědnost.
Na rozdíl od českého konceptu není rakouské vlastnictví bytu považováno za
vlastnictví věci ve smyslu určité samostatné části domu. Rakouské vlastnictví bytu tak spíše
odpovídá české služebnosti, kdy spoluvlastník domu užívá byt, který je součástí domu jakožto
nerozdělené věci. Svým obsahem tak nenaplňuje všechny znaky vlastnictví, jak jej chápe
český právní řád, byť v případě bytů z povahy věci i české vlastnictví bytu je do značné míry
omezené (např. nezahrnuje právo byt zničit). Rakouský bytový zákon se nevztahuje výlučně
na byty, kromě nich dopadá též na ostatní samostatné prostory a parkovací místa pro
motorová vozidla. Bytem se pro tento účel podle § 2 odst. 2 rozumí stavebně uzavřená
komunikačně oddělená část domu, která je svým charakterem a velikostí vhodná pro
individuální životní potřeby lidí. Ostatními samostatnými prostory se rozumí stavebně
uzavřené komunikačně oddělené části domu, které mají svým charakterem a velikostí značný
ekonomický význam, jako např. obchodní prostor nebo garáž. Konečně parkovací místo pro
motorové vozidlo je jasně vymezený prostor (např. pomocí značek), který je určen výhradně
pro parkování motorového vozidla a je k tomu vhodný z hlediska své velikosti, umístění a
povahy. Oddělenou částí domu nejsou pouze místnosti sestávající ze čtyř zdí, ale obecně
prostory. Které prostory jsou vhodné jakožto předmět vlastnictví, je dáno osvědčením
stavebního úřadu nebo posudkem stavebního inženýra v oboru pozemního stavitelství (§ 6
odst. 2).
Rakouský WEG podobně jako český občanský zákoník č. 40/1964 Sb. pracuje také
s pojmem příslušenství bytového vlastnictví („Zubehör-Wohnungseigentum“). Myslí se jím
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V originále Wohnungseigentumsgesetz 2002, aktuální znění je dostupné na webu spolkového právního informačního

systému https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001921
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podle § 2 odst. 3 právo spojené s vlastnictvím bytu spočívající v možnosti užívat jiné části
domu, které nejsou stavebně propojené s hlavním předmětem bytového vlastnictví (bytem,
ostatním samostatným prostorem), jako např. sklep, podkroví, domovní zahrady nebo
skladovací prostory. Společné části domu jsou definovány v § 2 odst. 4 jako části, které slouží
společnému užívání nebo jejichž zamýšlené užívání vylučuje užívání výlučné.
V druhém oddílu WEG je uvedeno, jakým způsobem může vzniknout vlastnictví bytu.
Možnostmi jsou písemná dohoda všech spoluvlastníků („Wohnungseigentumsvertrag“) nebo
rozhodnutím soudu v některém z v zákoně uvedených řízení (např. rozdělení společného
jmění manželů). Vlastnictví bytů může vzniknout pouze v případě, kdy se toto týká všech
objektů vhodných pro takové vlastnictví v domě, tedy všech bytů, ostatních samostatných
prostor nebo parkovacích míst pro motorová vozidla, a nemůže vzniknout ve společných
částech (§ 3 odst. 3). Vlastnictví bytu se nabývá prostřednictvím zápisu do katastru
nemovitostí, přičemž v případě partnerského vlastnictví („Eigentümerpartnerschaft“) musí být
podíly partnerů spojeny v jeden. Záznam bytového vlastnictví zahrnuje také příslušenství
bytu, které je přiřazeno k jednotlivým bytům, přičemž změna tohoto přiřazení podle § 5
odst. 4 nevyžaduje souhlas ostatních vlastníků bytů. Příkladem dohody všech spoluvlastníků
je např. smlouva dostupná na webových stránkách jedné z Vídeňských realitních kanceláří65.
V té je na straně 3 uveden přehled bytů a ostatních samostatných prostor po jednotlivých
patrech a dále na straně 7 je uvedeno, co všechno náleží k jednotlivým bytům. Součástí jsou
plochy bytů včetně souvisejících lodžií, balkónů, teras a zahrady, pokud se nejedná o střešní
plochy, omítky, obklady, podlahové krytiny, příčky, okna, parapety, dveře včetně zárubní,
venkovní stínění, klimatizační jednotky, topná tělesa, kuchyně, sociální zařízení, rozvody
vody, plynu a elektřiny sloužící jednotlivým bytům, pokud nejsou ve vlastnictví třetích stran.
Rakouský WEG uvádí také pojem „minimální podíl“ („Mindestanteil“), jímž je podle
§ 2 odst. 9 takový spoluvlastnický podíl na nemovitosti, který je nutný k pořízení vlastnictví
bytu. Smyslem této definice je omezení minimálního podílu, a tedy i počtu vlastníků bytů.
Koncept je blíže rozveden v § 12, podle nějž minimální podíl nelze dále dělit, s výjimkou
případů partnerského vlastnictví. Pokud by po úmrtí vlastníka bytu po skončení soudního
řízení mělo vzniknout spoluvlastnictví více osobám, ať už fyzickým nebo právnickým, a toto
vlastnictví by nemělo charakter partnerského vlastnictví, je soud povinen byt prodat v dražbě.
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Wohnungseigentumsvertrag z 18. března 2016, http://www.r34-immobilien.at/wp-content/uploads/2016/03/47.pdf
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I pokud by náhodou i přes uvedený zákaz došlo k vytvoření spoluvlastnictví, katastrální úřad
odmítne zápis takového práva do katastru nemovitostí.
Práva a povinnosti vlastníka bytu uvádí WEG v pátém oddílu. Ten může užívat byt a
může v něm na své náklady provádět i změny, kdy:
•

Změna nesmí poškodit dům ani zájmy jiných vlastníků bytů, zejména nesmí
narušit vnější vzhled domu ani ohrozit bezpečnost osob, stavby nebo jiného
majetku.

•

Jestliže dochází ke změně také ve společných částech, musí tyto úpravy
zohlednit komunikační (dopravní) potřebu nebo musí sloužit významnému
zájmu vlastníka bytu, přičemž spoluvlastníci nemohou bránit zřízení toalety,
zřízení přípojek elektřiny, plynu, vody, telekomunikačních rozvodů atp.

•

Jestliže změna zasáhne také byt nebo příslušenství bytu jiného vlastníka, musí
tento jiný vlastník s takovou změnou souhlasit pouze v případě, kdy tato
významně trvale nenaruší jeho vlastnictví. Ten, kdo provádí změnu, musí
dotčenému vlastníku poskytnout kompenzaci.

Vlastník bytu musí na svůj náklad udržovat svůj byt, včetně rozvodů elektřiny, vody,
plynu, topení a sanity v takovém stavu, aby ostatní vlastníci bytů neutrpěli újmu. Musí také
umožnit přístup do bytu pro případ opravy společné části. Pravidla pro užívání společných
částí se řídí písemnou dohodou spoluvlastníků.
Rakouská koncepce vlastnictví bytů se na první pohled značně liší tím, že vlastnictví
bytu je fakticky pouze užívací právo k stavebně oddělenému prostoru, dům zůstává
nerozdělený a ve spoluvlastnictví. Při bližší analýze se však tato koncepce ukazuje velmi
podobná stavu v Německu nebo České republice, kdy každý z vlastníků může užívat a měnit
jemu přidělený byt, a to na své náklady, přičemž zásahy nesmí způsobit takové změny, které
v Německu a České republice jsou zapovězeny tím, že u některých částí domu nejde o
výlučné vlastnictví, ale o spoluvlastnictví, kdy zásah je podmíněn dohodou spoluvlastníků.
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4 Nakládání s částmi domu a jejich správa
S vlastnictvím každé věci je spojena řada práv a povinností. Z čl. 11 Listiny
základních práv a svobod vyplývá, že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný
obsah a ochranu, současně však také to, že vlastnictví zavazuje. Vlastnictví bytu a společných
částí, ať už v režimu ZoVB nebo občanského zákoníku proto znamená nejen oprávnění věc
užívat, ale také řadu povinností.
V dalším textu vycházím z toho, není-li uvedeno jinak, že na práva a povinnosti se
uplatní již pouze občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a nikoli zákon o vlastnictví bytů. Jak bylo
uvedeno v části 2.1.2, tento názor není jednotný.

4.1 Práva a povinnosti vlastníka jednotky
Práva a povinnosti vlastníka jednotky upravuje občanský zákoník v §§ 1175 a
následujících. Mezi základní právo vlastníka patří právo spravovat, výlučně užívat a uvnitř
stavebně upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části. Základní povinností je pak
udržování bytu v nezávadném stavu a udržování společných částí, které jsou mu vyhrazeny
pro výlučné užívání. Tento výčet pochopitelně nelze považovat za vyčerpávající, vlastníku
totiž dále náleží práva jako u vlastnictví jiných věcí, tedy např. právo jednotku zcizit,
pronajmout, z povinností např. povinnost prevence podle § 2900 atp. Vzhledem k charakteru
bytového spoluvlastnictví však nemůže byt zničit – charakter bytového spoluvlastnictví proto
vede i k určitým omezením vlastnického práva. Vzhledem k systematice právní úpravy lze
považovat práva „obecného“ spoluvlastnictví vyplývající z čtvrtého dílu (§§ 1115 a
následující) za subsidiární právům bytového spoluvlastnictví66. Charakter těchto práv lze
navíc hodnotit tak, že se v čase mohou měnit s tím, jak se mění právní úprava. Pokud např.
novelizací č. 460/2016 Sb. vzniklo spoluvlastníkům dle § 1124 odst. 1 předkupní právo, nelze
se domnívat, že toto předkupní právo se neaplikuje v domech, kde jednotky vznikly před
touto novelou. Uvedené vyplývá z přechodného ustanovení § 3028 odst. 2, podle nějž se
právní poměry (tj. právní vztahy) řídí občanským zákoníkem ode dne nabytí jeho účinnosti.

66

To představuje rozdíl oproti předchozí právní úpravě, kdy vlastnictví k bytům bylo v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. v

§ 125 řešeno odkazem na ZoVB, přičemž sám ZoVB v § 3 odst. 1 stanovil, že ustanovení občanského zákoníku o podílovém
spoluvlastnictví se pro účely bytového spoluvlastnictví nepoužijí (vyjma otázek vlastnictví jednotky).
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Uvedené nepochybně lze aplikovat i na znění zákona po novelizaci. Větu druhou uvedeného
odstavce, tj. že vznik, práva a povinnosti vzniklé z právních vztahů vzniklých před účinností
občanského zákoníku se řídí dosavadními předpisy, lze interpretovat tak, že podle
dosavadních předpisů se bude posuzovat např. platnost právních jednání, rozsah vzniku
vlastnictví apod.
Bohužel v otázce práv a povinností vlastníka jednotky lze nalézt řadu praktických
situací, u kterých neexistuje jednoznačný názor na jejich obsah.

4.1.1 Možnost užívat společné části
Občanský zákoník v § 1175 výslovně uvádí, že vlastník jednotky má právo užívat
společné části, a to za předpokladu, že neztíží jinému spoluvlastníku výkon stejných práv.
Rozsah tohoto užívání však není v zákoně uveden. Z obecných ustanovení spoluvlastnictví
§ 1122 odst. 1 vyplývá, a důvodová zpráva to potvrzuje, že rozsah užívání společné věci
závisí na velikosti spoluvlastnického podílu. Uvádí to stanovisko pléna Ústavního soudu Pl.
ÚS-st. 48/18-1, podle nějž se míra užívání společné věci v zásadě určuje spoluvlastnickým
podílem, může být ale určena též dohodou spoluvlastníků, jejich většinovým rozhodnutím
nebo rozhodnutím soudu.
Užívání některých částí domu probíhá, aniž by k tomu bylo zapotřebí nějakého
aktivního jednání. To platí např. pro nosné konstrukce nebo střechu, které každý spoluvlastník
užívá nepřetržitě, neboť bez nich by byt nemohl existovat. Užívání těchto částí v neomezeném
rozsahu jedním spoluvlastníkem nijak neomezuje jejich užívání jiným spoluvlastníkem. Jiné
části vlastník užívá příležitostně. Např. domovní schodiště užívá jen v případě, kdy po tomto
schodišti chodí. Takové užívání vede k omezení druhých, protože není fakticky možné, aby
po schodišti šlo v jeden okamžik neomezené množství lidí. V praxi však obvykle nečiní
problémy srozumění spoluvlastníků, že schodiště mohou užívat všichni, v konkrétní okamžik
však jen někteří. Málokdy se děje, že by některý ze spoluvlastníků bránil druhým užívat
schodiště např. tím, že toto trvale zablokuje nábytkem. V případě nutného výlučného užívání,
např. při přenosu lednice po úzkém schodišti, se osoby na schodišti dohodnou a někteří
počkají.
Jiná situace však bývá ohledně místností, typicky takových, které jsou umístěny
v podzemních podlažích. Nezřídka se stává, že někteří spoluvlastníci okupují tyto místnosti
(kočárkárny, prádelny atp.) a to tak, že tyto uzamykají a odmítají umožnit přístup ostatním.
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Takové jednání přitom může představovat skutkovou podstatu trestného činu Neoprávněného
zásahu do práva domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle § 208 trestního zákoníku.
Nevyřešenou otázkou ohledně užívání společných částí je, zda z užívání některých
částí je možné spoluvlastníka vyloučit. Takovým případem bude typicky pronájem
společných částí. Nájem definuje občanský zákoník v § 2201 jako jednání, kterým se věc
přenechává nájemci k dočasnému užívání. Pomineme-li, že např. pronajímaná sušárna ve
sklepních prostorech není věcí v právním slova smyslu (tento nedostatek lze pro účely
platnosti nájemní smlouvy patrně zanedbat), důležité je právě slovo „přenechává“, neboť z něj
vyplývá, že pronajatou věc nemůže po sjednanou dobu využívat vlastník. ZoVB připouštěl v
§ 9a v odst. 1, písm. c) pronájem společných částí, kde pronajímatelem bylo společenství
vlastníků jednotek. Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 26 Cdo 5610/2015 dovodil, že vzhledem
k zákonnému zakotvení práva společenství pronajímat společné části může společenství
uzavírat nájemní smlouvy namísto vlastníků jednotek a to dokonce vlastním jménem, na
vlastní účet, při této činnosti se přitom chová, jako kdyby samo bylo vlastníkem67, přičemž
výnosy z uvedených prostor jsou jeho příjmem a nikoli příjmem jednotlivých spoluvlastníků
(vlastníků jednotek). Tento závěr je, domnívám se, kontroverzní, neboť převedeno do
absurdní roviny by společenství mohlo (prostřednictvím svého statutárního orgánu, neboť
ZoVB nesvěřoval požadavek na schválení nájemního vztahu shromáždění) pronajmout i části
jako schodiště, kde by nájemce např. mohl vybírat mýtné. Takový závěr by byl absurdní,
avšak ZoVB nijak nerozvíjí, které společné části je možné takto pronajmout a které nikoli,
tudíž v zásadě by takový názor byl konformní s uvedenou judikaturou. Práva vyplývající ze
spoluvlastnictví společných částí by se v důsledku tohoto názoru redukovala tak, že
spoluvlastník by nemohl společnou část ani užívat ani z ní získávat finanční kompenzaci za
užívání jinou osobou. Takový závěr by patrně nebyl ústavně konformní. S ustanovením ZoVB
se neztotožňují ani Novotný s Holejšovským, když uvádí68, že ZoVB nerespektuje oprávnění
vlastníka a současně polemizují, proč společenství nebyla přiznána i jiná práva k společným

67

Viz věta z usnesení: „Z toho, že společenství vzniká přímo ze zákona a má právní subjektivitu i způsobilost právně jednat

(byť omezenou na stanovený předmět činnosti), současně vyplývá, že ve věcech spojených se správou domu nejedná z
pouhého pověření vlastníků jednotek, nýbrž vykonává svá práva a povinnosti jako by samo bylo vlastníkem.“
68

NOVOTNÝ, Marek, HOLEJŠOVSKÝ, Josef. § 9 Společenství vlastníků jednotek in NOVOTNÝ, Marek, FIALA, Josef,

HORÁK, Tomáš, OEHM, Jaroslav, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, Zákon o vlastnictví bytů, Komentář, 4. vydání, Praha, C. H.
Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-363-9, str. 128.
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částem, např. výpůjčka. V diskuzi69 na webu PortálSVJ se v minulosti vedla polemika na toto
téma, kdy někteří zastávali názor, že pronájem společných částí musí odsouhlasit shromáždění
společenství a to s argumentem, že zákonné zmocnění směřuje pouze k projevení vůle, kterou
vyslovili spoluvlastníci – tedy že společenství vystupuje jako smluvní strana vůči nájemci
namísto jednotlivých spoluvlastníků, ale o samotném pronájmu společné části musí
rozhodnout sami spoluvlastníci. S tímto názorem se ztotožňuji.
Je otázkou, nakolik se výše zmíněné závěry uplatní v režimu občanského zákoníku.
Podle výše uvedeného stanoviska Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 48/18-1 pro obecnou úpravu
spoluvlastnictví platí, že na základě dohody spoluvlastníků, jejich většinovým rozhodnutím
nebo rozhodnutím soudu může být některý ze spoluvlastníků z užívání zcela vyloučen nebo
mu může být určeno užívání v rozsahu menším, než které vyplývá z výše jeho podílu70. Tato
obecná úprava je v občanském zákoníku považována za subsidiární k úpravě bytového
spoluvlastnictví, které však, na rozdíl od ZoVB, v § 1175 výslovně uvádí, že vlastník
jednotky má právo užívat společné části. Současně u bytového spoluvlastnictví z jeho povahy
logicky vyplývá, že užívání alespoň některých společných částí je nezbytné pro užívání a i
samotnou existenci bytu (věci ve výlučném vlastnictví), a tedy by alespoň u některých částí
domu nemělo být možné spoluvlastníka z užívání vyloučit. V nařízení vlády č. 366/2013 Sb.,
o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím je v § 10 odst. 1
písm. c) stanoveno, že společenství vlastníků je oprávněno sjednávat smlouvy týkající se
nájmu společných částí domu. Na rozdíl od výše uvedeného usnesení Nejvyššího soudu
týkajícího se úpravy v ZoVB však podle § 16 odst. 2 písm. a) nařízení příjmem společenství
není nájemné z pronájmu těchto prostor - toto nájemné proto nutně musí být příjmem
jednotlivých spoluvlastníků. Z nařízení však není zřejmé, jaký je režim schvalování takového
pronájmu, tedy především zda se uplatní stejný přístup jako v režimu ZoVB, tedy že o
pronájmu rozhoduje společenství vlastníků, které se ke společným částem chová, jako kdyby
samo bylo vlastníkem. Pokud bychom oprávnění vlastníka užívat společné části vyložili
striktně, bude možné společnou část pronajmout (prostřednictvím společenství vlastníků)

69

Diskuze Pronájem společné části domu, PortálSVJ.cz, 10. 11. 2016, http://www.portalsvj.cz/faq/pronajem-spolecne-casti-

domu
70

Takový menší rozsah užívání však v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod vyvolává právo dotčeného

spoluvlastníka na náhradu. Uvedený závěr zastává i Nejvyšší soud – viz např. rozsudek sp. zn. 22 Cdo 1499/2006.
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pouze v případě, že se všichni spoluvlastníci dobrovolně vzdají užívacího práva. To v praxi
patrně nebude častý případ.
Jiným případem vyloučení vlastníka z užívání je uvedení různých zákazů v pravidlech
pro užívání společných částí, které jsou součástí stanov společenství vlastníků. V těch bývá
např. uvedeno, že je zakázáno umísťovat různé předměty do společných částí. V případě, že
tyto zákazy mají zákonný důvod (typicky otázky požární ochrany), je zjevné, že oprávnění
k užívání společných částí vyplývající z § 1175 je omezeno těmito (veřejnoprávními)
předpisy. Pokud by však v pravidlech byly uvedeny i jiné zákazy, je i u nich otázkou, nakolik
nebudou v konfliktu s výslovným oprávněním vlastníka. Příkladem takového omezení může
být např. zákaz umísťovat do společných prostor kamery.
V otázce výkladu § 1175 se spíše kloním ke striktnějšímu pojetí, kdy by spoluvlastník
měl mít oprávnění užívat společné části, ledaže k omezení tohoto užívání je dobrý důvod.
Opačný výklad by mohl vést k tomu, že např. v domě obývaném primárně obyvateli vyššího
věku by tito mohli za účelem získání finančních prostředků pronajmout kočárkárnu, čímž by
významně ztížili užívání bytů mladým rodinám s dětmi. Z tohoto pohledu by bylo praktické,
aby zákon lépe specifikoval, jaký druh užívání nemůže být za žádných okolností omezen –
takovým by zřejmě bylo užívání, které přímo souvisí s užíváním bytu. Bylo by tak např.
možné pronajmout kus střechy za účelem umístění telekomunikačního zařízení, ale již by
nebylo možné pronajmout kočárkárnu.

