
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

Tomáš Pospíšek 

 

 

Bytové spoluvlastnictví – společné části 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 

Katedra občanského práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 30.11.2021 

 

 

 

(Právní stav ke dni: 10.10.2021) 



 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, že všechny použité 

zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 208.875 znaků včetně 

mezer.  

 

 

        

 

       Tomáš Pospíšek 

 

 

 

V Praze dne 30.11.2021 

  



 

 

 

 

Obsah 
 

Úvod ................................................................................................................................................ 1 

1. Teoretický úvod do bytového spoluvlastnictví ...................................................................... 6 

1.1. Historický exkurz ............................................................................................................... 6 

1.1.1. Období od starověku do druhé světové války .......................................................... 6 

1.1.2. Období do roku 1989 ............................................................................................... 7 

1.1.3. Období po roce 1989 ............................................................................................... 9 

1.2. Koncepce bytového vlastnictví ........................................................................................ 10 

1.2.1. Monistické teorie ................................................................................................... 11 

1.2.2. Dualistické teorie ................................................................................................... 11 

1.2.3. Dualisticko - monistické teorie .............................................................................. 12 

1.2.4. Antivlastnické teorie .............................................................................................. 12 

2. Bytové spoluvlastnictví v občanském zákoníku  ................................................................. 14 

2.1. Jednotka............................................................................................................................ 17 

2.1.1. Jednotka podle občanského zákoníku .................................................................... 17 

2.1.2. Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů .............................................................. 18 

2.1.3. Dvojkolejnost jednotek .......................................................................................... 19 

2.2. Vznik jednotek – prohlášení vlastníka ............................................................................. 20 

2.2.1. Povaha a náležitosti prohlášení vlastníka .............................................................. 21 

2.2.2. Změna prohlášení vlastníka ................................................................................... 23 

2.3. Prostorově oddělená část domu ........................................................................................ 25 

2.4. Společné části ................................................................................................................... 28 

3. Společné části ......................................................................................................................... 29 

3.1. Společné části podle zákona o vlastnictví bytů ................................................................ 29 

3.2. Společné části podle občanského zákoníku ..................................................................... 30 

3.2.1. Pozemek jako společná část ................................................................................... 34 

3.3. Intertemporální ustanovení .............................................................................................. 35 

3.4. Právní režim některých společných částí ......................................................................... 36 

3.4.1. Balkony, lodžie, terasy a okna podle zákona o vlastnictví bytů ............................ 36 

3.4.2. Balkony, lodžie, terasy a okna podle občanského zákoníku ................................. 37 

3.4.3. Srovnání a závěr .................................................................................................... 39 

3.4.4. Úvahy autora .......................................................................................................... 41 

3.5. Podíly na společných částech ........................................................................................... 42 

4. Správa společných částí ........................................................................................................ 46 

4.1. Obecné vymezení správy domu a pozemku ..................................................................... 46 

4.2. Kategorizace činností správy domu a pozemku ............................................................... 51 



 

 

 

 

4.3. Osoba odpovědná za správu ............................................................................................. 52 

4.4. Správa bez vzniku společenství vlastníků ........................................................................ 54 

4.5. Stavební úpravy společných částí .................................................................................... 59 

5. Práva a povinnosti vlastníků jednotek související se společnými částmi ......................... 61 

5.1. Prameny práv a povinností ............................................................................................... 61 

5.2. Právo svobodného užívání jednotky ................................................................................ 62 

5.2.1. Právo svobodně užívat společné části .................................................................... 63 

5.2.2. Právo svobodně užívat svůj byt ............................................................................. 64 

5.2.3. Svobodné užívání vs. poskytování ubytovacích služeb ......................................... 65 

5.3. Povinnost spravovat jednotku .......................................................................................... 71 

5.4. Stavební úpravy uvnitř bytu ............................................................................................. 72 

5.5. Nařízený prodej jednotky ................................................................................................. 74 

Závěr ............................................................................................................................................. 76 

Seznam zkratek ............................................................................................................................. 80 

Seznam použitých zdrojů .............................................................................................................. 81 

Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce  

a 3 klíčová slova v českém jazyce ................................................................................................. 86 

Název diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce  

a 3 klíčová slova v anglickém jazyce ............................................................................................ 88 

 

 

 

 



1 

 

Úvod 

Některé instituty soukromého práva mají bohatou historickou tradici sahající daleko  

do minulosti. Těží tak z mnoha zkušeností, v průběhu let byly formovány a přizpůsobovány,  

aby co nejlépe vyhovovaly společenským potřebám. Zákonodárce z těchto dlouholetých 

poznatků čerpal a nechal tyto instituty soukromého práva vykrystalizovat do dnešních podob. 

Ovšem ne všechny instituty soukromého práva se mohou těšit tohoto dlouholetého 

vývoje. Jedním z nich je právě institut bytového spoluvlastnictví. Ačkoli potřeba bydlení byla  

a vždy bude jednou z nejzákladnějších lidských potřeb, historicky byla uspokojována jinými 

způsoby, ať už se jednalo o bydlení družstevní, nájemní apod. Dnes, zejména s ohledem  

na v zásadě konstantní nárůst počtu obyvatel, si lze jen těžko představit, že by moderní 

společnost fungovala bez existujícího bytového spoluvlastnictví. 

Institut bytového spoluvlastnictví se na našem území objevuje teprve až v druhé polovině 

70. let dvacátého století. A to navíc ve zcela nedostatečné podobě, která vlivem společenského  

a politického prostředí neumožní jeho uplatnění. Fakticky se tak u nás začíná bytové 

spoluvlastnictví projevovat až na samém konci dvacátého století. Až tehdy proto začíná doba,  

od kdy můžeme na našem území čerpat ze zkušeností spojených s úskalími aplikace norem 

upravujících tento institut. Tento krátký vývoj bytového spoluvlastnictví je pochopitelně 

znatelný dodnes. Řada ustanovení působí interpretační potíže, v odborných kruzích se často 

střetávají odlišné názory na naprosto zásadní otázky mající dopad do každodenní praxe vlastníků 

jednotek a osob odpovědných za správu dělené nemovitosti.  

Postupem času však přibývá judikatury vyšších soudů, které v daných případech 

autoritativně vykládají právní normy bytového spoluvlastnictví. Nejvýznamnější z nich jsou pak 

zejména rozhodnutí senátu č. 26 Nejvyššího soudu. Rovněž se rozšiřuje komentářová literatura, 

ve které se fundování odborníci vyjadřují ke stavu současné úpravy, hodnotí ji a často vyjadřují 

své názory, jak jinak by k některým otázkám šlo přistupovat, respektive jak lépe by mohla být 

problematika upravena. Rovněž praktické zkušenosti otevřely dveře otázkám, které třeba nebyly 

zcela zohledněny. Je zřejmé, že institut bytového spoluvlastnictví prochází svým přirozeným 

vývojem. Lze očekávat, že veškeré tyto poznatky se pak zejména projeví při přijímání 

legislativních změn zdokonalujících znění norem bytového spoluvlastnictví. 

Poslední snahou zákonodárce zlepšit stav právní úpravy bytového spoluvlastnictví bylo 

přijetí zákona č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (dále také jen jako „zákon č. 163/2020 Sb.“), 

který novelizoval řadu problematických ustanovení. Jednalo se jistě o krok správným směrem, 
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čímž došlo ke značnému zlepšení norem dopadajících na úpravu bytového spoluvlastnictví. 

Současně však i tato novela přinesla několik nových otázek a nejasností, některé původní pak 

zůstaly nevyjasněny. Opět tedy bude delší dobu trvat, než se k relevantním otázkám postaví 

judikatura vysokých soudů, která poskytne návod, jak příslušná ustanovení vykládat a používat, 

či než se vydá relevantní komentářová literatura. 