4.1.2 Možnost ukládat povinnosti spoluvlastníkům
Podle § 1176 občanského zákoníku má vlastník jednotky povinnost řídit se pravidly
pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí, současně musí zajistit, aby tato
pravidla dodržovaly i osoby, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu (typicky tedy
návštěvy nebo nájemci). V zákoně neřešenou otázkou je, jaký charakter tato pravidla mohou
mít, tedy co je možné spoluvlastníkům přikázat, jak je omezit atp. Zodpovězení této otázky je
důležité z důvodu, že pravidla pro správu domu a užívání společných částí jsou podle § 1200
odst. 2 písm. f) nedílnou součástí stanov společenství vlastníků, přičemž tato pravidla mohou
být měněna shromážděním. Shromáždění přitom rozhoduje nadpoloviční většinou na zasedání
přítomných vlastníků, kterých musí být pro usnášeníschopnost přítomna nadpoloviční většina
ze všech, počítáno dle počtu hlasů. V hraničním případě tak skupina vlastníků disponující
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mírně nad čtvrtinu hlasů může měnit stanovy s tím, že tyto dopadají i na ostatní
spoluvlastníky.
Vyřešení otázky možného obsahu pravidel pro správu domu a užívání společných částí
je důležité zejména s ohledem na to, že v řadě domů se lze setkat s tím, že spoluvlastníkům
jsou stanoveny určité povinnosti. Stanovení povinností, které jsou dány veřejnoprávními
předpisy, typicky např. v otázkách požární ochrany, je bezpochyby možné, neboť takové
povinnosti vyplývají přímo ze zákona a pravidla pro správu domu je spoluvlastníkům pouze
připomínají. Otázkou však zůstává, jak je to s povinnostmi, které zákon neukládá, tedy
takovými, která vyplývají z rozhodnutí orgánů společenství. V úvahu připadají takové situace,
kdy spoluvlastník nabyl bytovou jednotku za účinnosti stanov v určitém znění, následně pak
byly tyto stanovy změněny, byla mu uložena určitá povinnost, se kterou nesouhlasí, přičemž
jediným způsobem, jak se této povinnosti zprostit, je prodej bytu, protože účast ve
společenství je pevně spojena s vlastnictvím jednotky, tedy dána přímo ze zákona.
Patrně nejčastějším případem v praxi je povinnost úklidu společných částí, typicky
schodiště a sklepních prostor, a v zimě úklid sněhu na pozemcích souvisejících s domem. Lze
něco takového po spoluvlastnících vyžadovat? Důvodová zpráva nijak nerozvádí, jaký může
být charakter pravidel pro správu domu a pozemku. Pokud jde o úklid, v obecné rovině patrně
v České republice není v platnosti právní předpis, který by výslovně přikazoval
spoluvlastníkům provádět úklid. Je však třeba poukázat na § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, podle nějž je vlastník chodníku povinen nahradit škody, jejichž
příčinou byla závada ve schůdnosti, ledaže nebylo v možnosti vlastníka tuto závadu odstranit.
Uvedený veřejnoprávní předpis tedy zakotvuje objektivní odpovědnost vlastníka. Typická
situace ve městech je taková, že vlastníkem většiny komunikací je obec. Chodníky nejblíže
přilehlé domům však bývají ve spoluvlastnictví vlastníků domů. Na první pohled by se proto
mohlo zdát, že spoluvlastníci domu (vlastníci jednotek) nesou tuto odpovědnost. Obdobně by
patrně bylo možné dovodit, že dobrý stav schodiště a sklepů je vyžadován obecným
ustanovením § 2900 občanského zákoníku, který zakotvuje povinnost prevence. Znečištění
těchto prostor by mohlo vést k úrazům a vytvářet podmínky pro rozmnožování hlodavců a
šíření nemocí. Na uvedené případy však nejspíše dopadá § 1190 občanského zákoníku, který
uvádí, že osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků
(popřípadě správce, pokud společenství nevzniklo). Tento závěr sice není podpořen
důvodovou zprávou, je však logický. Případné negativní následky z neuklizení prostor by tak
neslo společenství vlastníků. Otázkou zůstává, zda společenství může přenést povinnost
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úklidu na spoluvlastníky domu právě prostřednictvím pravidel pro správu domu a pozemku a
užívání společných částí.
Při řešení této otázky je zapotřebí vyjít ze základní premisy čl. 4 Listiny základních
práv a svobod, v níž se uvádí, že „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a
v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“, v čl. 9 odst. 1 pak „Nikdo
nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám“ s výjimkami dle odst. 2 (osoby ve
výkonu trestu, vojenská služba, služba v případě živelních pohrom atp.). Pro účinnost takové
povinnosti je proto možné uvažovat o dvou možných zdůvodněních:
1. povinnost dodržovat pravidla podle § 1176 představuje generické zmocnění
pro společenství vlastníků ukládat prostřednictvím těchto pravidel povinnosti
nebo
2. účast ve společenství je chápána jako dobrovolná, jde tedy o dobrovolné
smluvní převzetí povinností.
K prvnímu variantě je otázkou, zda zmíněný § 1176 občanského zákoníku představuje
takové zákonné zmocnění. Připuštěním takového výkladu bychom mohli dojít až k absurdním
závěrům, že spoluvlastníku může být uložena jakákoli povinnost (např. každý měsíc darovat
předsedovi výboru společenství 1000 Kč a zaslat mu pochvalný dopis). Současně by takový
závěr patrně odporoval zmíněnému čl. 4 Listiny, neboť z ní bezpochyby vyplývá, že
konkrétní povinnosti mohou být ukládány na základě zákona, nikoli že zákon může stanovit
povinnost genericky. Na druhou stranu zcela opačný názor by vedl k tomu, že spoluvlastníku
nelze ukládat žádné povinnosti. Takovýto alternativní názor by ovšem také nebyl v praxi
optimální, neboť např. povinnost zamykat dveře v domě je vhodným opatřením proti
zlodějům.
Druhou možnost zdůvodnění představuje varianta, že účastí ve společenství
spoluvlastník dobrovolně přistoupil ke stanovám, které se tak pro něj staly závazné, přičemž
pokud po změně stanov s novým zněním nesouhlasí, má možnost ze společenství vystoupit.
Jelikož je členství ve společenství podle § 1194 odst. 2 neoddělitelně spojeno s vlastnictvím
jednotky, znamenalo by takové vystoupení nutnost prodeje bytu (jednotky). Jakkoli může
takový závěr vypadat na první pohled jako přílišný zásah do života spoluvlastníka, který
vlastnictvím jednotky naplňuje životní potřebu bydlení, je třeba připomenout, že obdobná
koncepce je použita i o obchodních společností, kde účast ve společnosti je neoddělitelně
spojena s podílem.
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Právní úprava obchodních korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (obchodních korporacích) je zásadně propracovanější než právní
úprava společenství vlastníků a k řešení otázky dává určitou indikaci. Předně podle § 31
mohou být s účastí společníka v obchodní korporaci (vyplývající z vlastnictví podílu) spojena
práva a povinnosti. Neexistuje jednotný názor na obsah takových práv a povinností, kdy např.
Čech uvádí71, že z definice podílu vyplývá, že tato práva a povinnosti musí stricto sensu
souviset s účastí ve společnosti, což vyplývá z definice podílu. Společníci si podle tohoto
názoru mohou ve společenské smlouvě ujednat i taková práva a povinnosti, která s účastí ve
společnosti nesouvisí, taková se však materiálně nestanou součástí společenské smlouvy, a
proto nebudou přecházet na nabyvatele podílu. Zákon o obchodních korporacích také v § 209
v části týkající se společnosti s ručením omezeným uvádí, že s nabytím podílu, který
představuje věc obdobně jako jednotka, nabyvatel (ze zákona) přistupuje ke společenské
smlouvě. Nabyvatel tak fakticky souhlasí se zněním společenské smlouvy včetně případných
povinností společníkům. Jak je to však v případě, kdy společenská smlouva je změněna proti
vůli společníka a nové znění ukládá společníkům povinnost? Rešerší lze dospět k závěru, že
taková situace nemůže nastat. Zákon o obchodních korporacích totiž v § 147 uvádí, že
společenská smlouva společnosti s ručením omezeným se mění dohodou všech společníků,
tedy souhlasem 100 % z nich. Pouze v případě, kdy tak společenská smlouva uvádí, může být
tato dohoda všech nahrazena rozhodnutím valné hromady, ke kterému je podle § 171 odst. 1
písm. a) zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. To ovšem za podmínky
§ 171 odst. 2, podle nějž při zásahu do práv nebo povinností je zapotřebí souhlasu společníka
/ společníků, do jejich práv nebo povinností je zasahováno. V praxi tak ve společnosti
s ručením omezeným není možné prostřednictvím změny společenské smlouvy uložit
společníkům povinnost proti jejich vůli. U akciové společnosti platí, že podle § 256 odst. 1
zákona o obchodních korporacích je akcie cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře.
S akcií tedy nejsou spojeny povinnosti. Právní úprava akciové společnosti v §§ 243 až 551
uvádí jedinou povinnost akcionáře a to povinnost vkladovou podle § 344, se kterou spojuje
pojem „nesplacená akcie“. Čech uvádí72, že z dikce § 276 odst. 1 dále plyne, že lze sice tvořit

71

ČECH Petr, Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným in ČECH Petr, ŠUK Petr, Právo obchodních společností

v praxi a pro praxi (nejen soudní), 1. Vydání, Bova Polygon, 2016, ISBN 978-80-7273-177-0, str. 268
72

ČECH Petr, Druhy akcií in ČECH Petr, ŠUK Petr, Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní), 1.

Vydání, Bova Polygon, 2016, ISBN 978-80-7273-177-0, str. 273
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akcie různých druhů, ale jednotlivé druhy se mohou lišit toliko zvláštními právy, ale nikoli
zvláštními povinnostmi. Lze tak dospět k závěru, že ani v akciové společnosti není možné
společníkovi ukládat povinnost změnou stanov.
Jestliže se závěry vyplývající z právní úpravy obchodních korporací použijí
analogicky na úpravu společenství vlastníků, lze se domnívat, že spoluvlastníkům domu nelze
prostřednictvím pravidel pro správu domu a užívání společných částí ukládat povinnosti, se
kterými by nesouhlasili, tedy ke kterým by se dobrovolně nezavázali. Patrně jediné
ustanovení, o které by se mohl opřít opačný názor, představuje § 220 odst. 2 občanského
zákoníku týkající se spolku. Podle této úpravy lze práva a povinnosti členů spolku určovat
rozhodnutím většiny členů, za „spravedlivých důvodů“ dokonce i bez takové většiny. Právní
úprava spolku se pro společenství vlastníků podle § 1221 užije přiměřeně. Důvod, proč
takovou úpravu nepovažovat pro společenství vlastníků za přiměřenou, je však hned dvojí.
Předně spolek je podle § 214 dobrovolným svazkem členů, kteří jsou vedeni společným
zájmem. Účast ve společenství vlastníků je naproti tomu dobrovolná pouze v tom rozsahu,
v němž nabyvatel vlastnického práva k jednotce rozhoduje o nabytí vlastnictví konkrétní
jednotky v konkrétním domě, nikoli však už s ohledem na účast v konkrétním společenství –
účast ve společenství často představuje „nutné zlo“. Druhým důvodem je, že podle § 215
odst. 1 nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno z něj vystoupit.
Vystoupit ze společenství vlastníků není bez zcizení jednotky možné – vystoupení je proto
sice možné, ale značně komplikované. Užití úpravy spolku, která předpokládá dobrovolnost a
možnost snadného vystoupení, na zcela jiné poměry společenství vlastníků, nelze považovat
za přiměřené.
Ukládání povinnosti uklízet je častým tématem diskuzí73. Z těchto diskuzí je zřejmé,
že i přes argumentaci Listinou se někteří domnívají, že rozhodnutím shromáždění
společenství vlastníků lze vlastníkům jednotek uložit povinnost. Preuss na svém webu
dostupnyadvokat.cz uvádí74, že povinnosti lze ukládat prostřednictvím domovního řádu, a

73

Např. diskuze Povinnost úklidu ve stanovách, PortálSVJ.cz, 27. 5. 2014, http://www.portalsvj.cz/diskuse/povinnost-uklidu-

ve-stanovach, Úklid a jeho zabezpečení, PortálSVJ.cz, 3. 4. 2017, http://www.portalsvj.cz/diskuse/uklid-a-jeho-zabezpeceni,
Úklid schodů a sklepů, PortálSVJ.cz, 14. 6. 2011, http://www.portalsvj.cz/diskuse/uklid-schodu-a-sklepu nebo Úklid
společných prostor, PortálSVJ.cz, 24. 10. 2009, http://www.portalsvj.cz/diskuse/uklid-spolecnych-prostor-2
74

PREUSS Ondřej, Domovní řád, Dostupný advokát, 9. 6. 2018, https://dostupnyadvokat.cz/blog/LN_domovni_rad
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jako příklad uvádí nahlašování nájemců při krátkodobých pronájmech. S těmito závěry
nesouhlasím.

4.1.3 Změna vzhledu domu
Jedna z dalších nejasných otázek nové právní úpravy se týká úprav, kterými se mění
vzhled domu. Podle § 13 odst. 3 ZoVB mohl vlastník jednotky provádět úpravy, kterými se
mění vzhled domu, pouze se souhlasem všech vlastníků jednotek. Ustanovení logicky
směřovalo ke sjednocení vzhledu i za situace, kdy některé části, např. lodžie, jsou ve
výlučném vlastnictví. Jednalo se fakticky o zákonné omezení vlastníka v otázce dispozic
s jeho věcí.
Občanský zákoník již neobsahuje ustanovení, které by bylo obdobou výše zmíněného
ustanovení ZoVB. Neobsahuje jej nejspíše proto, že podle § 1160 odst. 2 jsou části domu,
které jsou podstatné pro zachování jeho vzhledu, společné. Pro jednotky vymezené podle
občanského zákoníku by tedy bylo takové ustanovení zbytečné. Nejasná je ale situace u
jednotek vymezených podle ZoVB, kde kritériem pro určení společných částí bylo společné
užívání, nikoli vzhled. Podle některých názorů75 je třeba § 3028 odst. 2 občanského zákoníku
vykládat tak, že věta „jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů“ způsobuje,
že práva a povinnosti vlastníka jednotky vymezené podle ZoVB se řídí i nadále ZoVB, tedy
že pro změnu vzhledu domu je zapotřebí souhlas všech vlastníků jednotek. To by ovšem
znamenalo, jak uvádí76 Novotný, že práva a povinnosti by se řídily zrušeným zákonem, který
nelze novelizovat.

75

Příspěvek uživatele lake z 23. června 2014 v 14:00 v diskuzi Změna vzhledu domu., PortálSVJ.cz,

http://www.portalsvj.cz/diskuse/zmena-vzhledu-domu-3
76

NOVOTNÝ, Marek. § 1158 Předmět a rozsah úpravy, NOVOTNÝ, Marek, HORÁK, Tomáš, HOLEJŠOVSKÝ, Josef,

OEHM, Jaroslav, Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, Komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2016, ISBN 978-807400-602-9, str. 5.

- 53 -

Hodnocení právní úpravy bytového spoluvlastnictví

4.1.4 Možnost užívání společných částí a ukládání povinností v
Německu
Pravidla používání společných částí v německém WEG určuje § 15. Podle jeho odst. 1
se tato pravidla mohou řídit smlouvou („Vereinbarung“). Podle komentáře77 může tato
smlouva obsahovat omezení podle typu, rozsahu a času, přímé zákazy, popř. dokonce
povinnosti použití. Užívání může být podmíněno souhlasem správce, některých nebo všech
spoluvlastníků nebo třetích stran. Se smlouvou musí souhlasit všichni spoluvlastníci, totéž
platí pro její pozdější změny78. Příkladem tohoto typu určení užívání je rozdělení domu na
byty a nebytové prostory, tj. v rámci jeho rozdělení určení těch částí, které lze použít pouze
pro účely bydlení. Jiným případem je např. zákaz kouření v sušárně, možnost používat
prádelnu pouze dopoledne, povinnost stanovená zákazníkům obchodu používat separátní
vchod do obchodu a nikoli společnou chodbu vedoucí k bytům atp. Smlouva může dokonce
regulovat79 užívání částí ve výlučném vlastnictví („Sondereigentum“), přičemž záměrem
takové regulace je modifikovat práva a povinnosti vycházející z §§ 13 a 14 WEG, což
výslovně umožňuje § 10 odst. 2, který se snaží o autonomii vůle. Příkladem takové regulace
je zákaz chovu zvířat, zákaz pronájmu bytu nebo zákaz kouření v bytě. Tyto zákazy tak
představují dobrovolné omezení vlastnického práva. Některá tato omezení však dle judikatury
nejsou platná, pokud pro ně neexistují legitimní důvody. Autonomie je proto obecně možná,
ovšem nikoli neomezená – zejména nesmí odporovat kogentním ustanovením WEG a BGB.
Ve smlouvě je možné ukládat také příkazy, např. že opravy v bytě musí být prováděny
odborným řemeslníkem. Opakem jsou povolení k užívání bytu nestandardním způsobem. § 14
odst. 1 totiž stanoví, že povinností vlastníka bytu je užívat byt a společné části jen takovým
způsobem,

aby

žádný

z ostatních

spoluvlastníků

nebyl

znevýhodněn

/

omezen.

Znevýhodněním se pro tyto účely myslí omezení, které není zanedbatelné, a to v objektivním
slova smyslu. Příkladem užívání, která nelze považovat za standardní jsou80:
•

Bubnová sušička nemůže být provozována na balkónu.