Ve svém důsledku je tak právní úprava bytového spoluvlastnictví stále relativně složitá, 

nepřehledná a místy matoucí. Nedokonalá a těžko srozumitelná úprava představuje  

o to palčivější problém, když mají normy regulovat každodenní vztahy mezi vlastníky jednotek 

navzájem, osobou odpovědnou za správu domu apod. Dělá-li právní úprava zmatek v odborných 

kruzích, lze si jen stěží představit, k jakým výkladům mohou dojít vlastníci jednotek při snaze 

příslušná ustanovení interpretovat. Tato nejistota a nekonzistence ve výkladech pak zakládá  

na řadu nepříjemných problémů. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, namísto pouhého opisu právní úpravy obsažené 

v příslušných právních předpisech, se ve své diplomové práci zaměřit především na ty otázky 

úpravy bytového spoluvlastnictví, které nejsou zcela vyjasněny a působí interpretační potíže. 

Z rozsahových důvodů nebylo možné se vypořádat s celou problematikou bytového 

spoluvlastnictví, zaměřil jsem se proto na výklad vybraných otázek souvisejících se společnými 

částmi dělené nemovité věci, které shledávám spornými, nejistými, obtížnými či obecně 

nedodržovanými. 

V zásadě platí, že znalost historického vývoje právního institutu slouží jako vodítko  

pro pochopení smyslu a účelu úpravy, což je jistě výhodou při interpretaci současných pravidel. 

Kde se vzala potřeba jej upravit normami práva, jaký byl vývoj norem apod. Z tohoto důvodu je 

první kapitola této diplomové práce věnována právě teoretickému úvodu do úpravy bytového 

spoluvlastnictví, která v sobě zahrnuje historický exkurz do některých důležitých etap vývoje 

vlastnictví bytů, jakož i pojednání o obecně teoretických koncepcích bytového spoluvlastnictví, 

jejichž rozlišování má dodnes praktické důsledky. 

Následující kapitola je zaměřena na úpravu bytového spoluvlastnictví v zákoně  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Od obecného pojednávání  

o tomto specifickém druhu spoluvlastnictví a jeho přijetí do občanského zákoníku je postupně 

rozebírán výklad některých zásadních zákonných pojmů, jako je například prohlášení vlastníka, 

prostorově oddělená část domu či jednotka. S ohledem na vymezení jednotky bylo nezbytně 

nutné pojednat i o jednotkách vzniklých či vznikajících podle úpravy zákona č. 72/1994 Sb., 

kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy  

k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Existence 
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dvojího druhu jednotek má praktické dopady dodnes, které je nutné zohlednit při práci 

s některými ustanoveními úpravy bytového spoluvlastnictví. Úpravě prohlášení vlastníka, 

jakožto nejběžnějšímu způsobu vzniku bytového spoluvlastnictví, bylo rovněž nutné věnovat 

určitou míru pozornost, jelikož se jedná o jeden ze základních institutů úpravy bytového 

spoluvlastnictví, který recentní novelizací legislativy doznal značných změn. Z rozsahových 

důvodů však není o dalších způsobech vzniku bytového spoluvlastnictví, tedy především  

o smlouvě o výstavbě, v této práci pojednáváno. 

Obě předchozí kapitoly poskytují jakési znalostní minimum pro lepší chápání 

následujícího pojednání. V další kapitole se tak již zaměřuji na samotný pojem společných částí 

bytového spoluvlastnictví. Cílem této kapitoly je zejména vymezit společné části nemovité věci, 

odlišit je od částí nemovité věci, které jsou příslušenstvím jednotky, porovnat režim společných 

částí podle předchozí a současné úpravy a zhodnotit, jaké dopady má toto vymezení dnes.  

Dále je pojednáváno o některých konkrétních společných částech, a sice o balkonech, terasách, 

lodžiích a oknech. Právní režim těchto částí nemovité věci je do dnešního dne nevyjasněný. 

Odlišení společných částí od příslušenství jednotky je však otázkou zcela rozhodující.  

Toto vymezení má zásadní dopad na práva a povinnosti vlastníků jednotek, respektive osoby 

odpovědné za správu domu. Jedná se jistě o nežádoucí stav, že na této otázce není v právní obci 

shody. Pokusil jsem se tedy nastínit fundovanými odborníky zastávané přístupy, zohlednit 

relevantní judikaturu, samostatnou volní činností se nad předestřenými problémy zamyslet  

a vyvodit závěr, jak příslušná ustanovení interpretovat, respektive pojednat, jak se domnívám,  

že by měla být interpretována. Nechybí ani pojednání o kogentnosti a dispozitivnosti norem 

obsažených v právních předpisech dopadajících na bytové spoluvlastnictví, což je rovněž otázka 

vzbuzující mezi některými autory různá přesvědčení. Závěrem třetí kapitoly je pojednáváno  

o podílech na společných částech, jakožto základního předpokladu pro vyjádření míry účasti 

každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících  

ze spoluvlastnictví nemovité věci. 

Čtvrtá kapitola se pak věnuje správě domu a pozemku. Cílem této kapitoly je vůbec 

vymezit pojem a rozsah správy domu a pozemku, uvést některá její specifika a na příkladech 

soudních rozhodnutí demonstrovat, co do správy spadá a co již nikoliv. Pozornost je věnována 

také právní úpravě osoby odpovědné za správu domu. Úprava správy domu a pozemku  

v občanském zákoníku je založena na systému dvou režimů, a sice správy zajišťované správcem 

a správy zajišťované společenstvím vlastníků. Systému se vznikem společenství vlastníků  

je v občanském zákoníku věnováno podstatně více ustanovení, a to zřejmě z toho důvodu,  

že je v praxi zcela jistě používanější. Nelze však přehlížet i důležitost existence přehledné  



 

4 

 

 

a bezesporné úpravy správy zajišťované správcem, která místy absentuje. Právě některým 

zřejmým nejasnostem stran postavení správce, zejména v souvislosti s novelizací občanského 

zákoníku zákonem č. 163/2020 Sb., jsem se ve své diplomové práci věnoval. Popisem úpravy  

de lege lata a úvahami de lege ferenda jsem se pokusil kriticky zamyslet nad smyslem úpravy 

správy bez vzniku společenství vlastníků, jejím přínosem apod. Závěrem této kapitoly jsem  

se zabýval problematikou, která mezi vlastníky jednotek vyvolává zásadní pochybnosti,  

a tou jsou stavební úpravy společných částí. Opět oblast velmi poznamenána přijetím zákona  

č. 163/2020 Sb. majícího zásadní dopad na fungování domů v bytovém spoluvlastnictví. Bylo 

tudíž příhodné se na tyto změny zaměřit a zhodnotit je. 

V poslední kapitole se věnuji některým právům a povinnostem vlastníků jednotek,  

jež mají souvislost se společnými částmi. Cílem této kapitoly je vymezit, co vlastník jednotky 

činit smí a nesmí při výkonu svého vlastnického práva k jednotce, respektive co činit musí. 

Rozsáhle je pojednáno také o recentním, nepravomocném a značně medializovaném rozhodnutí 

Městského soudu v Praze, které se týká možnosti společenství vlastníků omezit členy 

společenství při nakládání s jednotkou, a to zákazem poskytovat ubytovací služby. S ohledem  

na potenciální význam tohoto rozhodnutí je hodnocen způsob vyřízení věci soudem,  

dále případným čtenářům nabízím i vlastní právní názor na věc. Dále, aby byla problematika 

stavebních úprav v bytovém spoluvlastnictví v této práci kompletní, jsem se věnoval  

i ustanovením týkajících se stavebních úprav uvnitř bytu, úpravě v praxi rovněž často 

porušované, a to opět se zohledněním jejího novelizovaného znění. Závěrem je pojednáno  

o nařízeném prodeji jednotky jakožto krajním prostředku osoby odpovědné za správu domu 

k ochraně vlastníků jednotek pro případy, že vlastník jednotky opakovaně porušuje  

své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních 

vlastníků jednotek. 

Při zpracování této diplomové práce jsem používal zejména metodu deskriptivní, 

analytickou, komparativní a syntetickou. Cílem vztyčeným pro tuto práci nebylo podat 

nekonfliktní výklad o platné právní úpravě, nýbrž se zamyslet nad některými spornými otázkami, 

analyzovat je a pokusit se vlastními úvahami dospět k určitým závěrům. Ty přirozeně nejsou 

sdíleny všemi autory odborné literatury, přeci jen se jedná o otázky v odborných kruzích sporné. 

Své závěry jsem se proto pokusil náležitě vysvětlit, podložit je relevantními argumenty a zároveň 

se nad nimi kriticky zamyslet i optikou argumentace protichůdných názorů. Rovněž jsem  

si při zpracovávání této diplomové práce kladl za cíl pojednat o některých důležitých změnách 

v právní úpravě bytového spoluvlastnictví, které přinesla novela občanského zákoníku provedená 

zákonem č. 163/2020 Sb. Poznatky v diplomové práci obsažené jsem čerpal především 
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z příslušných právních předpisů, odborné literatury, periodik a hojně také z judikatury, zejména 

Nejvyššího soudu, jelikož ten svou rozhodovací praxí má na problematiku bytového 

spoluvlastnictví skutečně nemalý vliv. 
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1. Teoretický úvod do bytového spoluvlastnictví 

 

1.1. Historický exkurz 

 

1.1.1. Období od starověku do druhé světové války 

 

Potřeba zajištění bydlení je jednou ze základních lidských potřeb, která historicky musela 

být (a i v budoucnu nadále bude muset být) řešena. Civilizace po celém světě si začaly v průběhu 

dějin uvědomovat, že stavebních pozemků je pouze omezené množství a hustota obyvatelstva  

se postupně zvyšuje. Nevyhnutelně se tak začaly stavět několikapatrové domy, jež byly složeny  

z několika menších bytů.  Bylo proto nezbytné se vypořádat s otázkou, jak chápat institut 

vlastnictví bytů. 

Pro řadu právních historiků je jen těžko představitelné, že by klasické římské právo  

v dobách starověkého Říma bytové vlastnictví vůbec znalo. Bytové vlastnictví by totiž 

přicházelo do zřejmého rozporu se zásadou superficies solo cedit,1 jež byla chápána jako 

přirozená a neprolomitelná. Neuznávala-li superficiální zásada domy jako samostatné věci, 

logickým výkladem a maiori ad minus jimi nebyly ani byty. Většinový názor se nakonec ustálil 

na závěru, že římské právo v případě několikapatrových domů skládajících se z několika bytů 

dovozovalo vztahy nájemní, nikoliv však vlastnictví bytů.2 

Institut bytového vlastnictví se začal významněji rozvíjet v dobách feudalismu, kdy ještě 

nebyla starořímská právní věda spolu se superficiální zásadou důsledně přijímána.3 Toho času 

právní normy rozlišovaly mezi vlastnictvím vrchním a vlastnictvím užitkovým. Vrchním 

vlastníkům náleželo vlastnické právo k domům a užitkovým vlastníkům náleželo vlastnické 

právo k bytům. Tato feudální úprava tak oproti výše vysvětlené zásadě superficies solo cedit 

podstatně více napomáhala rozvoji bytového vlastnictví. V některých případech šla feudální 

teorie natolik proti superficiální zásadě, že bylo umožněno vlastnit i jednotlivé místnosti bytu.  

Toto feudální smýšlení však nevydrželo dlouho a vlivem francouzské revoluce  

a osvícenství se právní pohled na institut bytového vlastnictví navracel ke klasické římskoprávní 

superficiální zásadě. Vlastnictví bytů se považovalo za feudální přežitek, který v moderní 

 
1 Zásada superficies solo cedit, do českého jazyka překládána jako “povrch ustupuje půdě”, je jednou ze základních 

zásad římského práva, jež vyjadřuje princip, že vše, co je pevně spojeno s povrchem pozemku, je jeho součástí  

a náleží vlastníkovi tohoto pozemku. Vlastník pozemku je pak přirozeně vždy vlastníkem i staveb na něm zřízených, 

jelikož ty se staly jeho součástí. 
2 DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 1-2. 
3 SÝKOROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi. Praha: Leges, 2015, str. 16. 
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společnosti založené na peněžním hospodářství nemělo své místo.  V duchu francouzské 

revoluční ideje bylo jakékoliv omezení vlastnictví nežádoucí a mělo být potlačeno. Friedrich 

Carl von Savigny, nerevoluční myslitel, dokonce označil vlastnictví bytů za naprostý nesmysl.  

V důsledku tohoto nového směru docházelo k rychlému ústupu vlastnictví bytů a do počátku  

20. století institut vlastnictví bytů ve většině evropských zemí vymizel nebo jen živořil na okraji 

zájmu.4 

Odmítavá smýšlení stran uznání bytu jako věci v právním smyslu se zásadním způsobem 

změnila v důsledku první a druhé světové války. V této době se bytové vlastnictví dočkalo určité 

renesance. Právní věda musela reagovat na skutečnost, že značná část bytového fondu byla 

válkou zničena. Bytový fond pak bylo nutné nejen obnovit, ale i rozšířit, jelikož došlo k rozpadu 

tradiční rodiny a postupnému zvyšování počtu obyvatelstva. Zejména střední třída společnosti 

měla silný zájem na zvýšení počtu bytů a možnosti jejich nabytí do vlastnictví. Institut bytového 

spoluvlastnictví svými vlastnostmi nabízel elegantní řešení situace, proto tak došlo k jeho 

reinkarnaci. Řada evropských zemí přijímala v průběhu 20. - 30. století novou bytovou 

legislativu, a to i například země jako Německo či Rakousko, které měly k reálnému vlastnictví 

dlouhodobě odmítavé stanovisko.5 

 

1.1.2. Období do roku 1989 

 

V souvislosti s aktuální potřebou přijetí nové bytové legislativy se evropské státy vracely 

zejména k římskoprávní superficiální zásadě. Koncepce přijímané bytové legislativy se však 

napříč Evropou lišily, důsledky čehož můžeme pozorovat i dnes.  

Československo rozhodně nebylo s přijetím bytové legislativy mezi prvními. Když  

ani zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále také jako „starý občanský zákoník“), institut 

vlastnictví bytů neupravoval, byla právní úprava vlastnictví bytů do českého právního řádu 

poprvé zavedena až v roce 1966 samostatným zákonem č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví  

k bytům (dále také jako “ZOVB”).6 Přijetí ZOVB znamenalo revoluční změnu v úpravě reálné 

dělitelnosti nemovitostí, která nebyla předchozí právní úpravou připuštěna.7 Jednalo se o první 

platnou úpravu bytového spoluvlastnictví na našem území. Rovněž byla tímto předpisem poprvé 

 
4 DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 3. 
5 PETR, P. Vlastnictví bytů v Evropě. Brno: Sokrates, 2013, str. 23. 
6 Socialistický právní řád rozlišoval více druhů vlastnictví, které vykazovaly kvalitativní odlišnosti v obsahu  

a ochraně. Jednalo se, seřazeno sestupně podle míry ochrany, o vlastnictví socialistické společenské, vlastnictví 

osobní a vlastnictví soukromé. 
7 Srov. R 91/56 “(...) předmětem kupní smlouvy nemůže být nesamostatná reálně neoddělitelná část celku (u domu 

např. byt).” (převzato z PETR, P. Vlastnictví bytů - kondominium, Praha: C. H. Beck, 2017, str. 15). 
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celistvě upravena problematika společných částí domu. Koncepce úpravy spočívala v osobním 

vlastnictví bytu a osobním podílovém spoluvlastnictví společných částí domu. 