77

MÜLLER Maximilian, BeckOK WEG, 41. Edition, § 15 Rn. 3

78

MÜLLER Maximilian, BeckOK WEG, 41. Edition, § 15 Rn. 7

79

MÜLLER Maximilian, BeckOK WEG, 41. Edition, § 15 Rn. 27

80

MÜLLER Maximilian, BeckOK WEG, 41. Edition, § 14 Rn. 18a, Rn. 70 a následující
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•

V sušárně není možné trvale provozovat vysoušeč vzduchu.

•

Byty není možné užívat neadekvátním množstvím lidí.

•

V botách s vysokými podpatky není možné chodit po dlažbě.

•

Křik dětí, jejich skákání, bouchání dveřmi je třeba omezovat na přijatelnou
úroveň.

•

Větrání zápachu z vaření není možné přes společné schodiště. Může vzniknout
povinnost zabránit imisím pachů instalací digestoře.

•

Kouření v bytě tak, že pachy významně pronikají do jiného bytu, není
dovoleno.

•

Zahradní grilování, obzvláště při použití dřevěného uhlí, může být omezeno na
určitou četnost, popř. zcela zakázáno v závislosti na místních podmínkách.

•

Nepřípustný je excesivní chov zvířat (např. v přehnaném množství, jedovatých
atp.). Německé soudy již v této souvislosti řešily např. chov čtyř ovčáků, chov
včel na balkónu, krmení holubů, krmení divokých koček, chov papouška na
balkónu.

•

Rostliny musí být pěstovány tak, aby neznečišťovaly okolí.

•

Přítomnost bannerů s politickými slogany může být omezena.

•

Vysypávání odpadu z balkónů není dovoleno, stejně tak permanentní
umísťování odpadů na schodiště. Klepání koberců z balkónů je obecně
povoleno, pokud nedojde ke znečišťování okolních balkónů.

•

Opalování se nahý na balkóně může být považováno za nepřípustné.

•

Vyvolávání světelných imisí takových, že pronikají do jiných bytů, není
dovoleno.

•

Parkovací místo nesmí být využíváno jako permanentní odkladiště věcí
nesouvisejících s provozem automobilu.

•

Vyloučení druhých z užívání společné věci prostřednictvím zámků nebo
záborů není dovoleno.
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Při posuzování, zda konkrétní užívání je standardní či nikoli, se často vychází
z německých technických norem DIN81, současně se také přihlíží k okolnostem (např.
tolerance k hluku v domě obývaném převážně staršími lidmi je obecně nižší než u domu
obývaného mladšími). Hlediskem pro posouzení, zda způsob užití je nestandardní, je také
případná možnost vyvarovat se negativních dopadů takového užívání při vynaložení
přiměřeného úsilí. Aby byla dohoda účinná vůči právnímu nástupci (novému vlastníku bytu),
musí být podle § 10 odst. 3 uložena do katastru nemovitostí (v opačném případě zavazuje
pouze ty, kteří se účastnili jejího sjednání).
Druhým způsobem určení pravidel užívání je většinové rozhodnutí. To nesmí
odporovat smlouvě uvedené v odst. 1, jinak je neplatné, a současně musí obsahově jít o
standardní užívání (s odkazem na § 14 odst. 1 diskutovaný výše). Při takovém rozhodnutí je
vždy zapotřebí zohlednit dopady na vlastnictví jednotlivce a nelze jeho prostřednictvím
vykládat záležitosti, které jsou ve smlouvě dle odst. 1 nejasné82. Většinou nelze rozhodnout o
tom,

že

by

se

některému

spoluvlastníku

udělilo

výlučné

užívací

právo

(„Sondernutzungsrecht“), které by způsobilo, že ostatní spoluvlastníci budou z užívání
společné části zcela vyloučeni. Rozhodnutí však může některým vlastníkům přinášet větší
výhody než ostatním, tato nerovnost však musí být zdůvodněna objektivními důvody83 (např.
může být umožněno postiženému odkládat vozík na schodišti). Rozhodnutí tohoto typu
nabývají obecně účinnosti vyhlášením, judikatorně nevyřešenou otázkou však je, nakolik
dopadají i na právní nástupce vlastníka bytu, pokud tyto dohody nebyly zaznamenány do
katastru nemovitostí, jak stanoví § 10 odst. 384.
Celkově lze německou úpravu hodnotit jako výrazně promyšlenější než českou.
Primárně stanovuje práva a povinnosti obecně, výklad konkrétních ustanovení nechává na
judikatuře, současně ale akcentuje smluvní volnost. Tato smluvní volnost je dále upřesněna
s ohledem na závažnost změn. Významné odchylky od zákona je nutné stanovit
prostřednictvím smlouvy, se kterou musí souhlasit všichni a která v případě umístění do

81

Např. vlastník bytu může měnit podlahové krytiny, pokud jejich parametry zvukové izolace odpovídají technickým

normám.
82

Výklad nejasných ustanovení náleží pouze soudu. MÜLLER Maximilian, BeckOK WEG, 41. Edition, § 15 Rn. 40a

83

MÜLLER Maximilian, BeckOK WEG, 41. Edition, § 15 Rn. 62

84

MÜLLER Maximilian, BeckOK WEG, 41. Edition, § 15 Rn. 86
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katastru nemovitostí má účinek i vůči právním nástupcům spoluvlastníků – ti tak mohou při
koupi nemovitosti jasně rozpoznat, jaká práva a povinnosti na ně budou dopadat. Méně
závažná rozhodnutí je pak možné provádět i prostřednictvím většinového hlasování, to však
nesmí být v rozporu s pravidly, která si spoluvlastník „koupil“ s bytem – vlastníka bytu tak
nemůžou čekat překvapivá rozhodnutí, která by mohla významně zasáhnout do jeho práv
(např. vyloučení z užívání společných částí). Oproti české úpravě, která nijak nekonkretizuje
možnosti omezení / rozšíření práv spoluvlastníků lze stav v Německu považovat za výrazně
lepší z pohledu právní jistoty vlastníka bytu.

4.2 Správa společných částí (správa domu a pozemku)
Pro správu společných částí má občanský zákoník zvláštní úpravu odlišnou od správy
v běžném režimu spoluvlastnictví. Tato speciální úprava je nazývána „správou domu a
pozemku“ a je uvedena v §§ 1189 a následujících, podle nějž „zahrnuje vše, co nenáleží
vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o
dům jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí“, přičemž k této definici je
ještě explicitně doplněno, že správa domu zahrnuje i nástavbu, přístavbu, stavební úpravu
nebo změnu v užívání. Definice sestává z negativního vymezení, podle nějž nemůže jít o
činnosti, které náleží vlastníku jednotky (tedy zejména nemůže jít o správu jednotky), a
současně z pozitivního, podle nějž činnost musí být v zájmu všech spoluvlastníků. Definice je
to obsahově v zásadě obdobná § 9 ZoVB, byť na rozdíl od předchozí úpravy nedokonalá
v tom, že nezahrnuje explicitně činnosti, jejichž výsledkem je užitek vlastníkům jednotek.
Takovou činností je typicky „přeprodej“ utilit. V praxi bývá běžné, že společenství vlastníků
je smluvní stranou pro dodávku médií (vody, elektřiny do sklepů a garáží) a tyto dále
distribuuje do jednotek – vyúčtování pak provádí prostřednictvím vodoměrů a podružných
elektroměrů. Zatímco ZoVB výslovně za správu domu označoval i tyto činnosti, občanský
zákoník tak již nečiní. Údržba přívodu elektřiny do nebytových prostor – garáže ve výlučném
vlastnictví a podružný elektroměr striktně vzato patrně nesplňují definici, že jde o činnost
v zájmu všech spoluvlastníků. Důvodová zpráva k pojmu správy domu a pozemku uvádí85, že
jde o různorodé činnosti, jako jsou např. „péče o provoz, údržbu, opravy a stavební úpravy

85

Důvodová zpráva k § 1189 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-

zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, str. 315
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společných částí včetně údržby pozemku a přístupových cest, zřizování, udržování - tedy
včetně kontrol a revizí - a zlepšování společných zařízení, zajišťování potřebných služeb,
jednání s třetími osobami, činnosti ryze administrativní, v rámci toho i vedení účetnictví nebo
jiné dokumentace apod.“ Samotná důvodová zpráva tak uvedené sporné činnosti, které slouží
vlastníkům jednotek, pod pojem správy domu a pozemku zahrnuje.
Bližší určení činností zahrnutých pod pojem správy domu a pozemku je uvedeno
v prováděcím nařízení vlády č. 366/2012 Sb., na které se odkazuje § 1222 občanského
zákoníku. Jakkoli je tento odkaz z hlediska legislativního diskutabilní (nařízení vlády nemůže
stanovovat okruh činností nad rámec nebo dokonce v rozporu se zákonem), v § 7 a
následujících jsou uvedeny demonstrativními výčty činnosti, které správa zahrnuje. Jsou mezi
nimi i výše zmíněné činnosti, jejichž výsledkem je užitek jednotlivých vlastníků jednotek.

4.2.1 Společenství vlastníků jako zákonný zástupce vlastníků
jednotek
Zatímco obecná úprava spoluvlastnictví v § 1128 odst. 1 předpokládá, že o správě
společné věci rozhodují všichni spoluvlastníci většinou hlasů a z takového jednání jsou podle
§ 1127 odpovědni společně a nerozdílně, u bytového spoluvlastnictví zákonodárce zvolil
institut odpovědné osoby. Takovou osobou je podle § 1190 správce nebo společenství
vlastníků.
Správa prostřednictvím správce se uplatní v případě, kdy nevzniklo společenství
vlastníků. Společenství vlastníků musí být podle § 1198 odst. 1 založeno v případě, kdy
v domě je alespoň pět jednotek ve vlastnictví alespoň tří různých vlastníků – lhůta pro
založení není dána, zákon však stanovuje sankci, kdy bez vzniku společenství vlastníků není
možné převést vlastnictví k jednotkám. Pokud je v domě méně než pět jednotek, je založení
společenství dobrovolné. V režimu bez společenství může správce samostatně činit, co je
nezbytné pro zachování spravovaného majetku, při svém jednání je však omezen tím, že o
záležitostech, které by při vzniku společenství vlastníků byly vyhrazeny nejvyššímu orgánu –
shromáždění, musí mít příslušný souhlas spoluvlastníků (úprava o shromáždění se pro tyto
případy použije přiměřeně).
Společenství vlastníků (dále také jen „společenství“) je podle § 1194 právnickou
osobou. Přestože to ani zákon o vlastnictví bytů, ani občanský zákoník výslovně neuvádí, je
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judikaturně dovozováno, že společenství vlastníků je jakýmsi zákonným zástupcem vlastníků
jednotek. Tento názor stabilně zastává Nejvyšší správní soud, který např. v rozsudku sp. zn. 1
As 38/2011-146 řešil, zda vlastník jednotky může být účastníkem stavebního řízení podle
stavebního zákona č. 50/1976 Sb.86 V uvedeném případě se jednalo o řízení o odstranění
stavby, v němž stavební úřad nařizuje její nedobrovolné odstranění. Tzv. černou stavbou byla
stavební úprava bytového domu spočívající ve výměně vnitřní ležaté kanalizace včetně
částečné změny její původní trasy. Tato úprava byla v rámci řízení dodatečně povolena.
Správní rozhodnutí napadla stěžovatelka s tím, že jakožto vlastník bytové jednotky měla být
považována za účastníka řízení o dodatečném povolení stavby, což se nestalo. Stavební zákon
přitom v § 97 odst. 1 uváděl, že účastníky řízení jsou osoby, které mají vlastnická nebo jiná
práva k pozemkům a stavbám na nich.
Vyloženo přesně dle znění stavebního zákona měla být stěžovatelka jakožto vlastník
jednotky a tedy i spoluvlastník domu účastníkem správního řízení. Nejvyšší správní soud
nicméně vyložil, že vzhledem k charakteru vlastnictví bytů jsou práva spoluvlastníků domu
(společných částí) omezena. Odvolal se přitom na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 51/2000,
podle nějž „Vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru je potom z podstaty věci nutně
omezeno v rozsahu, ve kterém je třeba respektovat nutnost hospodaření s budovou jako
celkem. Práva jednotlivých vlastníků jsou omezena stejným vlastnickým právem ostatních
vlastníků jednotek.“ Nejvyšší správní soud uvedené rozvinul tak, že toto omezení mimo jiné
spočívá v tom, že společenství vlastníků představuje „zákonného zástupce“ společného
majetku členů a že právní postavení společenství vlastníků omezuje některá práva vlastníků
jednotek v domě. Takovým právem, které je omezeno, je i schopnost být účastníkem
stavebního řízení. Nejvyšší správní soud uvedené stanovisko potvrdil i v rozhodnutí sp. zn. 5
As 117/2012, v němž dále uvedl, že vlastník jednotky je povinen strpět výkon práv a
povinností společenství vlastníků spojených se správou společných částí. Vlastník jednotky
nemůže být účastníkem stavebního řízení87, čímž by mohl efektivně blokovat jeho průběh,
neboť svoje zájmy ohledně správy domu má řešit v rámci společenství vlastníků a jeho

86

Předmětný stavební zákon z roku 1976 byl již nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., u nějž je právní úprava účastenství

obdobná.
87

Vlastník jednotky může být účastníkem stavebního řízení vedle společenství vlastníků v případě, že se řízení přímo dotkne

rovněž jeho jednotky (§ 97 odst. 1 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. a § 109 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).
Jednotka je v tomto ohledu stavebním zákonem chápána jako „stavba“.
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rozhodovacích procesů. Opačný závěr by dle Nejvyššího správního soudu pomíjel smysl
existence společenství vlastníků.
Bohužel i přes výše uvedený, a nutno podotknout že logický, závěr Nejvyššího
správního soudu dochází i dnes k mechanické interpretaci stavebního zákona, kdy správní
orgány nechápou roli společenství vlastníků a považují za účastníky řízení všechny vlastníky
stavby – viz např. níže uvedené sdělení jednoho ze stavebních úřadů:

Obrázek 5 – sdělení stavebního úřadu, podle nějž účastníky stavebního řízení, které se týká společných
částí domu, jsou všichni vlastníci domu

Roli společenství vlastníků jako zákonného zástupce spoluvlastníků domu lze
dokumentovat řadou soudních rozhodnutí. V případu vedeném pod sp. zn. 22 Cdo 5330/2008
Nejvyšší soud uvedl, že povinností společenství vlastníků je obstarat nutné opravy společných
částí domu. Jestliže společenství odmítlo provést opravy nosné konstrukce domu a tyto
opravy provedl jeden ze spoluvlastníků domu, bezdůvodně se tím obohatilo. A to i přesto, že
společenství není vlastníkem domu, fakticky se tedy obohatili spoluvlastníci domu.
V rozsudku sp. zn. 28 Cdo 3372/2007 Nejvyšší soud uvedl, že výkonem práva správy domu je
podání žaloby na vyklizení neoprávněně užívané společné části a že věcně aktivně
legitimovanou osobou v této věci je společenství vlastníků. Stejně tak je společenství podle
rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 3281/2008 aktivně legitimováno k podání žaloby
proti obtěžování hlukem. Podle názoru Ústavního soudu vyjádřeného v nálezu sp. zn. I. ÚS
646/04 je společenství vlastníků pasivně legitimovanou osobou pro účely řízení, v němž se
přehlasovaný spoluvlastník domáhá u soudu zrušení rozhodnutí shromáždění. Poněkud
překvapivě v této souvislosti vyznívá rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3630/2010,
podle nějž společenství vlastníků nemá povinnost nahradit bezdůvodné obohacení vlastníku
pozemku z titulu užívání pozemku stavbou s rozdílnými vlastníky (není pasivně
legitimováno), neboť takovým užíváním bez právního titulu se obohatili přímo spoluvlastníci
domu a ze znění ZoVB nelze vyvozovat osobní majetkovou odpovědnost správce
(společenství vlastníků) vydat bezdůvodné obohacení získané vlastníky spravovaného
majetku. Kontroverzní je také usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 1389/2007, podle
nějž společenství nemá aktivní legitimaci k podání žaloby, jíž se domáhá odstranění vad díla –
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domu rozděleného na jednotky, jestliže kupní smlouvu uzavřeli jednotliví vlastníci jednotek.
Na společenství vlastníků tak nepřechází právo požadovat odstranění vad ze smluvních
vztahů, kterých se neúčastnilo, ani když jde o společné části domu.

4.2.2 Omezená svéprávnost společenství vlastníků
Společenství vlastníků (dále také jen „společenství“) je podle § 1194 právnickou
osobou, která je založena za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Z uvedeného
vyplývá, že úkolem společenství je provádění činností správy domu a pozemku podle § 1189.
Jen a pouze při provádění těchto činností disponuje společenství svéprávností. Společenství
vlastníků tak má ze zákona omezenou svéprávnost88. Koncepce omezení svéprávnosti není
nová, znal jí již § 9 ZoVB, podle nějž tehdejší společenství vlastníků jednotek bylo způsobilé
vykonávat práva a zavazovat se pouze v záležitostech týkajících se společných částí domu.
Nejvyšší správní soud v rozsudku 5 As 117/2012 výslovně uvedl, že „… společenství
vlastníků jednotek je právnickou osobou s omezenou právní subjektivitou, tj. způsobilostí mít
jen taková práva a povinnosti, která jsou součástí jeho předmětu činnosti (srov. citovaný
komentář k zákonu o vlastnictví bytů, s. 102). Zákon přitom předmět činnosti stanoví kogentně
do té míry, že společenství nemůže vykonávat jiné činnosti, než zákon připouští“. Občanský
zákoník vysloveně neuvádí, že správa domu a pozemku se týká pouze společných částí,
z čehož lze dovodit, že se může týkat i jiných záležitostí, pokud tyto slouží k péči o dům a
pozemek.
V praxi bohužel ne vždy bývá laická, ale i odborná veřejnost s konceptem omezené
svéprávnosti společenství obeznámena. Poměrně zřejmé a respektované je, že společenství
nemůže zasahovat do dění v jednotlivých bytech – např. že nemůže malovat obývací pokoj89.

88

Pro zjednodušení pomíjím, že podle § 151 občanského zákoníku právnické osoby samy o sobě nejsou svéprávné. Vůli

právnických osob projevují její orgány, tato vůle je pak právnickým osobám přičítána. Zatímco však např. u obchodních
společností mohou orgány projevovat vůli v neomezeném okruhu činností, u společenství vlastníků lze vůli projevovat jen
v činnostech správy domu a pozemku.
89

Lze se však setkat s tím, že společenství vlastníků nechává provádět revize plynových zařízení v jednotlivých bytech.