ZOVB si kladl na cíl rozšířit možnosti uspokojování bytových potřeb občanů, kteří  

si je chtěli řešit z vlastních prostředků, a uzákonil právo osobního vlastnictví k bytu v obytném 

domě.8 Do osobního vlastnictví bylo možné byty nabýt originárně či derivativně. V případě 

originárního nabytí se tak stalo výstavbou nových domů s byty9 nebo převodem bytu ze státního 

socialistického vlastnictví.10 Derivativní způsob nabytí spočíval v převodu osobního 

vlastnického práva k bytu z jednoho občana na druhého či v přechodu při dědění.11 

Do osobního vlastnictví však bylo možné nabýt pouze jeden byt (resp. rodinný domek),  

a to výlučně fyzickými osobami.12 Dalším zcela zásadním omezením převodu ze státního 

socialistického vlastnictví do osobního vlastnictví bylo, že nebylo umožněno prodat jeden byt 

izolovaně, nýbrž se při prodeji bytu musely současně odprodávat všechny ostatní byty v domě.13 

Důvodem pro uzákonění tohoto omezení byla zejména obava z problémů vyvolaných 

spoluvlastnictvím společných částí domu státem a fyzickými osobami.14 

Tato revoluční změna právního řádu tak nedokázala přinést tolik kýžený obrat  

v poměrech bydlení na území Československa.  Přeci jen byla nová právní úprava aplikována  

v podmínkách socialistického státu, který osobnímu vlastnictví nebyl zvlášť nakloněn  

a upřednostňoval vlastnictví socialistické. Potenciál nové právní úpravy proto nebyl pro svá 

omezení realizován. Tuto skutečnost lze výstižně demonstrovat na několika číslech uváděných  

v odborné literatuře. V letech 1967 - 1976 bylo na území Československa prodáno něco málo 

přes 8 tisíc bytů a pouze dalších 8 tisíc bytů bylo postaveno pozdějšími osobními vlastníky.15 

Zásadní vzpruhou a podporou institutu osobního vlastnictví bytů pak měla být novela ZOVB  

z roku 1978, která umožnila prodávat i jednotlivé byty v domech ve státním socialistickém 

vlastnictví, aniž by bylo nutné rozprodat všechny ostatní. Skutečná změna v poměrech bydlení  

se však stále nedostavila a to zejména z jednoho důvodu. Nadále existoval institut osobního 

užívání bytu, jež občany zkrátka nemotivoval nabývat byty do osobního vlastnictví.  

 
8 § 1 ZOVB. 
9 § 12 - 13 ZOVB. 
10 § 14 ZOVB. 
11 § 15 ZOVB. 
12 Právnickým osobám bylo umožněno nabývat byty do vlastnictví až v roce 1992, kdy vstoupil v účinnost zákon  

č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, když znění zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, doplnil o ustanovení § 872 odst. 8. 
13 § 14 ZOVB ve znění účinném kde dni 1.9.1966. 
14 ZUKLÍNOVÁ, M. Několik úvah o osobním vlastnictví bytů. Právník, 1979, str. 479. 
15 Tamtéž. 
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Osobní užívání bytu bylo v komparaci s mezinárodními úpravami československým 

unikátem, jenž pramenil z hodnot socialistického státu. Spočívalo v trvalém a dědičném právu 

užívat cizí byt v domě ve státním socialistickém vlastnictví. Oprávnění osobního užívání 

vznikalo administrativním rozhodnutím státu o přidělení a následným uzavřením dohody  

o odevzdání a převzetí bytu. Tímto stát pozbyl dispoziční oprávnění k bytu a daný občan měl 

právo jej nerušeně a trvale užívat. Ochrana občana pak byla srovnatelná s ochranou 

vlastnickou.16 

Fakticky se tak osobní užívání bytu spíše blížilo darování. Svými vlastnostmi proto nejen 

nahradilo nájem bytu, ale také fakticky vyloučilo vlastnické bydlení občanů, pro které osobní 

užívání bytů bylo výrazně výhodnější. Skutečná změna v poměrech bydlení bytů se tak projevila 

až po pádu komunistického režimu. 

 

1.1.3. Období po roce 1989 

 

Pád komunistického režimu vedl k hodnotovému obratu společnosti, což bylo nezbytně 

nutné promítnout do právního řádu. Mezi prvními nově přijatými předpisy byl mimo jiné ústavní 

zákon č. 100/1990 Sb.,17 který se zasloužil o zrušení socialistického štěpení forem vlastnictví. 

Institut vlastnictví tak by sjednocen do jedné jediné formy s jednotnou právní ochranou  

pro všechny subjekty. Právo osobního užívání bytu, jež bylo provázáno se státním socialistickým 

vlastnictvím, však bylo ve společnosti nadále hojně využíváno, byť zde již nemělo místo. 

Zákonem č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (známý také 

jako tzv. velká novela občanského zákoníku), se s účinností k 1.1.1992 osobní užívání bytů 

změnilo na nájem. Tato novela dále otevřela cestu pro hlubší změnu právní úpravy bytového 

vlastnictví, když do starého občanského zákoníku doplnila ustanovení § 125 odst. 1 konstatující, 

že zvláštní zákon upravuje vlastnictví k bytům. V neposlední řadě se tzv. velká novela 

občanského zákoníku také zasloužila o vymezení bytu a nebytového prostoru jako předmětu 

občanskoprávních vztahů.18 

Dalším nezbytným krokem velké bytové reformy byla privatizace a transformace 

družstev, na která bylo před rokem 1989 komunistickou stranou převedena velká část majetku 

státu. Pro tento účel byl přijat zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání 

majetkových nároků v družstvech (dále také jako “transformační zákon”). V důsledku aplikace 

 
16 PETR, P. Vlastnictví bytů v Evropě. Brno: Sokrates, 2013, str. 29-30. 
17 Ústavní zákon č. 100/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé 

federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci. 
18 § 118 odst. 2 starého občanského zákoníku. 
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transformačního zákona vyvstala na povrch potřeba přijetí nového právního předpisu, který  

by se stal nástrojem k privatizaci bytového fondu a transformaci bytových družstev. Tímto 

předpisem se stal zákon č. 72/1994 Sb.19 

Zákon o vlastnictví bytů byl schválen až Parlamentem České republiky v roce 1994, 

připravován byl z převážné většiny v politických kruzích a pod časovým tlakem. Tehdejší 

Federální shromáždění Československé federativní republiky totiž v roce 1992 neschválilo 

předlohu zákona o vlastnictví bytů. Tento právní předpis měl přitom navazovat na ostatní 

soukromoprávní předpisy, které si kladly za cíl reformovat právní řád s ohledem na nové 

hodnoty doby svobody. Jeho absencí tak vznikla mezera v českém právním řádu, která 

neumožňovala dokončení privatizace bytového fondu. V důsledku toho byl pak schválen zákon  

o vlastnictví bytů ve znění právně velmi sporném a v zásadě nepříliš kvalitním,20 a tak musel být 

v průběhu následujících let několikrát novelizován. V každém případě však díky této nové 

úpravě bylo bytové spoluvlastnictví konečně na vzestupu.   

 

1.2. Koncepce bytového vlastnictví 

 

Historickými zkušenostmi se ukázalo, že důsledné prosazování superficiální zásady 

vytváří pro institut bytového vlastnictví nepřekročitelné limity. Na druhou stranu úplný odklon 

od superficiální zásady se také ukázal jako nešťastné řešení. V důsledku svého různorodého 

vývoje se bytové vlastnictví napříč mezinárodními úpravami dodnes často liší v koncepcích 

pojetí tohoto institutu. Základním rozdílem mezi jednotlivými koncepcemi je,  

jak je přistupováno k bytu, společným částem domu a případně pozemku ve smyslu plurality 

předmětů práva, a zda tato práva tvoří jednotné vlastnické právo, či zda jde o zvláštní druh práv. 

Otázka plurality předmětů práva pak spočívá v posouzení, zda je předmětem práva jeden objekt 

(dům nebo byt), anebo více objektů (dům i byt). Naopak sjednocujícím znakem všech koncepcí 

je uznání nerozlučitelnosti práv jediného subjektu k bytu, společným částem domu a případně 

pozemku.21 

 
19 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy  

k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) (dále jen “zákon o vlastnictví 

bytů”). 
20 NOVOTNÝ, M., FIALA, J., HORÁK, T., OEHM, J., HOLEJŠOVSKÝ, J. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 4., 

doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. str. VII a násl.  
21 FIALA, J. Bytové vlastnictví v České republice. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, str. 13 a násl. 
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Přehled obecně teoretických konstrukcí bytového vlastnictví podrobně rozepsal Štefan 

Luby ve svém obsáhlém díle “Vlastníctvo bytov” z roku 1971.22 Právní naukou je rozeznávána 

koncepce monistická, dualistická, dualisticko-monistická a antivlastnická. 

 

1.2.1. Monistické teorie 

 

Již samotné označení této koncepce, pramenící z řeckého slova monos (jeden), napovídá, 

že dle těchto teorií je uznáván pouze jeden předmět vlastnictví. Podle toho, o jaký předmět 

vlastnictví se jedná, se monistická koncepce štěpí na dva směry. První z nich preferuje postavení 

domu, odmítá uznat jeho dělitelnost, a tudíž popírá uznání bytu za předmět vlastnictví. Druhý 

směr monistické koncepce naopak vychází z premisy, že byt je výlučným předmětem 

vlastnického práva, přičemž ke společným částem domu se nepřiznává spoluvlastnické právo.23 

Na základech monistické koncepce byl postaven ZOVB. Tato právní úprava vycházela  

z teorie, podle níž byl byt výlučným předmětem osobního vlastnického práva, společné části 

domu byly výlučným předmětem osobního spoluvlastnictví, které však nesouviselo  

s vlastnictvím bytu. Společné části domu tak nebyly vedlejším předmětem osobního vlastnictví 

bytu, ale stály samostatně jako předmět přistupujícího spoluvlastnického práva.24 

 

1.2.2. Dualistické teorie 

 

Dle dualistických teorií se převážně za hlavní předmět vlastnictví uznává dům  

a za vedlejší předmět vlastnictví byt.  Ke spoluvlastnickému právu k domu tak přistupuje zvláštní 

vlastnické právo bytu.25 Primát spoluvlastnického práva domu však není sdílen všemi skupinami 

dualistických teorií. Lze se setkat s názory, že podstata bytového spoluvlastnictví je určena 

vlastnictvím bytu a akcesorickým spoluvlastnictvím domu, jež vyjadřuje skupina dualistických 

teorií dávajících přednost vlastnictví bytu.26 

V právních řádech je značně rozšířená koncepce dualistická, která se na našem území 

promítla poprvé zákonem o vlastnictví bytů. Přijatá úprava zastávala směr dualistických teorií 

spočívajících v primátu spoluvlastnického práva k domu, k němuž přistupuje vlastnictví bytu.  

 

 
22 LUBY, Š. Vlastníctvo bytov. Bratislava: Vydavatelstvo SAV, 1971, str. 198 a násl. 
23 PETR, P. Vlastnictví bytů - kondominium, Praha: C. H. Beck, 2017, str. 32. 
24 Tamtéž. 
25 DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 12. 
26 FIALA, J. Bytové vlastnictví v České republice. Brno: IURIDICA BRUNENSIA, 1995, str. 16. 
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1.2.3. Dualisticko - monistické teorie 

 

Dualisticko - monistické teorie považují dům a byt za dva samostatné předměty právních 

vztahů, které jsou však natolik spojené, že je nutno je považovat za celek. Jedná se tak o zvláštní 

vlastnické právo sui generis, jež spočívá v jednotě spoluvlastnictví domu a zvláštního práva  

k bytu. Dohromady tak spolu tvoří jedno vlastnické právo.27 

Dualisticko-monistická koncepce se projevuje ve znění občanského zákoníku. Prvky 

dualismu jsou spatřovány v rozlišování dvou objektů vlastnického práva, tedy bytu ve výlučném 

vlastnictví a pozemku, jehož součástí je dům, v podílovém spoluvlastnictví. Tyto objekty jsou 

pak nerozlučitelně spojeny, když společně vytváří jednotku, občanským zákoníkem definovanou 

jako nemovitou věc.28 Svým spojením pak tato koncepce odpovídá dualisticko-monistické teorii. 

V odborné literatuře však nejsou zřídka vyjádřeny názory, že občanský zákoník je založen  

na koncepci dualistické.29 Rovněž i důvodová zpráva se vyjadřuje, že návrh zákona zachovává 

dualistický přístup k dané materii.30 Dle mého názoru se žádná z uvedených teoretických 

koncepcí v ryzí podobě nenachází. Ovšem dle výše stanoveného popisu inklinuji k závěru,  

že koncepce, na níž je postaveno znění občanského zákoníku, má nejblíže ke koncepci 

dualisticko-monistické. 

 

1.2.4. Antivlastnické teorie 

 

Část antivlastnických teorií vůbec nepřiznává bytu povahu věci v právním slova smyslu, 

a to s odkazem na superficiální zásadu a reálnou nedělitelnost domu. Druhá část sice byt jako 

právní věc uznává, avšak dle jejich chápání nemůže být předmětem vlastnického práva, jelikož 

pro svá závažná a četná omezení již neodpovídá institutu vlastnictví jako přímého, úplného  

a všeobecného panství nad věcí.31 

Na principech antivlastnické teorie je postavena právní úprava bytového spoluvlastnictví 

v Rakousku. Tamní právní řád nepracuje s byty jako se samostatnými předměty vlastnického 

práva. Naopak je dle ustanovení § 2 odst. 1 rakouského zákona o vlastnictví bytů32 zdůrazňováno 

spoluvlastnictví pozemku, se kterým je spojeno právo trvalého užívání konkrétního bytu. Bytové 

 
27 PETR, P. Vlastnictví bytů - kondominium, Praha: C. H. Beck, 2017, str. 34. 
28 Blíže k vymezení jednotky viz podkapitola 2.1. této práce. 
29 Např. FILIP, V. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, str. 1. 
30 Důvodová zpráva k § 1158 občanského zákoníku, [online] [cit. 2021-11-11] dostupné  

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
31 Srov. PETR, P. Vlastnictví bytů v Evropě. Brno: Sokrates, 2013, str. 48. 
32 Das Bundesgesetzüber das Wohnungseigentum, BGBI. I Nr. 70/2002. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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spoluvlastnictví tkví v dohodě spoluvlastníků pozemku o výhradním užívacím a dispozičním 

právu ke konkrétním bytům.33 

Rovněž úprava Spolkové republiky Německo je dodnes specifická tím, že byt není 

vymezen jako samostatný předmět právních vztahů, nýbrž je zastavěný pozemek rozdělený  

na určité spoluvlastnické podíly, přičemž s každým z těchto spoluvlastnických podílů je spojeno 

zvláštní obligační právo výhradního užívání konkrétní jednotky, které má věcněprávní povahu.34 

Byt tak není dle současné německé úpravy samostatnou věcí. Vlastnictví bytů lze v tamním 

právním řádu chápat jako věcné právo spojené s podílovým spoluvlastnictvím zastavěného 

pozemku, přičemž vlastník bytu má právo trvalého bydlení v určité konkrétní jednotce.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 PETR, P. Vlastnictví bytů - kondominium, Praha: C. H. Beck, 2017, str. 46. 
34 Tamtéž. 
35 DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 5. 
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2. Bytové spoluvlastnictví v občanském zákoníku 

 

Již v 90. letech dvacátého století bylo zřejmé, že tehdejší soukromé právo neodpovídalo 

hodnotám a nově vznikajícím společenským vztahům moderní společnosti. Právní obec tak čelila 

nelehkému úkolu, v následujících letech bylo nutné kompletně přepracovat a kodifikovat 

soukromoprávní předpisy tak, aby se úprava více blížila západoevropským kodexům civilního 

práva. 

Právní úprava bytového spoluvlastnictví byla tradičně obsažena ve zvláštním předpise.  

V tomto duchu měla být realizována i kodifikace soukromého práva, když věcný záměr nového 

občanského zákoníku z roku 2000 v odst. 11.1.3. stanovil následující: „O bytech a nebytových 

prostorech bude stanoveno, že jsou samostatným předmětem vlastnictví, a tudíž věcmi v právním 

smyslu. Vlastnictví bytů a nebytových prostor bude tedy odděleno (resp. oddělitelné)  

od vlastnictví budovy, v níž se nacházejí, za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Tento 

zvláštní zákon také upravuje podmínky vzniku tohoto vlastnictví.”36 

Paralelně tak několik let probíhaly náročné přípravy přijetí jak nového občanského 

zákoníku, tak předpisu upravujícího bytové spoluvlastnictví. Co se úpravy bytového 

spoluvlastnictví týče, mezi stěžejní návrhy, které však nikdy nebyly přijaty (zřejmě z politických 

důvodů) můžeme zařadit návrh zákona o vlastnictví bytů z roku 2005, z roku 2008 a z roku 

2009. Jednotlivé návrhy se snažily zejména vypořádat s otázkou, na základech které koncepce 

bude úprava bytového spoluvlastnictví postavena. Snahou bylo také zjednodušit správu domu. 

Návrhy však vykazovaly jeden komplexnější nedostatek, a sice vyloučení institutu bytového 

spoluvlastnictví do zvláštního předpisu, když mělo být zásadně celé soukromé právo 

kodifikováno do jednoho předpisu. 