Takový postup je patrně mimo jeho svéprávnost, neboť spadá do negativní definice „nenáleží vlastníku jednotky“. Přesto lze
pro praxi taková rozhodnutí vítat, neboť jednotliví vlastníci bytů mají obecně tendenci revize neprovádět, a tedy taková
aktivita zajišťuje bezpečnost celého domu. K uvedenému např. příspěvek „Nutno podotknout, že“ ze dne 25. 3. 2018,
v diskuzi Revize plynu v bytové jednotce, PortálSVJ.cz, http://www.portalsvj.cz/diskuse/revize-plynu-v-bytove-jednotce
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Tato znalost však v praxi spíše než ze zákonných důvodů vychází z toho, že jednotliví
spoluvlastníci jednoduše nechtějí někoho „sponzorovat“. Horší je to s případy, které nejsou na
první pohled jednoznačné. Tak bývá běžné, že oprava balkónů a lodžií v jednotkách
vymezených podle ZoVB se provádí ze společných prostředků, že při odvozu odpadu
kontejnerem je umožněno i odvezení nepořádku ze sklepů atp. Bohužel neznalost v tomto
ohledu projevují i správní orgány. V níže uvedeném případě byla na některých lodžiích
bytového domu přístupných pouze z bytu, v němž byly jednotky vymezeny podle zákona o
vlastnictví bytů, instalována zasklení oknem s pevným rámem bez příslušného rozhodnutí
stavebního úřadu – šlo tedy o tzv. černou stavbu. Stavební úřad obdržel žádost o dodatečné
povolení těchto úprav, v níž bylo jako stavebník uvedeno společenství vlastníků.

Obrázek 6 – sdělení stavebního úřadu, podle nějž je společenství vlastníků vedeno jako stavebník ve věci,
ve které nemá svéprávnost

Přestože společenství vlastníků nemůže být v této věci stavebníkem, neboť zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád v § 29 odst. 1 přiznává procesní způsobilost ve správním řízení
v tom rozsahu, ve kterém má osoba přiznánu svéprávnost podle občanského zákoníku,
stavební úřad v uvedeném případě posoudil žádost jako bezvadnou, přerušil řízení o
odstranění stavby a zahájil řízení o dodatečné povolení.
Otázkou je, jaký charakter bude mít jednání, které společenství učiní mimo správu
domu a pozemku. Omezení svéprávnosti je v občanském zákoníku koncipováno primárně pro
fyzické osoby, § 55 a následující se týkají omezení svéprávnosti člověka. Je tomu tak i proto,
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že koncepce právnických osob striktně vzato podle § 151 vychází z toho, že právnické osoby
nejsou svéprávné samy o sobě, jejich vůli za ně projevuje statutární orgán (nahrazuje jí).
Důsledky z takového jednání by se patrně řídily buďto § 580 nebo § 581. Dobrovolná90
v komentáři k občanskému zákoníku uvádí, že se vedou diskuze, zda takové jednání bude
neplatné absolutně nebo relativně. Sama je názoru, že takové jednání je absolutně neplatné:
„Právní jednání nezletilého, ke kterému nemá dostatečnou svéprávnost, lze považovat za
právní jednání ve zřejmém rozporu se smyslem a účelem zákona podle § 580.“ a „Právní
jednání, ke kterým nebyla osoba omezená ve svéprávnosti dostatečně způsobilá, jsou podle
našeho názoru rovněž absolutně neplatná.“ Stejný názor zastává i Zuklínová91. Absolutní
neplatnost by znamenala, že projevy vůle společenství mimo správu domu a pozemku budou
bez dalšího neplatné. To může v praxi působit potíže, protože např. pokud by společenství
zakoupilo barvu na malování, mohla by podle účelu koupě taková kupní smlouva být platná i
neplatná – platná v případě malování společných částí domu, neplatná v případě malování
obývacího pokoje v jednotce. To bude vyvolávat značnou nejistotu v závazkových vztazích.
Patrně se přitom nelze domnívat, že z takového jednání by byl případně zavázán sám
statutární orgán, neboť nedochází k překročení zástupčího oprávnění podle § 440 občanského
zákoníku, nýbrž sám statutární orgán není schopen nahradit vůli právnické osoby.
Koncepce podobná omezené svéprávnosti společenství je uplatňována i v jiných
právních řádech. V německém WEG je v § 10 v odst. 6 stanoveno, že společenství může
nabývat práva a zavazovat se k povinnostem vůči třetím stranám a vlastníkům bytů (pouze)
v rámci celkové správy společného vlastnictví.92 Komentář93 však uvádí, že koncepce je

90

DOBROVOLNÁ, Eva, § 581 Neplatnost právního jednání pro nedostatek svéprávnosti a neschopnosti právně jednat z

důvodu duševní poruchy in BÍLKOVÁ, Jana, ČERNÝ, Michal, ČUHELOVÁ, Kateřina, DAVID, Ludvík, DÁVID, Radovan,
DOBROVOLNÁ, Eva, FOJTÍK, Lumír, HANDLAR, Jiří, HAVLAN, Petr, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, HORECKÝ, Jan,
HULMÁK, Milan, HURDÍK, Jan, HRDLIČKA, Miloslav, KOUKAL, Pavel, LASÁK, Jan, LAVICKÝ, Petr, LAZÍKOVÁ,
Jarmila, LEBEDA, Martin, PODIVÍNOVÁ, Martina Kuloglija, PONDIKASOVÁ, Tereza, RONOVSKÁ, Kateřina, RUBAN,
Radek, ŠEVČEK, Marek, TŮMA, Pavel, VÍTEK, Jindřich, Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, Praha, C.
H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9, str. 2093
91

ZUKLÍNOVÁ Michaela, Perfekce, existence, zdánlivost, platnost a neplatnost, účinnost a neúčinnost právního jednání in

DVOŘÁK Jan, ŠVESTKA Jiří, ZUKLÍNOVÁ Michaela a kolektiv, Občanské právo hmotné – díl první: obecná část, Praha,
Wolters Kluwer ČR, 2013, ISBN 978-80-7478-326-5, str. 191
92

„Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer kann im Rahmen der gesamten Verwaltung des gemeinschaftlichen

Eigentums gegenüber Dritten und Wohnungseigentümern selbst Rechte erwerben und Pflichten eingehen.“
93

MÜLLER A. Maximilian, BeckOK WEG, 39. Ed. 1.11.2019, WEG § 10 Rn. 1-868
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v tomto případě jiná. Formulace ve WEG by mohla svádět k výkladu, že pokud společenství
překročí při jednání svůj účel nebo rámec řádné správy, není svéprávné. Takové omezení
svéprávnosti by odpovídalo koncepci ultra-vires, jež má původ v anglo-amerických právních
systémech, ale která se v Německu nepoužívá. Účel společenství v Německu neomezuje jeho
svéprávnost, doktrína ultra-vires se uplatní pouze při odpovědi na otázku, kdy se užijí
ustanovení zákona vztahující se ke (zjevnému) překročení / zneužití zástupčího oprávnění.
Prokazování účelu jednání mimo společenství (vůči třetím stranám) by pro zástupce bylo
v mnoha případech tak jako tak obtížné, nehledě na to, že svéprávnost musí být pro zachování
právní jistoty a platnosti transakcí možné snadno určit. Jiný výklad by nebyl akceptovatelný.
Německý právní řád proto ve skutečnosti neomezuje svéprávnost, pouze se zabývá účelem a
vyvozuje následky z případného jednání mimo účel v rámci vnitřních vztahů ve společenství.

4.2.3 Rozhodování v rámci společenství vlastníků
Jako každá právnická osoba má společenství vlastníků svoje orgány – nejvyšší orgán
je nazýván shromáždění, statutárním orgánem je výbor nebo předseda (§ 1205 odst. 1). Při
interpretaci právní úpravy společenství vlastníků se podle § 1221 podpůrně užijí ustanovení o
spolku.
Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek, přičemž každý spoluvlastník má počet
hlasů odpovídající jeho podílu na společných částech. Účast vlastníků jednotek na právnické
osobě je tak nedobrovolná – pevně spjatá s vlastnictvím jednotky. Tato koncepce je do jisté
míry podobná situaci u obchodních společností, kde účast na valné hromadě je pevně svázána
s vlastnictvím podílu ve společnosti. Zatímco však u obchodních společností lze očekávat, že
vlastnictví příslušného obchodního podílu je do jisté míry oportunistické s tím, že v případě
potřeby je možné společnost opustit, u společenství vlastníků tomu tak typicky není, neboť
bydlení představuje základní životní potřebu.
Výbor představuje statutární orgán kolektivní (§ 152 odst. 1), případně však může být
ve stanovách uvedeno, že statutárním orgánem je předseda společenství vlastníků (orgán
individuální). Jelikož jde o volenou funkci, může být členem orgánu pouze fyzická osoba,
která je plně svéprávná (§ 152 odst. 2), nebo právnická osoba. Členem výboru může být i
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taková osoba, která není vlastníkem jednotky, což bylo v úpravě ZoVB stanoveno nejasně94.
Připomeňme, že kolektivní orgán rozhoduje ve sboru (§ 156 odst. 1), tedy je usnášeníschopný
za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou zúčastněných.
Společenství vlastníků může mít další, fakultativní orgány. Takovým může být např.
kontrolní komise. Občanský zákoník však takové orgány nespecifikuje, jejich složení a rozsah
působnosti proto jsou otázkou smluvní volnosti. Současně však platí, že podle § 1 odst. 2
občanského zákoníku jsou zakázána taková ujednání, která by měnila práva týkající se
postavení osob. Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ve svém stanovisku
sp. zn. Cpjn 204/2015 uvedlo, že mezi tyto tzv. statusové otázky patří také „vymezení
jednotlivých orgánů obchodních korporací a jejich působnosti, rozhodování orgánů (tj.
zejména svolání, usnášeníschopnosti, hlasovacích většin, osvědčování rozhodnutí veřejnou
listinou) atd.“95 Přestože uvedené stanovisko se týkalo zákona o obchodních korporacích, lze
jej bezpochyby aplikovat také na společenství vlastníků. Smluvně proto nebude možné
odchýlit se od ustanovení, která svěřují určitou působnost shromáždění nebo statutárnímu
orgánu. Nebude proto např. možné, aby kontrolní komise zastupovala společenství navenek
nebo aby výbor mohl měnit stanovy. Současně z uvedeného stanoviska vyplývá, že
společenství nemůže ve stanovách upravit potřebné kvórum pro přijetí návrhu tak, že bude
nižší než zákonem předepsané. § 1206 odst. 2 občanského zákoníku naproti tomu připouští,
aby požadovaná většina byla větší. Obdobně § 158 připouští možnost úpravy požadavků na
usnášeníschopnost tak, že počet zúčastněných bude muset být vyšší než zákonem
požadovaný.
Působnost shromáždění je stanovena v § 1208. Jde např. o rozhodování o:
•

změně stanov,

•

volbě a odvolávání členů volených orgánů (tedy především výboru) a výši
jejich odměny,

•

94

schvalování výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období,

§ 9 ZoVB neuváděl žádné explicitní omezení, podle nějž by členem výboru nemohla být osoba, která není vlastníkem

jednotky. Toto omezení však bylo dovozováno ze znění odst. 7 písm. b), který se odvolával na vlastníka v případě nezvolení
výboru. Uváděl tak např. Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. 7 Cmo 323/2011.
95

Ke stejnému závěru Nejvyšší soud dospěl i v později vydaném usnesení sp. zn. 29 Cdo 387/2016.
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•

schválení druhu služeb, výše záloh na jejich úhradu a způsobu rozúčtování na
jednotky96,

•

opravě nebo stavební úpravě společné části, pokud náklady převyšují částku
stanovenou ve vyhlášce nebo stanovách,

•

udělení souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nebo jinému nakládání
s nemovitými věcmi a movitými věcmi, jejichž hodnota přesahuje částku
stanovenou ve vyhlášce nebo ve stanovách97,

•

udělení souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru včetně schválení výše a
podmínek,

•

určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy, včetně schválení
smlouvy s takovou osobou (tj. laicky označovanou za „správcovskou firmu“).

Nad rámec uvedeného může shromáždění vyhradit rozhodování o dalších
záležitostech. V ostatních věcech rozhoduje (§ 163) výbor. Podle § 1206 odst. 2 je
shromáždění usnášeníschopné v případě, kdy jsou přítomni vlastníci s nadpolovičním počtem
všech hlasů. Uvedené kritérium je možné zpřísnit. V otázce počtu hlasů potřebných k přijetí
rozhodnutí ovšem panují nejasnosti. Druhá věta zmíněného ustanovení uvádí, že k přijetí
rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků, ledaže stanovy nebo
zákon vyžadují vyšší počet hlasů. S ohledem na stanovy je situace zřejmá, s ohledem na
zákon nikoli. Systematicky je úprava bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku
zařazena jako pátý oddíl do dílu spoluvlastnictví. Představuje proto speciální úpravu k obecné
úpravě spoluvlastnictví. Z uvedeného plyne, že na bytové spoluvlastnictví se podpůrně použijí
také ustanovení obecného spoluvlastnictví. Potvrzuje to i důvodová zpráva98 a komentář99.

96

Službami jsou myšleny plnění poskytovaná společenstvím vlastníkům jednotlivých jednotek, tedy např. dodávka tepla,

vody atp. Způsob rozúčtování samozřejmě musí respektovat limity příslušných veřejnoprávních předpisů.
97

Zde je třeba upozornit, že společenství vlastníků jakožto právnická osoba může vlastnit majetek, ale takové vlastnictví není

typickou situací. Primární rolí společenství je vybírat příspěvky na správu domu a pozemku a pomocí těchto příspěvků
zhodnocovat majetek spoluvlastníků domu, kteří jsou právně vzato od společenství odděleni. Společenství tak vybírá
prostředky na zhodnocení cizího majetku. V tomto konceptu nelze nalézt mnoho případů, kdy se předmětné pravidlo
schvalování uplatní.
98

Důvodová zpráva k § 1115 až 1120 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, str. 292
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V obecné úpravě je v § 1128 odst. 1 uvedeno, že o běžné správě společné věci rozhodují
spoluvlastníci většinou hlasů, v § 1129 pak, že k rozhodnutí o významné záležitosti týkající se
společné věci je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků, a konečně v
§ 1132, že k rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo zatížení zrušeno,
a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než
10 let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Horák k § 1206 naznačuje100, že §§ 1128, 1129
a 1132 se nepoužijí a že na veškerá rozhodnutí dopadá pouze již zmíněný § 1206 odst. 2, tedy
že se schvalují nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Stejný názor zastává i
Schödelbauerová101. Možný je však i výklad takový, že § 1206 odst. 2 dopadá pouze na
záležitosti uvedené v § 1208, tedy povětšinou na organizační záležitosti společenství jako
změna stanov, schvalování úvěru atp., zatímco na správu společné věci (společných částí
domu) se použijí obecná ustanovení spoluvlastnictví. V praxi se skutečně objevuje řada
diskuzí102 na toto téma s nejasným závěrem. Např. v diskuzi „výklad paragrafu“103 jeden
z diskutujících argumentuje tím, že § 1206 odst. 2 se výslovně odvolávání na „…nebo zákon
vyžadují vyšší počet hlasů“. Situaci nepomáhá ani to, že v předchozí úpravě ZoVB byla podle
§ 11 odst. 5 pro modernizaci, rekonstrukci a stavební úpravu vyžadována tříčtvrtinová většina
hlasů všech vlastníků jednotek a pro změny stavby dokonce souhlas všech. Tématem se
v minulosti zabýval již Městský soud v Praze, který v usnesení sp. zn. 25 Cm 42/2014 řešil
návrh na vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění společenství vlastníků. Žalobce namítal,
že při hlasování nebyla splněna podmínka § 1128, tedy že návrh rozhodnutí spočívající ve

99

NOVOTNÝ, Marek, § 1158 Předmět a rozsah úpravy in NOVOTNÝ, Marek, HORÁK, Tomáš, HOLEJŠOVSKÝ, Josef,

OEHM, Jaroslav, Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, Komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2016, ISBN 978-807400-602-9, str. 10
100

HORÁK, Tomáš, § 1206 Základní ustanovení in NOVOTNÝ, Marek, FIALA, Josef, HORÁK, Tomáš, OEHM, Jaroslav,

HOLEJŠOVSKÝ, Josef, Zákon o vlastnictví bytů, Komentář, 4. vydání, Praha, C. H. Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-363-9,
str. 221
101

SCHÖDELBAUEROVÁ, Pavla, § 1206 Složení a způsobilost in KABELKOVÁ, Eva, SHÖDELBAUEROVÁ, Pavla,

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-444-5, str.
259
102

Např. diskuze Přehled: kvóry hlasování o otázkách hospodaření se společným majetkem členů SVJ, PortálSVJ.cz, 2. 1.

2016, http://www.portalsvj.cz/diskuse/prehled-kvory-hlasovani-o-otazkach-hospodareni-se-spolecnym-majtkem-clenu-svj
103

Příspěvek uživatele lake z 10. března 2016 v 7:11 v diskuzi Výklad paragrafu., PortálSVJ.cz,

http://www.portalsvj.cz/diskuse/vyklad-paragrafu
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výměně střešních oken nebyl schválen většinou hlasů všech spoluvlastníků. Soud v usnesení
pouze konstatoval, že dle jeho názoru představuje § 1206 odst. 2 speciální úpravu k obecné
úpravě, a proto se § 1128 na společenství vlastníků vůbec nepoužije, neopřel se však o žádný
expertní nebo judikatorní názor.
Koncepce společenství vlastníků jakožto právnické osoby s omezenou svéprávností
vede také k tomu, že o některých záležitostech pravděpodobně není možné rozhodovat
v rámci orgánů společenství, tedy výboru nebo shromáždění. Vrchní soud v Praze v rozsudku
sp. zn. 11 Cmo 212/2005 řešil otázku, zda společenství může zakoupit pozemek, který přiléhá
k pozemku zastavěnému domem, jestliže vlastnictví předmětného pozemku bude sloužit
k činnostem souvisejícím s provozováním společných částí domu, kdy bez pozemku nelze
dům řádně užívat ani nelze provádět opravy společných částí.

Soud shledal, že koupě

takového pozemku spadá pod pojem správy domu (dle tehdejší definice ZoVB). Ohledně
jiných pozemků ale stále panuje nejistota. Např. Černá104 polemizuje, zda by pod správu
domu a pozemku spadal i nákup pozemku pro účely vybudování dětského hřiště, přičemž
dovozuje, že spíše ne. Ještě palčivější je situace ohledně pozemků pod domem. Připomeňme,
že v dobách účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. bylo možné, aby na pozemcích
vznikaly stavby s odlišným vlastníkem od vlastníka pozemku – dělo se tak zejména před
rokem 1989, kdy na vlastníky pozemků nebyl brán přílišný zřetel. Praktické zkušenosti
dokládají, že katastrální úřady nejsou v postupu v této záležitosti jednotné. Lze se setkat s tím,
že katastrální úřad vyžaduje, aby součástí kupní smlouvy bylo explicitně uvedeno, že koupě
slouží za účelem správy domu a pozemku (jakkoli je taková věta bezpředmětná). V jiném
případě105 katastrální úřad odmítl zapsat vlastnické právo společenství s tím, že vlastníky
mohou být pouze přímo spoluvlastníci domu. Současně také platí, že dikce přechodného
ustanovení § 3056 odst. 1 občanského zákoníku, jejímž cílem je prostřednictvím vzájemného
předkupního práva sjednotit vlastníky pozemků a staveb, nezavádí předkupní právo

104

ČERNÁ Olga, Může SVJ koupit nemovitost?, Magazín výbor, 31. 8. 2017, https://www.magazinvybor.cz/rady/pravni-

poradna/muze-svj-koupit-nemovitost/
105

KVÍTKOVÁ Adriana, Zapsání pozemku pod domem SVJ do KN, SVJ aktuálně, 5. 7. 2018,

https://www.svjaktualne.cz/33/zapsani-pozemku-pod-domem-svj-do-knuniqueidgOkE4NvrWuNVegLPP0DQ25mggBLUxpoCsPTwVrguwZk/
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k pozemku pro společenství vlastníků, ale přímo pro jednotlivé spoluvlastníky106. Ti mohou
uplatnit předkupní právo pouze k pozemku jako celku (§ 2141). V popsaných situacích bude
nutné nebo alespoň žádoucí, aby aktivitu projevili přímo sami spoluvlastníci a nikoli
společenství. Pokud se tito budou chtít dohodnout, budou tak muset učinit mimo
shromáždění. To je pro často právně neznalé spoluvlastníky matoucí a nesrozumitelné.