Po zhruba deseti letech legislativních prací přišlo zásadní politické rozhodnutí, na základě 

něhož byl institut bytového spoluvlastnictví převeden do osnovy občanského zákoníku. Byly  

tak vyslyšeny hlasy předních fundovaných odborníků, kteří již podstatně dříve volali  

po začlenění bytového spoluvlastnictví do občanského zákoníku. Argumentovali zejména 

blízkostí bytového spoluvlastnictví, jako institutu speciálního, proti obecné úpravě 

spoluvlastnictví. Příkladem může být stať Michaely Zuklínové s názvem „O vlastnictví bytů  

(s úvahami o možné právní úpravě)” z prosince roku 1993,37 ve které se nejen vyjadřuje k tomu, 

 
36 Věcný záměr občanského zákoníku (s úpravami po projednání v odborných komisích LRV a v Legislativní radě 

vlády) k bodu 11.1.3., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/vecny_zamer_OZ_2000.pdf. 
37 ZUKLÍNOVÁ, M. O vlastnictví bytů (s úvahami o možné právní úpravě), Právník, 1994, č. 3, str. 211-225. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/vecny_zamer_OZ_2000.pdf
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že by právní úprava institutu vlastnictví bytu měla náležet do občanského zákoníku, ale také 

dává návod, jakým způsobem by bylo možné tuto změnu koncepčně realizovat. 

S argumenty pro začlenění této materie do občanského zákoníku nemohu než nesouhlasit. 

Stanovil-li si zákonodárce za úkol souhrnně kodifikovat soukromé právo, nebylo by vhodné 

institut spoluvlastnictví v obecné rovině upravit v občanském zákoníku, a zvláštní druh 

spoluvlastnictví - bytové spoluvlastnictví - upravit ve zvláštním předpise. Bezpochyby takto 

došlo ke zpřehlednění právní úpravy. Navíc začleněním bytového spoluvlastnictví  

do občanského zákoníku lze snadněji dovodit subsidiární použití obecných ustanovení 

občanského zákoníku. Závěrem legislativního procesu tak byl institut bytového spoluvlastnictví 

jako součást občanského zákoníku schválen ve znění blíže komentovaném níže v této práci.  

Právní úprava bytového spoluvlastnictví je v systematice občanského zákoníku upravena 

v části třetí - absolutní majetková práva -, hlavy II - věcná práva - a dílu 4 – spoluvlastnictví, 

jako zvláštní druh spoluvlastnictví je pak bytové spoluvlastnictví upraveno v oddíle 5.  

Co do obsahu je bytovému spoluvlastnictví v občanském zákoníku věnováno pouhých 

šedesát pět ustanovení. Jedná se tak o úpravu relativně stručnější. Nelze však předjímat,  

že by snad zúžení právní úpravy bylo na úkor její kvality. Důvodem úspornější úpravy je již 

samotné zařazení institutu bytového spoluvlastnictví do občanského zákoníku a možnost 

subsidiárního použití ostatních obecnějších ustanovení. Dalším zásadním důvodem zestručnění 

je zřejmé provedení jedné z vůdčích zásad soukromého práva, a sice autonomie vůle.38 

Subjektům práva je tak dána možnost upravit si svá práva a povinnosti dle jejich vlastního 

uvážení, často zejména při správě společných částí.39 Zákonná úprava proto nemusí být toliko 

podrobná.     

Bytové spoluvlastnictví je zcela nový druh vlastnictví zavedený občanským zákoníkem, 

jež se vyznačuje pluralitou objektů vlastnictví a pluralitou subjektů vlastnického práva. Bytové 

spoluvlastnictví spojuje atributy vlastnictví i atributy podílového spoluvlastnictví. Reflektuje 

přitom svou ekonomickou a sociální podstatu, kterou je výkon práv k reálně vymezené součásti 

stavby na vlastnickém základě, spojené se spoluvlastnickým režimem práv a povinností  

k ostatním součástem této stavby, které nejsou ve výlučném vlastnictví jiného, a k pozemku,  

 
38 Blíže PRAŽÁK, Z. Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158 - 1222 nového občanského zákoníku a zákonu  

č. 67/2013 Sb. Praha: Leges, 2014, str. 9 a násl. 
39 Limitem je samozřejmě dodržování základních korektivů vyjádřených v § 1 odst. 2 občanského zákoníku (tzv. test 

kogentnosti), když toto ustanovení stanoví: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva  

a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo 

týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.”  
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na kterém se stavba nachází. Důraz se klade na prioritu spoluvlastnictví věci nemovité, které  

je pro bytové spoluvlastnictví v občanském zákoníku určující.40 

Bytové spoluvlastnictví dle zákonné definice znamená spoluvlastnictví nemovité věci 

založené vlastnictvím jednotek, které může vzniknout, jen je-li součástí nemovité věci dům  

s alespoň dvěma byty.41 Tato definice je pak doplněna ustanovením, jež stanoví: „Co je 

stanoveno v tomto oddílu o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo 

nebytových prostorů.”42 Dle mého názoru tak nelze číst zákonnou definici pouze s odkazem na 

první část definice uvedené v ustanovení § 1158 odst. 1 občanského zákoníku, ale je nutné 

zohlednit i druhý odstavec tohoto ustanovení, tedy rozšíření bytového spoluvlastnictví  

i na domy, ve kterých se nachází dva a více nebytových prostorů a jejich soubory, případně 

kombinace bytu a nebytového prostoru. 

Opačný názor v komentářové literatuře zastává Zbyněk Pražák, když bez dalšího 

zdůvodnění tvrdí: „Pojmově tedy termín bytové spoluvlastnictví znamená vlastnictví jednotky  

v takovém domě, kde jsou nejméně dva byty. Počet nebytových jednotek jaksi není omezen,  

ale aby mohlo vzniknout bytové spoluvlastnictví, musí v domě alespoň dva byty být.”43 Striktní 

lpění na tomto restriktivním výkladu by dle mého názoru bylo příliš formalistickým přístupem  

k institutu bytového spoluvlastnictví, v jehož důsledku by nebyl naplněn jeho samotný účel.  

V odborné literatuře obecně je výše uvedený názor Zbyňka Pražáka kritizován, když 

systematickým i teleologickým výkladem nelze než dojít k závěru, že bytové spoluvlastnictví 

vzniká i v domě, který je součástí nemovité věci, ve kterém jsou i pouze nebytové prostory. 

Podle teleologického výkladu je nutné si uvědomit, že účelem bytového spoluvlastnictví již není 

jen uspokojování bytových potřeb. Nelze trvat na požadavku, že by vedle nebytových prostor 

sloužících k podnikání musely v domě existovat alespoň další dva byty, aby bylo možné uplatnit 

ustanovení o bytovém spoluvlastnictví. Takový přístup by nebyl udržitelný.44 

 

 

 

 

 

 

 
40 ZÍTEK, A. Vlastnictví bytů dle nového občanského zákoníku, Právní rozhledy, 2012, č. 8, str. 291 a násl. 
41 § 1158 odst. 1 občanského zákoníku. 
42 § 1158 odst. 2 občanského zákoníku. 
43 PRAŽÁK, Z. Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158 - 1222 nového občanského zákoníku a zákonu  

č. 67/2013 Sb. Praha: Leges, 2014, str. 13-14. 
44 PETR, P. Vlastnictví bytů - kondominium, Praha: C. H. Beck, 2017, str. 89-90. 
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2.1. Jednotka 

 

2.1.1. Jednotka podle občanského zákoníku 

 

Již první ustanovení oddílu občanského zákoníku věnovaného bytovému spoluvlastnictví 

stanoví, že bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím 

jednotek.45 Ze systematického zařazení vyplývá, že pojem jednotka je jedním z výchozích pojmů 

právní úpravy tohoto institutu.  

Občanský zákoník pojem jednotky upravuje zcela novým způsobem. Samotný pojem 

jednotka je nyní legislativní zkratkou pro byt nebo nebytový prostor jako prostorově reálně 

oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci, přičemž tyto dvě složky jsou 

vzájemně spojené a neoddělitelné.46 Tento jediný objekt vlastnického práva tak v sobě nese 

prvky objektů dvou, tedy bytu a pozemku, resp. domu (nejsou-li dům a pozemek jedinou 

nemovitou věcí),47 které od sebe nelze oddělit.48 Pojetí jednotky je tak primárně abstraktní, 

konkrétní pojetí jednotky je až sekundární. Na vlastnictví jednotky totiž nelze nahlížet  

jako na výlučné vlastnictví samostatné věci, ale zejména jako na spoluvlastnictví nemovité věci,  

které v sobě zahrnuje vlastnictví jednotky, která dále zahrnuje byt a podíl na společných částech.  

Tyto spoluvlastnické zásady jsou pak rozhodující při výkladu konkrétních práv a povinností 

vlastníků jednotek.49 

Definice jednotky v § 1159 občanského zákoníku ve větě druhé stanoví, že jednotka  

je věc nemovitá.50 Tato úprava dále akcentuje, že jednotka je věcí v právním slova smyslu. 

Důvodová zpráva k tomuto stanoví: „Návrh vychází z pojetí, že byt (nebytový prostor nebo 

soubor bytů a nebytových prostorů) a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci 

 
45 § 1158 občanského zákoníku. 
46 § 1159 občanského zákoníku.  
47 Superficiální zásada, jak bylo zmíněno již výše, nemůže být absolutní. Proto existují výjimky, kdy mohou vedle 

sebe existovat pozemek a dům na něm postavený jako dvě samostatné nemovité věci. Může tomu tak být například 

na základě ustanovení § 3055 občanského zákoníku v případě stavby trvale spojené se zemí, jež byla zřízena před 

1.1.2014, a která byla ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka 

pozemku a nestala se vlastnictvím vlastníka pozemku ani později (srov. § 3058 občanského zákoníku). V tomto 

případě je i samotná stavba nemovitou věcí, která není součástí pozemku. 
48 V pojetí jednotky se zákonodárce odchýlil od původního vymezení tohoto pojmu, když podle zákona o vlastnictví 

bytů byla předmětem vlastnictví samostatně jednotka a samostatně spoluvlastnické podíly ke společným částem 

domu. 
49 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 905. 
50 Vymezení věcí nemovitých je upraveno v ustanovení § 498 občanského zákoníku, které stanoví: „Nemovité věci 

jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která  

za nemovité věci prohlásí zákon. (...).” Jednotka, jakožto věc nemovitá, však v tomto výčtu absentuje. Dle mého 

názoru nespadá ani do práv, které za nemovité věci prohlásí zákon. Zřejmě se může jednat o pouhou legislativní 

nedůslednost spojenou s doplnění oddílu o bytovém spoluvlastnictví do osnovy občanského zákoníku těsně před 

přijetím tohoto zákona. Není však pochyb o tom, že jednotka je věcí nemovitou. 
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(domu a zastavěnému pozemku) tvoří neoddělitelné součásti jednoho celku, jednoho vlastnického 

objektu s vlastností nemovité věci. (...) Pojetí vlastnického práva a věci v právním smyslu  

v návrhu občanského zákoníku umožňuje prolomit dosavadní dogmata v pohledu na pojetí věci  

v právním smyslu a pojmout svazek propojených subjektivních práv a povinností, byť jsou  

v jednotlivostech různorodá a promítají se do držby, spoludržby, správy, sousedských práv, 

nesení nákladů atd., jako jediný vlastnický objekt.“51 Jednotky pak dohromady tvoří větší celek, 

tedy dům, a tak bytové spoluvlastnictví. Vyplývá tedy, že jednotku je nutné chápat jako právní 

konstrukt, nejedná se o reálný objekt, na který by bylo možné si sáhnout. Jedná se o specifické 

spojení práv k pozemku s domem, k němuž má vlastník jednotky spoluvlastnický podíl,  

a jednotky (ve smyslu bytu či nebytového prostoru), která je v jeho výlučném vlastnictví. 

 

2.1.2. Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů 

 

Zákon o vlastnictví bytů pojímal jednotku odlišně od současné úpravy. Jednotkou  

se rozuměl pouze byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový 

prostor jako vymezená část domu.52 53 Podíl na společných částech domu nebyl součástí 

jednotky, při převodu vlastnického práva k jednotce bylo tudíž nutné převést i spoluvlastnický 

podíl na společných částech domu. Zákon o vlastnictví bytů proto stanovil obsahové náležitosti 

smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.54 Nezbytnou náležitostí takové smlouvy pak bylo 

stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech domu.  

Zvláštností bylo, že starý občanský zákoník jednotku výslovně vyloučil z kategorie věcí  

v právním smyslu, když stanovil, že jednotka může být pouze předmětem občanskoprávních 

vztahů.55 Fikcí však byla jednotka považována za věc nemovitou, a to zejména z důvodu 

ustanovení zákona o vlastnictví bytů, jež stanovilo: „Právní vztahy k jednotkám se řídí, pokud 

tento zákon nestanoví jinak, ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů, 

které se týkají nemovitostí.”56 

 

 

 

 
51 Důvodová zpráva k § 1159 občanského zákoníku, [online] [cit. 2021-11-11] dostupné  

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
52 § 2 písm. h) zákona o vlastnictví bytů. 
53 Jednalo se tak spíše o legislativní zkratku právě pro byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo 

rozestavěný nebytový prostor jako vymezenou část domu. 
54 § 6 zákona o vlastnictví bytů. 
55 § 118 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
56 § 3 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů.  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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2.1.3. Dvojkolejnost jednotek 

 

S přijetím občanského zákoníku a změnou koncepce bytového spoluvlastnictví nastala 

skutečnost, vedle sebe koexistují dva druhy jednotek, jejichž právní režim se liší, a to zásadním 

způsobem. Jedná se o jednotky vymezené podle úpravy zákona o vlastnictví bytů a jednotky 

vymezené úpravou občanského zákoníku. Pro připomenutí lze uvést, že zákon o vlastnictví bytů 

jednotku chápal pouze jako byt či nebytový prostor, přičemž podíl na společných částech bylo 

nutné převést společně s jednotkou. Občanský zákoník pod legislativní pojem jednotky zahrnuje 

jak byt či nebytový prostor, tak i podíl na společných částech nemovité věci, a to jako vzájemně 

spojený a neoddělitelný objekt právních vztahů.  

Zákonodárce se při kodifikaci soukromého práva musel vypořádat s otázkou,  

jak přizpůsobit normy soukromého práva koexistenci těchto dvou druhů jednotek. Tuto 

problematiku zákonodárce upravil v části páté občanského zákoníku - ustanovení společná, 

přechodná a závěrečná - prostřednictvím dvou intertemporálních ustanovení. Prvním z nich je 

ustanovení § 3063 občanského zákoníku, jež stanoví: „Nabyl-li vlastnického práva alespoň  

k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy  

k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé 

zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních 

předpisů.”57 V zájmu přehlednosti zákonodárce tímto ustanovením zachoval v rámci jednoho 

domu pouze jeden právní režim jednotek. Pro celý dům je tak směrodatné, zda nabyl nabyvatel 

vlastnické právo alespoň k jedné jednotce již před účinností občanského zákoníku. Prakticky  

to tak znamená, že i dnes mohou vznikat nové jednotky, které budou vymezeny dle zákona  

o vlastnictví bytů, pokud v domech, ve kterých již existují jednotky vymezené podle tohoto 

předpisu, budou například nástavbou či přístavbou domu zřizovány nové jednotky. Vylučuje  

se tak vznik takového bytového spoluvlastnictví, které by v sobě slučovalo právní režim 

založený zákonem o vlastnictví bytů i právní režim založený novým občanským zákoníkem.58 

Druhé ze zmiňovaných intertemporálních ustanovení, tedy ustanovení § 3028 odst. 2 občanského 

zákoníku, stanoví, že vznik věcných práv se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.  

Z tohoto důvodu tak zákon o vlastnictví bytů, který byl s účinností k 1.1.2014 zrušen občanským 

 
57 § 3063 občanského zákoníku. 
58 Důvodová zpráva k § 3063 občanského zákoníku, [online] [cit. 2021-11-11] dostupné  

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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zákoníkem,59 má co do vymezení jednotek v domech, které podléhají režimu tohoto zákona, 

nadále právních účinků. Při právních operacích s jednotkami je tak nezbytně nutné se seznámit, 

zda se jedná o jednotku vymezenou podle staré nebo nové právní úpravy.  