4.2.4 Zasedání shromáždění
Pro svolání shromáždění i samotný jeho průběh platí zákonem, popř. stanovami daná
pravidla. Občanský zákoník přímo v části věnující se bytovému spoluvlastnictví neuvádí
žádnou lhůtu pro svolání zasedání, proto by se měla použít úprava spolku § 249, podle nějž
má být svoláno 30 dní předem. Přestože to občanský zákoník neuvádí, lze analogicky
aplikovat usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 1725/2017 k § 184 odst. 1 a 2 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle níž musí být pozvánka odeslána tak, aby se
při obvyklém běhu věcí mohla dostat do sféry dispozice spoluvlastníka v uvedené lhůtě. Ze
znění § 247 občanského zákoníku plyne, že lhůta může být kratší než stanovená zákonem.
Stanovy společenství by přímo měly uvádět způsob svolávání orgánů.
Na zasedání lze, i v tomto případě dle spolkové úpravy (§ 253 odst. 3), rozhodnout
pouze o záležitostech, které byly uvedeny v pozvánce, ledaže jsou přítomni všichni
spoluvlastníci a se zařazením bodu jednání souhlasí107. To prakticky vylučuje, aby se pod
typickou položkou „různé“ v pozvánce na zasedání skrývalo hlasování o čemkoli. Bohužel
v praxi toto pravidlo nebývá respektováno, ani výbory ani spoluvlastníci s ním obvykle nejsou
seznámeni a někdy ho i záměrně ignorují108. Jelikož rozhodování orgánů představuje tzv.

106

K uvedené problematice se vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 2979/2018, kde uvedl, že předkupní právo

svědčí pouze těm osobám, které by jeho uplatněním dosáhly, byť postupně, sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm
zřízené. Jelikož společenství vlastníků není vlastníkem stavby, předkupní právo k pozemku nemá.
107

Opačný názor překvapivě zastává Městský soud v Praze v usnesení sp. zn. 80 Cm 8/2018-111, v němž uvádí, že § 253

odst. 3 se na bytové spoluvlastnictví neaplikuje, neboť dle názoru soudu v §§ 1206 – 1208 je obsažena komplexní úprava
svolávání, jednání a rozhodování shromáždění společenství vlastníků, a proto nelze v těchto věcech postupovat dle odkazu v
§ 1221. S tímto názorem nelze souhlasit, neboť podle § 1207 odst. 2 má každý vlastník jednotky právo seznámit se
s podklady týkajícími se pořadu zasedání – občanský zákoník tedy zjevně předpokládá, že program zasedání je dán předem a
že jednotliví vlastníci již přichází na zasedání informováni adekvátně tomu, aby mohli učinit kvalifikované rozhodnutí.
108

Viz např. diskuze Shromáždění - hlasování o věci, která nebyla na pozvánce, PortálSVJ.cz, 28. 3. 2019,

http://www.portalsvj.cz/diskuse/shromazdeni-hlasovani-o-veci-ktera-nebyla-na-pozvance
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statusovou otázku, není možné toto pravidlo ve stanovách potlačit. Svolavatel musí
k pozvánce buďto připojit podklady týkající se pořadu zasedání nebo musí umožnit se
s takovými podklady včas seznámit. Svolavatelem bude typicky statutární orgán, který má
povinnost svolat zasedání alespoň jednou ročně. Statutární orgán je podle § 1207 odst. 1
povinen svolat zasedání shromáždění také z podnětu alespoň dvou spoluvlastníků, kteří mají
více než čtvrtinu hlasů109. Novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 163/2000 Sb.
účinná od 1. 7. 2020 zařadila do § 1207 odst. 3, podle nějž musí statutární orgán svolat
shromáždění s požadovanou záležitostí, pokud je k ní navrženo usnesení nebo je její zařazení
zdůvodněno – jiný výklad by ostatně nedával smysl. Ze znění zákona vyplývá, že v takových
případech to budou právě spoluvlastníci požadující projednání určitého bodu, kteří budou
muset dodat příslušné podklady k rozhodnutí. Zákonná úprava nepřipouští, aby jednotlivý
vlastník měl možnost domáhat se projednání určitého bodu na shromáždění, byť takové
oprávnění by mu jistě mohly přiznat stanovy. Obranou proti nečinnosti statutárního orgánu je
možnost spoluvlastníků svolat zasedání přímo a to na náklady společenství.
Občanský zákoník nabízí v § 1209 možnost obrany spoluvlastníka proti rozhodnutí /
nečinnosti shromáždění žalobou u soudu, a to proti společenství jakožto pasivně
legitimovanému. Spoluvlastník, který nesouhlasil s navrženým usnesením, může navrhnout
soudu, aby o záležitosti rozhodl. Současně může požadovat předběžné opatření, aby soud
dočasně zakázal podle napadeného rozhodnutí jednat. Jelikož se právní úprava občanského
zákoníku vůči ZoVB v této části prakticky neliší, bude možné použít také usnesení Vrchního
soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 188/2009, podle nějž se za přehlasovaného považuje také ten
spoluvlastník, který se zasedání nezúčastnil z důvodu, že mu nebyla řádně doručena
pozvánka. Za přehlasovaného se naopak podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo
924/2012 nepovažuje ten, kdo se hlasování zdržel. Druhou situací, kdy se spoluvlastník může
obrátit na soud, je případ, kdy shromáždění pro nezpůsobilost usnášet se nerozhodlo o
předložené záležitosti. V obou případech je možnost obrátit se na soud podmiňována
skutečností, že jde o důležitý důvod. Posouzení důležitosti důvodu je zásadně otázkou
soudního výkladu, žalobce však bude muset, vyjma zjevných případů, v žalobě uvést, v čem
spatřuje důležitost. Nejvyšší soud v usnesení sp. zn. 26 Cdo 1053/2017 zaujal názor, že pojem
„důležitý důvod“ lze interpretovat identicky jako pojem „důležitá záležitost“, který byl u

109

Jedná se o obdobu konceptu tzv. kvalifikovaných akcionářů ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
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obdobného ustanovení § 11 odst. 3 ZoVB. Judikatura dospěla při aplikaci předchozí právní
úpravy k závěru, že důležitou záležitostí je taková, která přímo zasahuje buď do samotného
právního postavení vlastníků jednotek nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska
účelu jeho využití. Z judikatury např.:
•

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4567/2016 – Navýšení plateb do
fondu oprav nepředstavuje záležitost, která by přímo zasahovala do právního
postavení vlastníků jednotek nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví
z hlediska účelu jeho využití. Nejde proto o důležitou záležitost. Výjimkou
budou situace, kdy navýšení bude extrémní.

•

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2657/2016 – Rozhodnutí o výměně
výtahu lze s ohledem na technickou a finanční náročnost realizace považovat
za důležitou záležitost, a to bez ohledu na to, zda má být výměna hrazena
z fondu oprav.

•

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4386/2015 – Celková revitalizace
domu (zateplení, výměna oken atd.) je záležitost, kterou se shromáždění běžně
nezabývá a kterou lze s ohledem na vysokou finanční náročnost považovat za
důležitou.

•

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 281/2014-190 – Odvolání a
volba členů kontrolních orgánů společenství je důležitou záležitostí.

•

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3024/2012 – Stanovy mají
významný dopad do vnitřních poměrů společenství, a tím i jeho členů. Změna
stanov představuje významnou záležitost. Výjimkou z uvedeného pravidla jsou
pouze formální změny, které nemají žádný vliv na vnitřní poměry nebo práva a
povinnosti členů.

•

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3706/2010 – Usnesení o volbě
člena výboru je vždy důležitou záležitostí.

Právní úprava neposkytuje vlastníku jednotky možnost domáhat se u soudu, aby
nařídit společenství konání zasedání shromáždění s určitým bodem. Uvedené potvrdil
Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2323/2016. Jestliže chce spoluvlastník dosáhnout
toho, aby shromáždění rozhodlo o určité záležitosti, musí získat pro svůj návrh zmíněnou
čtvrtinu hlasů alespoň dvou spoluvlastníků. Současně platí, že ochrana poskytovaná § 1209
odst. 2 (resp. odst. 3 po novele zákonem č. 163/2020 Sb.) je podmíněna tím, že shromáždění
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není usnášeníschopné. Jestliže shromáždění je usnášeníschopné, ale navrženým bodem se
odmítne zabývat, situace je nejspíše pro toho, kdo chtěl, aby se o záležitosti rozhodlo,
neřešitelná.
Z rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 160/2008 vyplývá, že pro účely
hlasování na shromáždění je zapotřebí zjišťovat usnášeníschopnost před každým rozhodnutím
(hlasováním), nestačí zjistit usnášeníschopnost pouze na počátku jednání shromáždění.
Spoluvlastník domu se může nechat na zasedání shromáždění zastoupit, ledaže to stanovy
vylučují110, případně se může zasedání účastnit společně se svým zástupcem111.

4.2.5 Péče řádného hospodáře členů výboru
S novelou soukromého práva od 1. ledna 2014 byla pro členy výborů společenství
vlastníků zavedena povinnost péče řádného hospodáře. Tím byla zavedena jejich osobní
majetková odpovědnost za neřádnou péči. Situace za předchozí právní úpravy byla v tomto
ohledu neoptimální. Např. Nejvyšší soud řešil v trestní věci sp. zn. 5 Tdo 269/2015 případ,
kdy předsedkyně výboru společenství v roce 2011 uzavřela smlouvu na výměnu vstupních
dveří, přestože k tomu neměla souhlas shromáždění, čímž jednala v rozporu jak se stanovami,
tak se zákonem o vlastnictví bytů. Trestní soud zkoumal, zda toto jednání naplňuje skutkovou
podstatu trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, přičemž uvedl, že naplnění skutkové podstaty je
zapotřebí, aby pachatel úmyslně směřoval ke způsobení škody – takový případ by však
v podmínkách společenství vlastníků musel být tzv. do očí bijící. Současně uvedl, že
pachatelem uvedeného trestného činu může být pouze speciální subjekt, který je nositelem
povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí pozemek. Podle názoru Nejvyššího soudu ZoVB
takovou povinnost nestanovoval. Nejvyšší soud dále uvedl, že z předchozí právní úpravy
nevyplývala ani povinnost členů výboru k péči řádného hospodáře112. Postih členů výboru za
jimi způsobené protiprávní jednání tak byl složitý.

110

V předchozí úpravě ZoVB zastával Nejvyšší soud opačné stanovisko, tedy že zastoupení bylo možné pouze v případě, kdy

to stanovy připouštěly. K uvedenému viz usnesení sp. zn. 26 Cdo 1657/2018.
111
112

Viz unesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1051/2019.
Povinnost péče řádného hospodáře byla ostatně pro statutární orgány stanovena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, a nikoli přímo v občanském zákoníku jako dnes.
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Povinnost péče řádného hospodáře zákonodárce zakotvil do § 159 občanského
zákoníku ve znění „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude
vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.“ Tato povinnost
v sobě zahrnuje dvě složky:
1. Náležitou péči – Ta vyžaduje, aby člen voleného orgánu jednal pečlivě a
s potřebnými znalostmi. Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo
2531/2008 nejsou vyžadovány znalosti na úrovni odborníka oboru, nicméně
pokud člen orgánu nemá potřebné odborné znalosti, které jsou k plnění
povinnosti člena voleného orgánu zapotřebí, má povinnost zajistit posouzení
případu osobou, která takové znalosti má.
2. Povinnost loajality – Loajalitou se rozumí věrnost zájmům právnické osoby.
Jak Nejvyšší soud uvedl např. v rozsudku sp. zn. 29 Cdo 3864/2008, musí člen
statutárního orgánu dávat přednost zájmům právnické osoby dokonce i před
zájmy těch, kteří jej do funkce jmenovali, a nesmí se při výkonu funkce
takovými osobami nechat ovlivnit.
Zavedení povinnosti péče řádného hospodáře lze vnímat jedině pozitivně. Při aplikaci
však bude docházet k určitým komplikacím. Obdobně jako u obchodních společností bývá
obtížné prosazovat zájmy právnické osoby nad zájmy společníka (viz např. rozsudek sp. zn.
8 Tdo 222/2006, v němž jediný společník společnosti s ručením omezeným zpronevěřil
prostředky této společnosti), nemluvě o ovlivňování (řešené dokonce zákonem č. 90/2012 Sb.
v §§ 71 a následujících), bude i v rámci společenství vlastníků obtížné preferovat zájmy
společenství nad zájmy spoluvlastníků. Takovou kolizí zájmů může být např. situace, kdy se
spoluvlastníci byť i jednomyslně rozhodnou zamykat dům jakožto prevenci proti zlodějům,
čímž porušují veřejnoprávní předpisy v oblasti požární ochrany. V takovém případě by měl
výbor vymáhat po všech protiprávně jednajících spoluvlastnících dodržování těchto předpisů,
a to v extrémním případě až soudní cestou. Případná sankce udělená ve správním řízení totiž
půjde zásadně k tíži výboru.
V praxi obdobně problematická je i povinnost náležité péče. Pomineme-li, že
občanský zákoník nerozvádí tuto složku do většího detailu, jak to činí § 51 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., lze spatřovat problematičnost v tom, jaké znalosti jsou pro výkon funkce
výboru zapotřebí. Při správě domu jsou obvykle zapotřebí znalosti právní, technické a
ekonomické a to často na poměrně vysoké odborné úrovni. Jestliže občanský zákoník
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vyžaduje výkon funkce odborně, bude to znamenat, že členové výboru by pro řadu jednání
měli vyhledat pomoc odborníka – to ale nebývá zadarmo, což s ohledem na často omezené
finanční prostředky společenství vlastníků a obecnou nechuť spoluvlastníků přispívat více je
obtížně realizovatelné. Možná i z toho důvodu nezavedl občanský zákoník obrácené důkazní
břemeno, jak to učinil zákon č. 90/2012 Sb. v § 52 odst. 2, které spočívá v tom, že při řízení
před soudem, v němž je posuzováno splnění povinnosti péče řádného hospodáře, nese důkazní
břemeno člen voleného orgánu. V poměrech společenství vlastníků tak důkazní břemeno o
tom, že byla porušena povinnost péče řádného hospodáře, nese žalobce, tedy typicky
spoluvlastník domu. Ten bude muset dokázat, že např. výběr zhotovitele rekonstrukce proběhl
chybně. Bude to tedy právě spoluvlastník, kdo bude muset např. evidovat tržní ceny, provést
simulované výběrové řízení, seznámit se s technickými parametry výrobků atp. To si lze
v praxi těžko představit. Současně tím, že občanský zákoník neuvádí obdobu § 52 odst. 1
zákona č. 90/2012 Sb., podle níž při posuzování péče se vychází z objektivního standardu,
tedy jak by se choval typický imaginární rozumně pečlivý správce, bude aplikačně obtížné
stanovit, jaká míra náležité péče bude v podmínkách společenství vlastníků dostačující.
Konečně zatímco zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích na řadě míst, např. v
§ 157 odst. 1 pro společnost s ručením omezeným, v § 371 odst. 1 pro akciovou společnost
(byť pouze pro kvalifikované akcionáře) a v § 584 odst. 1 pro družstvo, stanoví možnost, aby
se společník za společnost domáhal náhrady újmy vůči členovi statutárního orgánu, občanský
zákoník žádné takové explicitní ustanovení neobsahuje. Ze znění § 159 odst. 3 přitom
vyplývá, že člen statutárního orgánu má škodu nahradit přímo právnické osobě. Bude to tedy
právě právnická osoba, která by měla takovou náhradu škody vymáhat. Pokud by
v podmínkách společenství vlastníků nemohl náhradu škody jménem společenství vymáhat
spoluvlastník domu, připadala by v úvahu jedině možnost vymáhat škodu prostřednictvím
výboru. Jestliže by však z jakéhokoli důvodu výbor tvořili právě ti členové, kteří škodu
způsobili, a povedlo se jim odolat případné snaze o výměnu členů výboru, nebude mít ten
spoluvlastník, který byl protiprávním jednáním efektivně poškozen, žádnou možnost, jak
takovou škodu vymoci. Takový závěr by jistě nebyl správný, nicméně aktuální znění právní
úpravy k němu směřuje.
Pro úplnost dodejme, že výše zmíněný § 1209 občanského zákoníku umožňuje soudně
napadnout pouze rozhodnutí shromáždění. Neumožňuje tedy napadnout rozhodnutí výboru,
jakkoli může toto být nesprávné a může mít ve výsledku dopady na jednotlivé spoluvlastníky.
Jelikož se na společenství vlastníků přiměřeně použijí ustanovení o spolku, je otázkou, zda lze
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v některých případech rozhodnutí výboru napadnout prostřednictvím § 258, podle nějž by
bylo možné napadnout soudně i rozhodnutí statutárního orgánu, ovšem pouze pro jeho
nezákonnost nebo rozpor se stanovami. Holejšovský113 se opatrně přiklání k možné aplikaci
předmětného ustanovení, připouští to také usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo
471/2015. Institut péče řádného hospodáře je však jediným nezpochybnitelným způsobem, jak
se lze domáhat toho, aby výbor jednal při výkonu činnosti odborně a s loajalitou. Se
zavedením této povinnosti se dle zpráv v médiích114 rozmáhají žaloby spoluvlastníků vůči
členům výborů. To vede ke zvyšování povědomí ohledně této povinnosti, což lze považovat
za pozitivní výsledek nové právní úpravy.

4.2.6 Práva a povinnosti vyplývající ze stanov
Společenství vlastníků jakožto právnická osoba musí mít podle § 1200 stanovy.
Stanovy představují podle § 125 odst. 1 smluvní ujednání, jímž zakladatelé zakládají
právnickou osobu. Povinně musí obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2, kterými jsou:
a) název obsahující „společenství vlastníků“ a identifikaci domu,
b) sídlo,
c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a způsob jejich uplatňování,
d) určení orgánů a jejich působnosti,
e) určení prvních členů statutárního orgánu,
f) pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí,
g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství.
Písmena a), b) a e) představují ryze administrativní požadavky. Zajímavější jsou
ostatní položky, mezi nimi zejména členská práva a povinnosti a pravidla pro správu domu a
pozemku. Zákon totiž blíže nerozvádí, co přesně si pod těmito pojmy představit. Při
interpretaci členských práv a povinností bude patrně nutné vyjít z předchozí právní úpravy,

113

HOLEJŠOVSKÝ, Josef, § 1209 Žaloby in NOVOTNÝ, Marek, HORÁK, Tomáš, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, OEHM,

Jaroslav, Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, Komentář, 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-6029, str. 241
114

SEVEROVÁ Kateřina, Za dobrotu na žebrotu? Se žalobami na členy výborů SVJ se roztrhl pytel, Právo, 3. 2. 2018,

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-dobrotu-na-zebrotu-se-zalobami-na-cleny-vyboru-svj-se-roztrhl-pytel-40059491
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kdy obdobné ustanovení bylo v § 9 odst. 14 písm. d) ZoVB. V předchozí právní úpravě bylo
možné jako inspiraci využít nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávaly vzorové
stanovy. Práva a povinnosti byly uvedeny v článku XIV, přičemž by bylo možné je
kategorizovat takto:
•

práva vyplývající ze ZoVB – např. právo účasti na shromáždění, právo volit a
být volen do orgánů společenství, povinnost hradit příspěvky na správu,
povinnost řídit se pravidly pro užívání společných částí, povinnost umožnit
přístup do jednotky pro účely oprav,

•

práva vyplývající z občanského zákoníku – např. povinnost zdržet se jednání,
kterým by se zasahovalo do práv ostatních členů, povinnost k náhradě škody
způsobené na jednotkách nebo společných částech,

•

práva vyplývající z veřejnoprávních předpisů – povinnost umožnit instalaci
zařízení pro měření tepla a vody a povinnost umožnit jejich odečet

•

práva vyplývající ze stanov – právo předkládat orgánům společenství návrhy a
podněty ke zlepšení činnosti, právo nahlížet do smluv sjednaných
společenstvím, právo nahlížet do zápisů ze schůze

Lze konstatovat, že většina těchto práv byla ve stanovách pouhým opisováním
zákonných ustanovení. Komentář k občanskému zákoníku naznačuje115, že členská práva a
povinnosti podle občanského zákoníku budou obdobného charakteru – komentář uvádí, že
půjde o práva ze zákona bez dalšího (zejména ta upravená v §§ 1175 -1184)116, práva
vycházející jen ze stanov a práva vycházející ze zákona, která byla stanovami dále blíže
upravena. Vzhledem k tomu, že ukládání povinností v rámci stanov je problematické (viz
část 4.1.2) a že zákon již sám o sobě upravuje nejdůležitější práva spoluvlastníka, budou
stanovy i v případě občanského zákoníku pravděpodobně pouhým opisováním zákonných
ustanovení. To v praxi není optimální, neboť pro identifikaci práv bude nutné procházet jak
stanovy, tak zákon. Z právních principů vyplývá, že zcela nadřazeny jsou kogentní ustanovení

115

HOLEJŠOVSKÝ, Josef, § 1200 Založení společenství vlastníků in NOVOTNÝ, Marek, HORÁK, Tomáš,

HOLEJŠOVSKÝ, Josef, OEHM, Jaroslav, Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, Komentář, 1. vydání, Praha, C. H.
Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-602-9, str. 183
116

Komentář explicitně zmiňuje obecnou povinnost loajality podle § 212, právo svolat zasedání shromáždění namísto

statutárního orgánu podle § 1207 a právo podat návrh soudu, aby rozhodl namísto shromáždění podle § 1209.
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zákona, které jsou následovány smluvním ujednáním. Nejmenší sílu mají dispozitivní
ustanovení zákona, která typově reprezentují taková ujednání, která by si mezi sebou sjednali
průměrní lidé. Pokud se smluvní ujednání neliší od dispozitivních ustanovení zákona,
představuje jejich opisování pouze prodloužení textu, který je následně nutné analyzovat na
vzájemné rozdíly. Pro srovnání zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nevyžaduje v
§ 146 u společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným ani v § 250 u stanov akciové
společnosti, aby byla do těchto zakladatelských dokumentů opisována práva a povinnosti
společníků. Opisování veřejnoprávních předpisů navíc může narážet na v čase se měnící
obsah těchto předpisů.
Jednou z povinných částí stanov společenství vlastníků jsou podle písm. f) také
pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí. Co tato pravidla mají
obsahovat? Zákon toto nikde nerozvádí a vyjít nelze ani z předchozí právní úpravy, neboť
v ZoVB nebyla povinnou součástí stanov117, a tedy se jimi ani nezabývalo nařízení vlády,
kterým se vydávaly vzorové stanovy. Schödelbauerová v komentáři k § 1176 občanského
zákoníku uvádí118, že těmito pravidly je třeba rozumět činnosti při správě domu a pozemku
podle zákona a prováděcího právního předpisu a způsob rozhodování ve věcech této správy.
Uvádí, že v pravidlech lze řešit „umísťování vývěsek, nápisů a jiných informačních zařízení
(např. reklamy), umístění orientačních tabulí s uvedením jednotlivých bytů a nebytových
místností, označení správce domu a jeho adresy, adresa a telefon firmy zajišťující 24hodinový
servis výtahu, jména osoby (osob) provádějících úklid domu a přilehlých nemovitostí“ atd.
Takový závěr je diskutabilní. Prvně jakákoli omezení možnosti užívání naráží na potenciální
rozpor s explicitním oprávněním užívat společné části diskutovaným v části 4.1.1. Za druhé
uvádění informací typu telefonní čísla, kdo provádí servis výtahu, kdo uklízí atp. je značně
nepraktické, protože tyto údaje se mohou v čase měnit, zatímco stanovy obecně platí za
dokument, který se příliš často neaktualizuje.
Otázkou je také hmotný charakter těchto pravidel pro správu domu a pozemku. Zákon
explicitně uvádí tato pravidla jako součást stanov, nicméně důvodová zpráva naznačuje, že by
mohly mít i jinou povahu. Podle § 1176 je každý vlastní jednotky povinen se těmito právy

117
118

Podle § 4 odst. 2 písm. h) ZoVB byla pravidla povinnou součástí prohlášení vlastníka.
SCHÖDELBAUEROVÁ, Pavla, § 1176 Povinnost řídit se pravidly pro správu domu in KABELKOVÁ, Eva,

SHÖDELBAUEROVÁ, Pavla, Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2013,
ISBN 978-80-7400-444-5, str. 112
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řídit, pokud s nimi byl seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, přičemž má zajistit jejich
dodržování i osobami, jimž umožnil přístup do bytu nebo domu. Důvodová zpráva v této
souvislosti uvádí, že povinnost řídit se zákonnými pravidly je dána vždy, neboť tato pravidla
může znát každý. Jako druhou skupinu pravidel uvádí ta, která vyplývají ze stanov – ta by
však také měla být obecně známá, neboť každý má možnost se s nimi seznámit za
předpokladu, že tato byla vložena do soudní sbírky listin. Konečně poslední skupinou mají
být dle důvodové zprávy taková pravidla, která jsou dána rozhodnutím spoluvlastníků –
patrně se tím myslí rozhodnutím shromáždění. Pokud by však bylo možné přijímat taková
pravidla rozhodnutím shromáždění mimo stanovy, je otázkou, proč by taková pravidla měla
být součástí stanov119.
V poslední době často diskutovaným tématem jsou krátkodobé pronájmy realizované
přes služby jako AirBnB, které využívají byty k poskytování přenocování především turistům.
Zejména v centrech turisticky atraktivních měst se v posledních letech tyto formy pronájmů
významně rozmohly, většinou k nelibosti osob obývajících byty trvale. Jen v Praze je počet
takto pronajímaných bytů odhadován120 na desítky tisíc. Není proto divu, že spoluvlastníci
domů se často snaží tento typ pronajímání bytů zakázat. Z veřejnoprávních předpisů se na
krátkodobé pronájmy uplatní tato regulace:
•

Poskytování krátkodobých pronájmů může být za určitých okolností
považováno za poskytování ubytovacích služeb, a to zejména v případech, kdy
vyjma prostého přenechání bytu k užívání jsou poskytovány doprovodné
služby jako úklid pokoje, čištění ložního prádla atp. K tomuto názoru se hlásí
také finanční správa121. Poskytování služeb je podnikáním, s čímž souvisí
povinnost mít živnostenské oprávnění a také povinnost odpovídajícího způsobu
zdanění příjmů z takového podnikání. Příslušné orgány veřejné správy mohou

119

Celkově je však zvláštní koncepce, kdy pravidla pro užívání věci ve spoluvlastnictví mají být uvedena ve stanovách

právnické osoby, která s danou věcí má společné pouze to, že se (zjednodušeně) stará o její údržbu.
120

MAHDALOVÁ, Kateřina, Novinky.cz, Analýza: Airbnb v Česku je byznys, na který doplácíme všichni, 14. 1. 2020,

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/analyza-airbnb-v-cesku-je-byznys-na-ktery-doplacime-vsichni-40308029
121

Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím

internetových platforem (například Airbnb), 11. 10. 2017, https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-averejnost/tiskove-zpravy/2017/FS-vydala-informaci-o-povinnostech-subjektu-poskytujicich-ubytovani-pres-internet-8799
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dodržování těchto povinností kontrolovat a v případě nedodržení přistoupit
k sankcím vůči provozovatelům.
•

Podle § 126 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon lze stavbu užívat
jen k účelu vymezenému v kolaudačním rozhodnutí, oznámení o užívání
stavby, kolaudačním souhlasu, popř. k účelu vymezeném ve stavebním
povolení. Poskytování služeb hotelového typu v bytech mohou stavební úřady
považovat za užívání v rozporu s vymezeným účelem. V takovém případě má
stavební úřad povinnost podle § 134 odst. 5 předmětného zákona docílit
ukončení takového způsobu užívání.

•

Porušování nočního klidu v době od 22:00 do 6:00 hodin je přestupkem proti
veřejnému pořádku podle § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Podobná regulace tzv. technického hluku vznikajícího provozováním strojů a
zařízení vyplývá z § 30 a následujících zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví.

Lze mít za to, že veřejnoprávní regulace v otázce krátkodobých pronájmů by měla být
při důsledném vymáhání dostačující pro zabránění nežádoucích vlivů. Přesto se některá
společenství vlastníků pokusila dosáhnout zákazu pronájmů také prostřednictvím rozhodnutí
shromáždění vlastníků, tedy soukromoprávní cestou. Městský soud v Praze jakožto
prvoinstanční soud řešil v usnesení sp. zn. 80 Cm 8/2018-111 případ z Prahy 1, kdy
shromáždění společenství vlastníků v květnu 2017 v rámci schvalování nových stanov 90%
většinou rozhodlo, že jejich součástí bude také článek vyžadující, aby poskytování
ubytovacích služeb nebo opakovaných krátkodobých pronájmů jednotek bylo odsouhlaseno
všemi spoluvlastníky. Stěžovatel takové rozhodnutí považoval za v rozporu s definicí správy
domu a pozemku, tedy takové, o němž společenství vlastníků nemůže rozhodovat, a poukázal
také na § 1175, podle nějž má vlastník jednotky právo svobodně spravovat, výlučně užívat a
uvnitř stavebně upravovat svůj byt, přičemž ve spojení s § 1012 může z takového nakládání
ostatní osoby vyloučit. Článek stanov omezující pronájmy v jednotkách by dle jeho názoru
představoval nepřípustný zásah do výkonu vlastnického práva vyplývajícího z čl. 11 Listiny
základních práv a svobod. Společenství vlastníků argumentovalo, že daný článek byl do
stanov zařazen z důvodu ochrany práv ostatních vlastníků, která jsou krátkodobými pronájmy
poškozována, a současně poukázalo na to, že postupovalo na základě doporučení Městské
části Praha 1, které zařazení ustanovení o omezení krátkodobých pronájmů do stanov
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společenství doporučila. Zdůraznilo také, že podle § 1176 má vlastník jednotky povinnost
řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí.
Městský soud ve věci zaujal stanovisko, podle nějž společenství vlastníků může
prostřednictvím stanov omezit výkon vlastnického práva k jednotkám. Soud argumentoval
tím, že § 1208 v písm. a) svěřuje shromáždění možnost měnit stanovy „bez bližší
specifikace“, z čehož dovodil, že pojem správy domu a pozemku je zapotřebí vykládat šířeji,
než jak uváděl navrhovatel, podle nějž jde (zjednodušeně) pouze o otázky týkající se
společných částí domu. Soud poukázal na znění § 1189 odst. 1, podle nějž se správou rozumí
vše, co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek,
tedy i otázky spočívající v zajištění trvalého nerušeného bydlení. Argumentaci navrhovatele
shledal jako „účelově zužující“. Takový názor bohužel nelze považovat za správný. Při své
argumentaci se soud nijak nevypořádal s negativní částí definice správy domu a pozemku ve
znění „vše, co nenáleží vlastníku jednotky“, současně také popřel obsah § 1012 první věty,
tedy že o užívání jednotky zásadně rozhoduje pouze její vlastník. Předmětné rozhodnutí lze
považovat za správné pouze v té části, v níž Městský soud argumentuje § 1012 druhou větou,
podle níž se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných
osob, a obdobným ustanovením § 1175 odst. 1, podle nějž vlastník jednotky nesmí ztížit
jinému vlastníku jednotky výkon práva svobodně spravovat a výlučně užívat svůj byt.
Soukromoprávní ochranu podle zmíněných §§ však zajišťuje zápůrčí žaloba podle § 1042 a
nikoli stanovy jednoúčelové právnické osoby.
Se stanovami souvisí i tzv. domovní řády. Existence tohoto dokumentu patrně vychází
z historických zvyklostí, neboť v minulosti, zejména před rokem 1989, bylo typické, že
v domě existoval domovní řád, který stanovoval zejména povinnosti obyvatel domu. Ani
ZoVB ani občanský zákoník pojem domovní řád neznají. Právně vzato by domovní řád patrně
stanovoval pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, a proto by měl
být součástí stanov. K takovému závěru dospívá i Novotný122. Domovní řády přitom v praxi
často zakazují spoluvlastníkům určité aktivity, někdy i do úrovně, kdy dochází k pokusu o
omezení vlastnického práva – příkladem může být např. ustanovení, že v určitém čase není v
bytech povolené vrtání, pouštění pračky či provádění jiných činností s obdobnými imisemi.

122

NOVOTNÝ, Marek. § 1176 Povinnost řídit se pravidly pro správu domu in NOVOTNÝ, Marek, HORÁK, Tomáš,

HOLEJŠOVSKÝ, Josef, OEHM, Jaroslav, Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva, Komentář, 1. vydání, Praha, C. H.
Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-602-9, str. 83
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Obrázek 7 – domovní řád ukládá zákaz stavebních činností mimo pracovní dny

Zajímavostí je, že k těmto bezpochyby nezákonným ustanovením naváděl přímo
komentář k ZoVB, kdy k § 9 odst. 14 uváděl, že domovní řády můžou stanovit termíny pro
provádění hlučných domácích prací123. Jak dokládají různé diskuze, taková omezení nebývají
v pravidlech neobvyklá124.
S obsahem stanov souvisí také problematika smluvních pokut. Smluvní pokuta je
upravena občanským zákoníkem v § 2048, který uvádí, že aby mohl věřitel požadovat po
dlužníku zaplacení smluvní pokuty, je zapotřebí, aby si strany pro případ porušení smluvené
povinnosti tuto ujednaly (proto jde ostatně o pokutu smluvní a nikoli např. pokutu za
přestupek, která je dána veřejnoprávními předpisy). Protože stanovy představují smlouvu,
nepochybně lze dospět k závěru, že pokud spoluvlastník hlasoval pro přijetí stanov
obsahujících smluvní pokutu, k této se dobrovolně zavázal a společenství vlastníků bude
oprávněno jí po něm v případě porušení povinnosti vymáhat. Otázkou je, jak tomu bude u
těch spoluvlastníků, kteří hlasovali proti přijetí stanov, popř. těch, kteří se stali členy
společenství až po přijetí stanov. Eisenreich uvádí125, že přes neexistující judikaturu převažuje

123

HORÁK Tomáš, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, § 9 Společenství vlastníků jednotek in NOVOTNÝ, Marek, FIALA, Josef,

HORÁK, Tomáš, OEHM, Jaroslav, HOLEJŠOVSKÝ, Josef, Zákon o vlastnictví bytů, Komentář, 4. vydání, Praha, C. H.
Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-363-9, str. 121.
124

Viz např. příspěvek uživatele radka2222 ze dne 8. ledna 2020 v diskuzi Dodatečný bod na shromáždění SVJ,

PortálSVJ.cz, http://www.portalsvj.cz/diskuse/dodatecny-bod-na-shromazdeni-svj, podle nějž chtěl výbor dát do stanov
omezení času sprchování, splachování záchodů a omezení rozsahu venčení psů.
125

EISENREICH Jan, Jak na peněžní sankce za porušování stanov, Sousedé.cz, 1. 7. 2019,

https://www.sousede.cz/magazin/clanek/jak-na-penezni-sankce-za-porusovani-stanov/838
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od účinnosti občanského zákoníku názor, že smluvní pokuty ve stanovách být mohou.
Používá přitom následující argumenty, ke kterým je možné doplnit protiargumenty:
1. Smluvní pokuty nejsou zakázány a soukromé právo stojí na principu legální
licence – Toto nijak nezohledňuje, že dotyčný spoluvlastník musí se smluvní
pokutou souhlasit.
2. Pokutu zmiňuje zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky
související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů – Jde o pokutu
stanovenou zákonem (nikoli smluvní pokutu) a to za v zákoně definovaná
porušení pravidel.
3. Stanovy jsou závazné i pro nové členy – Občanský zákoník sice uvádí toto
pravidlo, ale stále platí ústavní princip, že povinnosti lze ukládat pouze na
základě zákona a v jeho mezích, přičemž občanský zákoník neuvádí, že by se
smluvní pokuta měla vztahovat i na ty osoby, které s ní nevyjádřily explicitně
souhlas.
4. Stanovy jsou veřejně dostupné ve sbírce listin, což umožňuje každému se
s nimi seznámit – Argument není nijak validní, podstatná je závaznost
takových stanov, nikoli jejich dostupnost.
5. U spolků je možné ve stanovách zakotvit sankce – Uvedený názor vychází
primárně ze znění § 239, který umožňuje vyloučení člena spolku, přičemž dle
argumentu a maiori ad minus z uvedeného lze dovodit i možnost méně tvrdých
sankci, např. peněžních pokut. Argument pomíjí, že zatímco ve spolku je účast
dobrovolná, ve společenství vlastníků nikoli. Právní úprava spolku se má
použít přiměřeně, přičemž úprava bytového spoluvlastnictví má vlastní formu
sankce spočívající v soudem vynuceném prodeji jednotky (§ 1184).
6. Ujednán o smluvní pokutě nemusí být písemné – Pro závaznost je tento
argument irelevantní.
Eisenreich na základě uvedených argumentů zastává názor, že pokuty ve stanovách
být mohou. Názor na tuto problematiku však není jednoznačný. Jaroušek doporučuje126
inkorporovat do stanov smluvní pokuty, současně ale připouští, že tyto mohou být nezákonné.

126

JANOUŠEK, Jaroslav, Odložené věci na chodbách domu ve světle požární ochrany, Magazín Výbor, 26. 6. 2019,

https://www.magazinvybor.cz/aktuality/odlozene-veci-na-chodbach-domu-ve-svetle-pozarni-ochrany/
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Kvítková naproti tomu zastává názor127, že takové pokuty budou nevymahatelné. Jelikož výše
uvedené argumenty obecně nejsou příliš silné v zodpovězení otázky, jakým způsobem
spoluvlastník smluvní pokutu ve smyslu § 2048 ujednal (jakým právním jednáním se k ní
zavázal), lze se spíše domnívat, že takové pokuty na spoluvlastníky, kteří je neodsouhlasili,
dopadat nebudou.

4.2.7 Průnik společenství vlastníků do veřejnoprávních předpisů
Koncepce společenství vlastníků jakožto právnické osoby má v právním řádu několik
překvapivých důsledků. Zejména předpisy správního práva ukládají povinnosti rozdílně
právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a nepodnikajícím fyzickým osobám.
Tak např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v § 5 ukládá právnickým osobám a
podnikajícím fyzickým osobám povinnost zabezpečovat věcné prostředky požární ochrany
(tedy typicky hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (hydranty), udržovat volné
příjezdové cesty, únikové cesty atd. Na společenství vlastníků tak dopadá řada povinností,
které by v zcela identickém domě, kde by společenství nebylo, vyžadovány nebyly. To může
vést k tomu, že dům s byty ve vlastnictví jediné nepodnikající fyzické osoby může mít horší
požární bezpečnost než dům rozdělený na jednotky s různými vlastníky.
Podobně

veřejnoprávní

předpisy

ne

vždy

respektují

koncepci

bytového

spoluvlastnictví. Např. zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v § 7 odst. 4 písm. a)
ukládá společenství vlastníků povinnost instalovat na radiátory zařízení regulující dodávku
tepelné energie (tzv. termostatické ventily), přičemž vlastníci a uživatelé bytů jsou takovou
instalaci povinni strpět. Je však otázkou, zda instalace takových ventilů vůbec spadá pod
správu domu a pozemku. Radiátor totiž typicky bude součástí jednotky, neboť jej bude
obtížné charakterizovat jako společnou část domu, když slouží výhradně vlastníku jednotky.
V takovém případě by nemohlo jít o správu domu a pozemku už jen z důvodu porušení
negativní části definice § 1189 odst. 1. Bohužel zákonodárce v této záležitosti nezohlednil ani
to, že vlastníci jednotek (a tedy i vlastníci radiátorů) mohou mít různé představy o tom, jaké
typy regulátorů pořídit. Na trhu je nabízena řada moderních úsporných regulátorů, které

127
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https://www.nemovitostprofi.cz/33/sankce-smluvni-pokuty-noz-a-svjuniqueidgOkE4NvrWuPkaJKK2Z9NHB2ErL2EaMiKjAfKtmfKBkk/
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vlastníci bytů mohou preferovat oproti typicky nejjednoduššímu řešení poskytovaným
společenstvím. Jestliže zákonodárce omezil vlastnické právo k radiátoru ve prospěch
společenství vlastníků, popřel tím logiku vlastnictví bytů, aniž by to mělo žádoucí efekt.
S koncepcí bytového spoluvlastnictví se nevypořádaly dobře ani daňové předpisy.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v § 18 odst. 2 písm. f) uvádí, že předmětem daně
nejsou (mimo jiné) příspěvky společenství na správu domu a pozemku od vlastníků jednotek.
Společenství, které je odlišnou osobou od spoluvlastníků domu, proto tyto příspěvky nedaní.
To je jistě správně. Opačným směrem však již zákon takovou výjimku neuvádí. Pokud
společenství bude chtít z nějakého důvodu příspěvky spoluvlastníkům vrátit128, např. protože
tito je budou potřebovat na koupi pozemku, který nebude spadat pod pojem správy domu a
pozemku, nebude to bez zdanění možné. Současně také tím, že společenství za vybrané
příspěvky opravuje / modernizuje dům, který není v jeho vlastnictví, tím zhodnocuje cizí
majetek. Takové zhodnocení by patrně mohlo být považováno za nepeněžní příjem ve smyslu
§ 3 odst. 2 zákona, který by bylo nutné na straně jednotlivých spoluvlastníků zdanit.

128

Zde je nutné upozornit na názor Nejvyššího soudu vyjádřený v rozsudku sp. zn. 29 Cdo 3160/2011, z nějž vyplývá, že

společenství vlastníků nesmí vracet příspěvky jednotlivým spoluvlastníkům domu, neboť v takovém případě by byla
porušena proporcionalita výše příspěvků jednotlivých vlastníků. Z uvedeného rozsudku nevyplývá, že by nebylo možné vrátit
příspěvek všem spoluvlastníkům v poměru, ve kterém ho společenství vlastníků získalo.
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5 Úvahy de lege ferenda
Jak vyplývá z textu výše, aktuální právní úprava vlastnictví bytů / bytového
spoluvlastnictví má řadu oblastí, které nejsou řešeny vůbec nebo jsou řešeny způsobem, který
není optimální. Jelikož dnešní nastavení právní úpravy v této oblasti může důsledky, které
s ohledem na dlouhou životnost domů budou přetrvávat desítky let, je vhodné tyto
problematické oblasti revidovat a nedostatky odstranit. Níže uvádím několik návrhů, jak by
taková řešení mohla vypadat.

5.1 K otázce vlastnictví
Každá právní úprava bytového spoluvlastnictví se v první řadě musí vypořádat
s konceptem vlastnictví nebo trvalého užívacího práva. Již samotné soužití v bytovém domě
je ze své podstaty značně odlišné od života v rodinném domě, kde vlastník je jen jeden, tedy
v zásadě může s věcí (domem) v rámci mantinelů daných veřejnoprávními předpisy
disponovat dle libovůle. Život v bytovém domě naproti tomu s sebou nese řadu situací, při
nichž je zapotřebí respektovat práva druhých. Charakter vlastnictví bytu proto nemůže ze své
podstaty být identický s charakterem vlastnictví rodinného domu. Vlastnictví bytu musí být
omezeno do té míry, aby ostatní obyvatelé domu (vlastníci a uživatelé jiných bytů) mohli
vykonávat svá práva. Z faktických důvodů proto musí být vlastnictví bytu méněcenné proti
vlastnictví rodinného domu. Je na jednotlivých subjektech, zda se s takovým omezením
spokojí nebo budou toužit být výlučnými nijak neomezenými pány nad věcí, tedy vlastníky
rodinného domu. Vlastnictví bytu nemůže ze své podstaty vést k myšlence, že si vlastník
může s předmětem svého vlastnictví provádět, cokoli se mu zlíbí. Je přitom lhostejné, zda
právní řád vyjde z konceptu rozdělení domu na separátní věci – byty / jednotky nebo z
konceptu trvalého užívacího práva jako jakési obdoby služebnosti, jakkoli mohou být v rovině
teoretické odlišné. V praxi totiž má právní řád především zajistit uspokojivé uspořádání
záležitostí skutečného světa. Vlastnictví části domu i užívací právo vedou ke stejnému
výsledku – uspořádání soužití mezi lidmi. Protože právní řád v oblasti bytů bude stejně jako
jinde narážet na lidskou přirozenost spočívající v preferenci sebe samého a v odlišných
představách o tom, co je a co není správné, je velmi důležité, aby byly práva a povinnosti
definovány precizně.
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V České republice dnes u vlastnictví bytů převažuje „dědictví“ zákona o vlastnictví
bytů. Z něj vyplývá řada nepříjemností. Předně je problematické, že soudy při výkladu pojmu
jednotka striktně trvaly na dikci zákona, že bytem je soubor místností, tedy takových prostor,
které jsou odlišeny od zbytku domu čtyřmi stěnami. K tomuto závěru ve skutečnosti není
žádný důvod. Proč by mělo vadit, že nějaký prostor, např. parkovací místo, není místností se
čtyřmi stěnami, a z toho důvodu nemůže být součástí bytu? Jistě, nepůjde o místnost
z pohledu stavebně-technického, ale cílem zákona bylo stanovit podmínky pro vlastnictví
částí domu, nikoli určovat stavebně-technické parametry. Judikatura se v interpretaci pojmu
místnost uchýlila k přepjaté formálnosti a nezohlednila praktickou stránku věci. Další oblastí,
kde ZoVB selhal, bylo stanovení způsobu údržby, kdy pod pojem správy domu byla zařazena
údržba pouze společných částí – zákon tedy vůbec nereflektoval praktickou potřebu údržby
takových částí, které individuálně udržovat téměř nelze (např. balkónů). Ani judikatura
nepomohla, kdy v otázce společných částí je nejednoznačná, když jeden z názorů poukazuje
na pojem společného užívání, zatímco druhý primárně na prohlášení vlastníka. Přitom ani u
prohlášení vlastníka nejsou jasně zavedená pravidla, co má takové prohlášení obsahovat – to
často vede k tomu, že v prohlášení jsou uvedeny položky jako „vestavěná skříň“, které ani
z povahy věci nemůžou být společné (a i kdyby náhodou byly, stejně by to nikdo
nerespektoval), zatímco na jiné položky se zapomíná nebo jsou v jednotlivých částech
prohlášení v konfliktu.
Při rekodifikaci soukromého práva byla jedna z myšlenek zrušit zvláštní zákony, např.
zákon o rodině nebo právě zákon o vlastnictví bytů. Bohužel zákonodárce se s problematikou
vlastnictví bytů nevypořádal právě nejlépe, kdy zavedl dvojkolejnost. Ta ovšem z občanského
zákoníku laikům na první pohled není zřejmá. Lze se proto často setkat s názory, které se
v otázkách týkajících se bytů podle ZoVB opírají o občanský zákoník nebo o nařízení vlády
č. 366/2013 Sb., a to dokonce i na odborných právních webech. Tím spíše proto mate ty, kteří
se v právním řádu nevyznají. Zavedení jiného druhu jednotky je také nepochopitelné.
Faktický stav věci je dán – osoba má mít nějakou formu možnosti nakládání s určitou částí
domu, přitom je nerozhodné, zda je jednotka definována jako byt nebo jako jakási „dvojvěc“
sestávající z bytu a spoluvlastnictví společných částí. Lepší by v tomto ohledu bývalo bylo
definovat jednotku konzistentně s definicí podle ZoVB s tím, že by bylo lépe určeno, co je
společnou částí. Tím spíše s ohledem na to, že pro definici „dvojvěci“ se nezdá být praktický
důvod – naopak definice naráží na několik praktických problémů jako např. změnu podílu na
společných částech při přístavbě dalších jednotek v domě. Preciznější určení společných částí
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se občanskému zákoníku více méně povedlo, nicméně ani ten nedospěl k ideálu, kdy např.
není zřejmé, zda sklep je součástí jednotky nebo nikoli. Definice lodžií přístupných pouze
z bytu jako společných částí, tedy jakožto částí domu, kde je možné rozhodovat o užívání
většinovým rozhodnutím, je taktéž nešťastná. Určení společných částí prostřednictvím
nařízení vlády, které je ale dispozitivní, což je ovšem kamuflováno tak, že dispozivita vyplývá
jen z odkazujícího § 1222 občanského zákoníku a nikoli z textu nařízení, je taktéž
přinejmenším zvláštní.
Občanský zákoník by se dle mého názoru měl do budoucna s dvojkolejností
vypořádat. V tomto lze souhlasit s Karlem Eliášem, že zákon nemůže vstupovat do záležitostí,
které nastaly v minulosti. Nemůže proto určit, že pokud je podle starší úpravy nějaká část
domu ve výlučném vlastnictví, bude po novelizaci společná a naopak – v takovém případě by
se jednalo o konfiskaci majetku, což by bylo ústavně nepřípustné. Může ale stanovit způsob,
jakým přesně určit části, které budou společné a které ve výlučném vlastnictví pro nově
rozdělované domy, přičemž umožní snadnou konverzi do nového režimu, podobně jako to
učinil zákon o obchodních korporacích v § 777 odst. 5. Právní úprava by se mohla inspirovat
v Německu, kde zjevně i přes větší volnost (preferenci smluvní volnosti) má německý bytový
zákon logický systém. Definice vlastnictví by mohla být dle následujícího systému:
•

Jednotkou je stavebně nebo logicky oddělitelná část domu sestávající z bytu
nebo nebytového prostoru. V prohlášení by byly uváděny primárně pouze
prostory, bez ohledu na to, zda mají čtyři stěny nebo nikoli a zda tvoří s bytem
kompaktní celek. Za prostor by bylo možné považovat i parkovací místo,
terasy a jiné podobné části domu, které nejsou stavebně odděleny, jakož i
sklepy a sklepní kóje, které na byt přímo nenavazují. Vlastníku jednotky by
bylo zakázáno provádět takové stavební úpravy, které mohou změnit jednotný
vzhled domu.

•

Vybavení jednotek by bylo uváděno pouze v případě, kdy toto nemá stejný
režim jako prostor, ve kterém je umístěno – nebylo by proto nutné uvádět, že
vestavěná skříň je součástí jednotky, bylo by však možné uvést, že např.
radiátor není součástí jednotky. Tím by se zamezilo nutnosti aktualizace
prohlášení při stavebních změnách.

•

Společnými částmi by byly ty stavební prvky, které jsou nezbytné pro existenci
a provoz domu jakožto celku a zachování jeho vzhledu, jakož i zařízení
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sloužící všem bytům / nebytovým prostorům. Společnými částmi by při této
definici byly části jako nosné konstrukce, střecha, okna, fasáda, vstupní dveře
do bytů, hydroizolace, zvukové izolace, elektronická požární signalizace,
centrální klimatizace, stoupací vedení topení, vody a kanalizace, domovní
elektroinstalace a domovní zvonek atp. Lodžie a balkóny přístupné pouze
z bytu by jakožto prostor nebyly společnou částí, společnou částí by však byly
jejich nosné konstrukce a zábradlí, naopak např. podlahová krytina
neovlivňující jejich vzhled by byla součástí jednotky. Definice těchto částí jako
společných by usnadnila zachování vzhledu a opravy těch částí, které je v praxi
obtížné udržovat individuálně (typicky konstrukce balkónů a jejich
hydroizolace a zábradlí, oken). Současně by vedla k právní ochraně těchto částí
před neoprávněným zásahem. Nezpůsobila by však, že prostor, který je
využíván individuálně, je společný – proto balkóny a lodžie jakožto prostory
by byly ve výlučném vlastnictví (byly by součástí jednotky), vlastník by mohl
v těchto prostorech např. měnit dlažbu, mohl by je užívat bez omezení daných
spoluvlastníky domu, avšak nemohl by např. provést jejich zasklení nebo
nabarvit fasádu lodžie barvou odlišnou od zbytku fasády. Obdobně by u
parkovacího místa, které by bylo součástí jednotky, nemohl toto zazdít,
přebarvit jeho podlahu nebo provést jinou úpravu, která by narušila
konzistentní vzhled.
•

Zákon by umožňoval, aby vlastník jednotky na vlastní náklad mohl
modifikovat společné části tak, že použije technicky lepší prvky za
předpokladu zachování vzhledu a stavebně-technických parametrů. Tím by
bylo umožněno, aby vlastník jednotky např. při výměně společných oken mohl
instalovat okna protihluková nebo s lepší tepelnou izolací za předpokladu, že
tuto změnu by financoval. Obdobně by mohl např. instalovat bezpečnostní
vstupní dveře za předpokladu, že jejich vnější vzhled zůstane zachován.

•

Společnými částmi jsou také prostory, které nebyly v prohlášení vlastníka
vymezeny jako součást jednotek – negativní definice by zjednodušila
konstrukci prohlášení a zamezila situaci, kdy některé prostory jsou chybně
definovány jako součást jednotek a současně společné, popř. že nejsou
zařazeny ani do jedné kategorie. Prostory definované jako společné části by se
již neuváděly do prohlášení vlastníka.
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Není třeba trvat na tom, aby místnost měla čtyři stěny, není zapotřebí, aby se vedla
polemika o tom, co je to vlastně byt. Plně postačí, když se spoluvlastníkům dá volná ruka a
stanoví precizní systém dispozitivních ustanovení. Smluvní volnost je v tomto ohledu nutná,
neboť jednotlivé domy a situace se natolik liší, že snažit se na ně aplikovat univerzální
kogentní pravidlo nemůže nikdy fungovat. Ostatně patrně ze stejného důvodu nejsou až na
výjimky závazné technické normy – realita jednotlivých domů je natolik individuální, že
trvání na „univerzální pravdě“ jednoduše není možné.

5.2 K otázce správy společných částí
5.2.1 Status správce a jeho role
Správa společných částí se v dnešním konceptu uskutečňuje převážně prostřednictvím
společenství vlastníků, jednoúčelové právnické osoby, jejímž úkolem je právě jen a pouze
správa nemovité věci (s mírnou nepřesností správa společných částí). Je toto řešení správné?
V zásadě se nabízí dvě možnosti, jak spravovat společnou věc:
1. Správa spoluvlastníky přímo.
2. Správa prostřednictvím správce.
Pokud by správa nemovité věci – pozemku s bytovým domem měla probíhat přímo
spoluvlastníky nemovité věci, jednalo by se o identický koncept jako pří správě jakékoli jiné
věci ve spoluvlastnictví bez správce. Správa bytového domu by tak byla identická jako např.
správa rodinného domu dvěma vlastníky, kteří dům zdědili. Spoluvlastníci by vůči třetím
stranám jednali přímo (jednat by dle § 1126 odst. 1 občanského zákoníku mohl kterýkoli
spoluvlastník), z právního jednání by byli zavázáni přímo spoluvlastníci a to společně a
nerozdílně (§ 1127). Taková koncepce by v podmínkách vlastnictví bytů pravděpodobně
nefungovala, neboť představa, že každý nebo kterýkoli ze spoluvlastníků se nějakým
způsobem podílí na správě, je v praxi spíše utopická než reálná. Lze konstatovat, že v otázce
správy rodinných domů s jediným vlastníkem tito vlastníci vyvíjí činnost potřebnou
k zachování věci. To stejné však typicky v otázkách správy bytových domů nečiní. Velmi
často se lze setkat s tím, že velká část spoluvlastníků bytových domu nemá o jeho chod žádný
zájem, zasedání shromáždění bere jen jako nutné zlo, o poměry v domě se nezajímá. Navíc
představa, že kterýkoli spoluvlastník může zavazovat ostatní, je v otázce bytů, který u velké
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části obyvatel tvoří většinu jejich majetku, nežádoucí. Lze se domnívat, že přímá správa
spoluvlastníky je vhodná pouze pro spoluvlastnictví o několika málo lidech.
U větších bytových domů si lze těžko představit jinou koncepci než správu
prostřednictvím správce. Občanský zákoník v otázce správy bytových domů správně vychází
z této úvahy, kdy správa probíhá prostřednictvím určené osoby. Tou je buďto správce nebo
společenství vlastníků (podrobnosti viz kapitola 4.2.1). Na rozdíl od správy společné věci dle
obecné úpravy § 1135 se v otázkách bytového spoluvlastnictví hovoří přímo o „odpovědné
osobě“. Zavedení odpovědnosti za správu domu a pozemku této osoby spočívá v „zákonném
zastoupení“ spoluvlastníků proti jejich vůli. Správce v generické úpravě spoluvlastnictví má
roli příkazníka (plní tedy příkazy příkazce, přičemž takovým příkazem může být i obecné
„spravuj dům“), odpovědnosti však dopadají přímo na spoluvlastníky. Jestliže tak např. má
vlastník nemovité věci povinnost udržovat schůdnost cesty, jsou to v generické úpravě právě
spoluvlastníci této cesty, kteří nesou odpovědnost za její neschůdnost a kteří pověří správce,
aby schůdnost zajistil. Nikoli tak v úpravě bytového spoluvlastnictví, kde tuto odpovědnost
nese společenství vlastníků129.
Je vhodné, aby správce domu byl (právnickou) osobou, která nemá postavení
příkazníka, nýbrž sama o sobě je plně odpovědná a zavazuje sebe a nikoli přímo
spoluvlastníky domu, tj. vystupuje v jakési roli pseudovlastníka? Na tuto otázku není
odpověď jednoznačná. Bohužel vzhledem k názvu „společenství vlastníků“ je mezi právními
laiky často zakořeněný názor, že společenství je jakási sešlost vlastníků bytů. Mezi laickou
veřejností lze také obecně zaznamenat tendenci chápání právnických osob jako majetku než
jako osob nadaných právní subjektivitou, tedy takových, které existují vlastním životem
nezávislým na ostatních osobách. Tato „sešlost vlastníků“ bývá často vnímána jako „domovní
policajt“, tedy jako někdo, kdo kolektivně rozhoduje o tom, co se v domě bude dít a za jakých
podmínek. Málokdo z laiků je srozuměn s tím, že společenství vlastníků je jednoúčelový
„služebník“, který může pouze spravovat společné části. V tomto pojetí právnická osoba jaksi
přebývá, je nadbytečná. V textu práce bylo navíc dokumentováno, že konceptu právnické

129

Toto odlišení odpovědnosti je pochopitelně pouze právní stránkou věci, vzhledem ke konstrukci právní úpravy

společenství vlastníků ekonomický důsledek této odpovědnosti z větší části dopadá přímo na spoluvlastníky. Jsou to totiž
právě spoluvlastníci, kteří podle § 1194 odst. 2 ručí za dluhy společenství. Výhodné pro spoluvlastníky však je, že ručí
omezeně, i v ekonomické rovině zde proto určitý rozdíl je. Současně se také jednotliví spoluvlastníci vyhnou případné trestní
odpovědnosti, např. v situaci, kdy v důsledku porušení předpisů požární ochrany dojde k újmě na zdraví.
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osoby jakožto správce s vlastní subjektivitou často nerozumí ani zaměstnanci správních
orgánů, pro které je mnohdy společenství vlastníků jakýmsi dalším vlastníkem domu.
Konceptu patrně nerozumí pořádně ani tvůrci veřejnoprávních předpisů, kteří kladou rozdílné
požadavky na právnické osoby a fyzické osoby, byť logický důvod pro to není. Co je nejhorší,
nerozumí mu ani řada osob s právním vzděláním. Není se čemu divit, když role společenství
vlastníků jakožto „zákonného zástupce“ není v zákoně explicitně uvedena a je dovozována
jen judikatorně. Myšlenka správce jakožto právnické osoby se nezdá být logická ani
s ohledem na možnost vlastnit majetek touto právnickou osobou130.
Jakkoli se zdá být koncepce společenství vlastníků jakožto právnické osoby
nepřirozená, má zjevně i své výhody. Tou hlavní je skutečnost, že společenství vlastníků je
jakousi „kontaktní osobou“ vůči světu v otázkách společných částí domu. Je to právě tato
právnická osoba, která vystupuje v soukromoprávních vztazích, která jedná vůči orgánům
veřejné správy a která nese veškerou odpovědnost včetně přestupkové / trestní. Tato koncepce
umožňuje, aby např. stavební úřad nemusel v záležitosti týkající se společných částí vést
řízení s řádově desítkami a někdy i stovkami osob, které by mohly individuálně vznášet
námitky, a tím efektivně řízení blokovat. Obdobně stavební podnikatel provádějící např.
zateplení nesjednává smlouvu s mnoha osobami s často různými představami o způsobu
realizace, nýbrž pouze s jednou. Současně tato koncepce chrání spoluvlastníky před
nepříznivými následky chybných rozhodnutí. Není např. žádoucí, aby spoluvlastníci většinově
rozhodli, že z důvodu finanční úspory nebudou respektovat právní předpisy požární ochrany
(např. že nebudou udržovat v použitelném stavu hasicí přístroje), toto rozhodnutí bylo
následně realizováno a z toho plynoucí nepříznivé následky nesli také ti spoluvlastníci, kteří
s takovým rozhodnutím nesouhlasili. V režimu společenství vlastníků jakožto právnické
osoby dopadnou následky na společenství a ultimátně na jeho výbor.
V otázkách spojených se správou by řešení současných problémových otázek mohlo
spočívat v zachování společenství vlastníků jakožto právnické osoby s tím, že zákon nově:

130

Je např. nežádoucí, aby společenství vlastníků mohlo zakoupit pozemek související s domem – takový pozemek by měli

vlastnit přímo spoluvlastníci domu. Obdobně je otázkou, proč by mělo společenství vlastnit např. lešení nebo jiné obdobné
věci, když tyto stejně slouží pro správu domu, který společenství nevlastní. Konečně nelogické se zdá být také to, že
společenství nejdříve získá do svého vlastnictví příspěvky na správu domu a pozemku, aby tyto následně vynaložilo na
správu domu, který nevlastní.
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•

Explicitně uvede

společenství

vlastníků

jakožto

zákonného zástupce

spoluvlastníků v otázkách správy (nepřesně údržby společných částí domu).
Tato skutečnost bude zapsaná v katastru nemovitostí. Tím dojde k vyjasnění
role správce a rozšíření povědomí o zákonných omezeních (charakteru)
vlastnictví bytů.
•

Společenství vlastníků znemožní vlastnit majetek související se správou domu
(peníze z příspěvků na správu domu a pozemku, lešení, pozemky související s
domem atp.). K vlastnictví není žádný důvod, plně postačí, když společenství
bude mít ze zákona možnost disponovat se spravovaným domem a
s finančními prostředky, které však můžou zůstat ve spoluvlastnictví vlastníků
domu.

•

Zruší koncept omezené svéprávnosti společenství vlastníků a nahradí ho
deliktní odpovědností členů výboru, která bude spočívat v tom, že odchýlení se
od správy domu a pozemku bude způsobovat povinnost k náhradě škody. To
povede k jistotě v závazkových vztazích, přičemž ochrana spoluvlastníků
zůstane zachována.

•

Explicitně umožní členskou žalobu na náhradu škody vůči členům výboru
společenství a zavede obrácené důkazní břemeno na správce.

V otázce správce a jeho kvalifikace se nabízí otázka, zda do budoucna nebude tato
úloha profesionalizována. V současnosti patrně ve většině společenství vlastníků roli výboru
vykonávají někteří ze spoluvlastníků. Web SeznamSVJ.cz na své hlavní stránce131 ke dni 17.
května 2020 uváděl, že v České republice je 68 372 aktivních společenství vlastníků
zastoupených 186 409 členy výboru (tj. průměrně má výbor 2,73 členů) s průměrným věkem
53 let. Průměrný věk členů výboru je na poměry společnosti vysoký. Současně podle zpráv132
z médií přibývá případů, kdy společenství nemá žádné osoby ve výboru. Členové výborů
společenství musí z povahy své funkce rozumět otázkám technickým, právním a
ekonomickým, všem navíc v poměrně velkém detailu a prakticky. Je na ně kladena tíha
odpovědnosti z titulu povinnosti péče řádného hospodáře, přitom často nepobírají žádnou

131

https://www.seznamsvj.cz/

132

HOLAJOVÁ Denisa, Tisíce domů nemají správce. Majitelé bytů se bojí papírování, Deník.cz, 21. 3. 2019,

https://www.denik.cz/ekonomika/tisice-domu-nemaji-spravce-majitele-bytu-se-boji-papirovani-20190320.html
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nebo pobírají jen neadekvátní odměnu. Situace patrně dříve či později vyústí
v profesionalizaci funkce správce. Ostatně již dnes bývá typické, a občanský zákoník na to v
§ 1208 písm. h) pamatuje, že řada činností výboru je outsourcována na třetí strany. Je proto
otázkou, zda je stále relevantní, aby každý dům měl svoje společenství vlastníků, zda by
nebylo vhodné umožnit, aby správcem byla podnikající (právnická) osoba, která takové
služby poskytuje profesionálně jako službu a s domem fakticky nemá nic společného.
Současně je také otázkou, zda by se tato právnická osoba měla jmenovat „společenství
vlastníků“ a nikoli např. „správce domu“, aby laici lépe porozuměli, že jde o osobu
odpovědnou za správu a nikoli o sešlost spoluvlastníků domu.
Pokud by mělo dojít k profesionalizaci správce, je otázkou, zda by tato role neměla být
regulována veřejnoprávně. Např. v oblasti pojišťovnictví je silná veřejnoprávní regulace, která
klade požadavky jak na pojišťovny, tak i zprostředkovatele. Vlastnictví bytu přitom
představuje obdobně významné majetkové hodnoty. Aktuální právní úprava i přes význam
spravovaných majetkových hodnot neklade na správce, resp. členy jeho statutárních orgánů
žádné zvláštní požadavky, péče řádného hospodáře navíc nemá u společenství vlastníků
obrácené důkazní břemeno, případné dokazování pochybení a vymáhání náhrady škody je tak
vyjma zcela zjevných případů obtížné (navíc ze strany člena potenciálně celkově
nevymahatelná).

5.2.2 Vyjasnění práv a povinností
Jednou z nejproblematičtějších částí právní úpravy bytového spoluvlastnictví jsou
nejasnosti ohledně práv a povinností jednotlivých spoluvlastníků domu. Ty se v praxi
projevují tak, že jednotliví spoluvlastníci si často myslí, že je možné druhým na základě
většinového rozhodnutí něco přikazovat nebo zakazovat. Judikatura v těchto otázkách bohužel
není v České republice doposud dostatečná. V této oblasti je zapotřebí, aby zákon:
•

Ujasnil rozsah zákonné možnosti užívat společné části, včetně případné
možnosti takové užívání omezit či vyloučit většinovým rozhodnutím, ať již
prostřednictvím

rozhodnutí

shromáždění

společenství

vlastníků

nebo

prostřednictvím stanov společenství vlastníků, a podmínky pro takového
omezení či vyloučení. Zde je možné se inspirovat v Německu a pro
významnější zásahy vyžadovat smlouvu, kterou budou muset schválit všichni
spoluvlastníci a která bude mít charakter věcného práva, tedy bude přecházet
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na právní nástupce (nové vlastníky jednotek). Tím by bylo zajištěno, že byt by
nesestával pouze ze své hmotné podstaty, ale také z na něj navázaných práv a
povinností, která by byla relativně stabilní. Možnost omezení či vyloučení
užívání většinovým rozhodnutím by měla být pouze ze závažných důvodů, aby
nedocházelo k nepředvídaným nekontrolovatelným zásahům do vlastnictví.
•

Ujasnil, zda je možné ukládat spoluvlastníkům různé povinnosti či zákazy
formou většinového rozhodnutí a případně za jakých podmínek. V těchto
záležitostech by bylo vhodné, aby ukládání povinností bylo umožněno pouze
ze

závažných

důvodů,

např.

zajištění

bezpečnosti

domu

(zavírání

protipožárních dveří atp.).
•

Ujasnil, zda stanovené povinnosti přechází na právní nástupce a za jakých
podmínek.

•

Ujasnil, jakým způsobem musí být případné povinnosti či zákazy zveřejněny
včetně vyřešení otázky, zda takové povinnosti či zákazy musí být součástí
stanov nebo zda mohou být uvedeny v jiných dokumentech – např.
v domovním řádu.

•

Ujasnil, jaký je vztah oddílu občanského zákoníku týkajícího se bytového
spoluvlastnictví vůči ustanovením generické úpravy spoluvlastnictví a vůči
úpravě spolku, která se má použít podpůrně.

Současný stav, kdy občanský zákoník uvádí povinnost řídit se pravidly pro správu
domu a pozemku a pro užívání společných částí, aniž by konkretizoval, co tato pravidla
mohou a mají obsahovat, není dobrý. Ve stanovách a případně i domovních řádech jsou často
uváděna protizákonná ustanovení, která jsou následně po spoluvlastnících vymáhána
prostřednictvím psychického nátlaku.
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Závěr
Cílem této diplomové práce bylo posouzení srozumitelnosti a kompletnosti právní
úpravy bytového spoluvlastnictví, zejména s ohledem na to, jak jí používá laická veřejnost.
Práce si kladla za cíl zhodnocení reálných situací a řešení reálných problémů.
Hodnocení právní úpravy bytového spoluvlastnictví bohužel nemůže být pozitivní.
Jako hlavní problém spatřuji celkovou komplikovanost úpravy, kdy pro komplexní
porozumění problematice je zapotřebí znát velké množství judikatury. Často se lze setkat
s diskuzemi, které dokazují, že pouhé přečtení zákona nestačí. Bohužel i při případné dobré
znalosti práva lze nalézt řadu oblastí, které jsou nevyřešeny – mezi nimi i tak základní otázky
jako zda je možné ukládat spoluvlastníkům povinnosti. Takové situace neřeší ani odborná
literatura ani komentáře, nejspíš proto, že sami autoři publikací na tyto otázky nemají jasnou
odpověď. Dvojkolejnost úpravy, kdy vedle sebe paralelně existují dva typy jednotek a s nimi
také dva typy společných částí, na srozumitelnosti taktéž nepřidává. Přestože u osob
s právním vzděláním lze očekávat, že po zevrubnějším zkoumání problematiky, např.
z důvodu členství ve výboru společenství vlastníků, po určité době dosáhnou úrovně znalostí,
s nimiž bude možné uspokojivě řešit většinu situací, to stejné si nelze myslet o právních
laicích. Představa, že každý výbor společenství vlastníků bude mít za člena osobu s právním
vzděláním, která navíc vahou svého slova bude schopná přesvědčit laiky, je více utopická než
realistická.
Správa bytového domu představuje složitou aktivitu, při které je zapotřebí řešit otázky
technické, ekonomické a právní. Již tak nelehká situace členů výborů společenství vlastníků,
kteří jsou často stavěni do role amatérských stavebních projektantů a amatérských účetních je
dále znesnadňována přístupem některých spoluvlastníků, kteří mají svébytné představy o tom,
jak by věci měly být uspořádány a co vše mohou v domě bez ohledu na ostatní dělat. Z praxe
je zřejmé, a dokládá to i např. populární film Vlastníci133, že práva a povinnosti
spoluvlastníků jsou těmito vnímány často navzájem nesouladně a bez ohledu na závazná
pravidla, často z důvodu jejich neznalosti nebo dokonce jejich úmyslného nerespektování. Je
proto na právní úpravě, aby zajistila systém pravidel, která budou muset všichni spoluvlastníci
ctít. Takový systém musí být srozumitelný a jednoznačný i pro laiky, tedy v zásadě by měl

133

CinemArt a..s, Česká televize, 2019, režie Jiří Havelka
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vést ke stavu, kdy postačí přečtení příslušných částí zákona. Jedině tak nebude docházet
k tomu, že budou používány finanční prostředky neúčelně, a jedině tak lze zajistit, že
jednotliví vlastníci nebudou vzájemné spory řešit primárně hádkou anebo pomluvami, jak se
dnes bohužel často děje. Aktuální situace plná nejistot nahrává spíše než laikům advokátním
kancelářím. Současně vede k dotváření práva soudy až při interpretaci zákonných ustanovení,
což jednak není postup v souladu s principy dělby moci (jde fakticky o soudní tvorbu práva),
za druhé také judikatura často tíhne ke kazuistice. Cílem právní úpravy by měl být stav, kdy
laik bude po přečtení příslušných pasáží zákona znát postup pro řešení drtivé většiny situací,
aniž by musel do hloubky zkoumat odbornou literaturu a konzultovat vše s advokáty.
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Abstrakt v českém jazyce
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením aktuálního stavu právní úpravy
bytového spoluvlastnictví, jak je uvedena v občanském zákoníku, provádějícím nařízení
vlády, zákonu o vlastnictví bytů, jakož i ostatních souvisejících právních předpisech. Práce si
klade za cíl zhodnocení, jak je aktuální stav použitelný zejména laickou veřejností, tedy bez
právního vzdělání a bez znalosti související judikatury, jakož i poukázání na aplikační potíže,
které vyplývají z nejasného nebo nepraktického nastavení v některých otázkách. Tyto
aplikační potíže jsou dokumentovány zejména pomocí diskuzí a chybných aktů veřejné
správy. Prvním hlavním řešeným tématem je problematika rozdělení předmětu vlastnictví
domu na více věcí – jednotek. V této části je řešena dvojkolejnost definice jednotek, jejich
vzájemná rozdílnost, sporné otázky vlastnictví některých částí domu v jednotlivých definicích
včetně rozporů v příslušné judikatuře. Na téma jednotek navazuje pasáž pojednávající o
společných částech včetně otázky, zda některé části mohou být společné pouze některých
spoluvlastníkům domu, a otázky, jaký je režim pozemků kolem domu. Druhým hlavním
řešeným tématem jsou práva a povinnosti vlastníka jednotky a způsob správy společných
částí. V této části je pojednáno o nejasnostech v oblasti možnosti užívat společné části a
případném vyloučení z takového užívání, možnosti ukládat vlastníkům jednotek povinnosti a
otázce, jakým způsobem se aplikuje nová právní úprava na jednotky vymezené podle zákona
o vlastnictví bytů. V otázce správy společných částí je řešena zejména role společenství
vlastníků včetně porozumění konceptu právnické osoby širokou veřejností, omezená
svéprávnost společenství vlastníků a z ní vyplývající praktické problémy pro závazkové
vztahy, způsoby rozhodování v rámci společenství, péče řádného hospodáře členů výboru,
jakož i charakter pravidel pro správu a z nich vyplývající možnosti či nemožnost zasahovat do
vlastnictví jednotek pomocí zákazů či příkazů. V rámci jednotlivých částí práce provádí
komparaci se zahraniční právní úpravou s důrazem na německý zákon o vlastnictví bytů WEG
a navrhuje změny, které by bylo vhodné přijmout, aby došlo ke zkvalitnění právní úpravy.
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Abstract in English
This diploma thesis deals with evaluation of current status of condominium legislation,
as it is present in Civil code, its implementing government decree, apartment ownership act
and other related legislation. The thesis focuses on evaluation whether the current state is
usable by general public, that is by people not equipped with legal education and without the
knowledge of related case law, as well as on pointing out the application difficulties that
result from unclear or impractical settings in some areas. Such application difficulties are
documented by discussions and faulty acts of public administration. The first main topic is
division of single object of ownership – the house to individual objects – units. This part deals
with the two parallel definitions of units, their mutual differences, questions related to
ownership of some parts of the house. Following is the part dealing with common parts,
including the question if some parts can be owned by only some of the co-owners of the
house, and the question of what is the regime of land around the house. The second main
topic addressed is the rights and obligations of unit owner and the way common parts are
managed. This part discusses the lack of clarity in the possibility to use common parts and
whether such usage could be prohibited, the possibility of imposing obligations on unit
owners and the question of how the new legislation applies to units defined under the
apartment ownership act. The part about management of common parts deals with the role of
housing association including whether the concept of legal entity is understood by general
public, limited legal capacity of the housing association and resulting issues in contractual
obligations, decision making within housing association, requirement of due care of statutory
body members as well as the nature of rules of administration and the resulting possibility or
impossibility of interfering in the ownership of units by prohibitions or orders. Within the
individual parts of the thesis the comparison with foreign legislation is done with focus on
German apartment ownership act WEG and changes are proposed to improve the quality of
the legislation.
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