Existenci dvojího právního pojetí jednotek reflektují rovněž katastrální předpisy. Podle 

ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), se v katastru evidují jak jednotky vymezené podle občanského zákoníku, tak jednotky 

vymezené podle zákona o vlastnictví bytů. 

V odborné literatuře byla sporná otázka týkající se rozsahu a výkladu intertemporálního 

ustanovení § 3063 občanského zákoníku. Někteří autoři dospěli k závěru, že podle nové úpravy 

nejen že není možné v domě, v němž již vznikla jednotka podle zákona o vlastnictví bytů, 

vymezit další jednotku podle občanského zákoníku, ale taky že by se jednotky vymezené podle 

zákona o vlastnictví bytů měly řídit právním režimem tohoto zákona.60 Toto by bylo zejména 

zásadní s ohledem na převod jednotky. Takový výklad však šel proti smyslu a obsahu nové 

právní úpravy. Ustanovení § 3063 občanského zákoníku si klade za cíl zabránit chaosu  

ve smyslu existence více druhů jednotek v jednom domě. Právní režim nakládání s jednotkami 

přitom upravuje ustanovení § 3028 odst. 2 občanského zákoníku. Smlouva o převodu 

vlastnického práva k jednotce tak má dnes odpovídat právní úpravě obsažené v občanském 

zákoníku, tedy ustanovením o koupi nemovité věci. Tento závěr potvrzuje rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 17.12.2015, ve kterém stanovil: „Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky 

uzavřená po 1. lednu 2014 se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (§ 3028 odst. 1 a 2 o. z.); 

bytová jednotka vzniklá do 31. 12. 2013 se v takové smlouvě vymezí podle dosavadních právních 

předpisů (§ 3063 o. z.).“61 

 

2.2.  Vznik jednotek - prohlášení vlastníka 

 

Co se samotného vzniku jednotky jakožto nemovité věci týče, dochází k tomu na základě 

zákonem taxativně vymezených důvodů, přičemž musí být dodržena následující podmínka. 

Jelikož je existence jednotky spjata s existencí bytového spoluvlastnictví, je nezbytnou 

 
59 § 3080 bod 60 občanského zákoníku. 
60 Jednalo se například o výkladové stanovisko č. 7 ze dne 19.4.2013 vydané expertní skupinou Komise pro aplikaci 

nové civilní legislativy zřízené při Ministerstvu spravedlnosti, [online] [cit. 2021-11-11] dostupné  

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko-07.pdf. Nutno však podotknout, že pozdějším 

výkladovým stanoviskem č. 16 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 

spravedlnosti ze dne 16.1.2014 [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z:  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_Pavla.pdf dospěla komise k opačnému a správnému 

závěru. 
61 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2015, sp. zn. 26 Cdo 3862/2015. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko-07.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_Pavla.pdf
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podmínkou pluralita jednotek v rámci dělené nemovité věci. V domě tak musí vzniknout 

nejméně dvě jednotky, čímž vznikne bytové spoluvlastnictví jako spoluvlastnictví nemovité věci 

založené vlastnictvím jednotek.62  

První způsob vzniku jednotek a bytového spoluvlastnictví je výstavba, dokončení nebo 

změna domu, a to na základě smlouvy o výstavbě.63 Dalším způsobem upraveným občanským 

zákoníkem je rozdělení nemovité věci, jejíž součástí je dům, na jednotky, a to na základě 

prohlášení vlastníka.64 Třetí možností je dohoda podílových spoluvlastníků, resp. rozhodnutí 

soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovité věci, jejíž součástí je dům,  

a to způsobem, že vznikne bytové spoluvlastnictví. Totéž platí pro případy oddělení  

ze spoluvlastnictví, zúžení společného jmění nebo vypořádání společného jmění.65 

Z rozsahových důvodů není možné v rámci této diplomové práce pojednat o všech výše 

uvedených způsobech vzniku jednotek. Předmětem zájmu bude tedy pouze prohlášení vlastníka, 

jelikož se jedná o nejčastěji volený způsob vzniku bytového spoluvlastnictví. 

 

2.2.1. Povaha a náležitosti prohlášení 

 

Vlastník nemovité věci, jejíž součástí je dům, nemůže rozprodat části tohoto domu, 

jelikož se jedná o jedinou nemovitou věc. V úvahu by přicházel pouze prodej podílů na nemovité 

věci, což může být nepraktické, jelikož není podíl spjat s konkrétním bytem (jednotkou),  

ale představuje míru účasti spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech  

a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví domu.66 Z tohoto důvodu je zákonem 

umožněno nemovitou věc prohlášením vlastníka rozdělit na jednotky, čímž dojde ke vzniku 

několika samostatných věcí v právním slova smyslu, se kterými může vlastník disponovat. Jedná 

se o zákonem upravený originární způsob nabytí vlastnického práva, kdy se původní vlastník 

nemovité věci stane jednostranným právním jednáním vlastníkem všech jednotek vymezených 

v prohlášení. V případě nemovité věci, která je v podílovém spoluvlastnictví několika osob,  

se nemovitá věc rozdělí na jednotky projevem vůle všech spoluvlastníků. Vznikem jednotky  

se podílové spoluvlastnictví nemovité věci mění v bytové spoluvlastnictví.67 

Účelem prohlášení je tedy rozdělení jediné nemovité věci, jejíž součástí je dům,  

na jednotky, tedy několik nemovitých věcí, čímž dojde ke vzniku bytového spoluvlastnictví. 

 
62 § 1158 občanského zákoníku. 
63 § 1170 občanského zákoníku ve spojení s § 1163 občanského zákoníku. 
64 § 1166 občanského zákoníku ve spojení s § 1164 odst. 1 občanského zákoníku. 
65 § 1165 občanského zákoníku ve spojení s § 1164 odst. 2 občanského zákoníku.  
66 § 1122 odst. 1 občanského zákoníku. 
67 § 1174 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Jedná se o základní institut právní úpravy bytového spoluvlastnictví, který má zcela zásadní 

dopady na jeho existenci a fungování. Významnost prohlášení, právního jednání vlastníka 

nemovité věci, lze demonstrovat na výroku Tomáše Dvořáka, který (byť s nadsázkou) přirovnává 

prohlášení vlastníka k jakési ústavě bytového spoluvlastnictví.68  

Již z podstaty bytového spoluvlastnictví je nezbytně nutné, aby se prohlášení vlastníka 

týkalo celé rozdělované nemovité věci. Nepřípustné by bylo, pokud by bylo v původní stavbě 

vydáno jedno prohlášení vlastníka a v její nástavbě pak druhé prohlášení vlastníka, což by mělo 

zakládat dvě bytová spoluvlastnictví v rámci jedné nemovité věci.69  

Prohlášení vlastníka musí mít obligatorně písemnou formu.70 Přísnější formu může určit 

původní vlastník při vydání prohlášení nebo vlastníci jednotek změnou prohlášení kdykoliv  

za existence bytového spoluvlastnictví. Absolutně neplatné by však bylo ujednání, že prohlášení 

vlastníka, respektive jeho změna může mít formu méně přísnou.71 

Náležitosti prohlášení lze členit na obligatorní a fakultativní. Obligatorní náležitosti  

se dále zřejmě člení na absolutní, které musí být v prohlášení vlastníka obsaženy bezvýjimečně 

vždy, a relativní, které jsou povinnou náležitostí prohlášení tehdy, nevzniká-li současně  

se vznikem bytového spoluvlastnictví také společenství vlastníků.72 73 Výčet absolutně 

obligatorních náležitostí přehledně upravuje ustanovení § 1166 občanského zákoníku, přičemž  

se jedná zejména o popisné údaje specifikující společné části, jednotlivé jednotky apod. 

Souhrnné vymezení všech absolutně obligatorních náležitostí tak není v této práci nezbytné,  

o některých z nich však bude pojednáno v rámci uceleného výkladu níže. Je ovšem vhodné 

zmínit, že podrobné a jednoznačné vymezení jednotek a společných částí v prohlášení je více než 

žádoucí, jelikož případné nejasnosti ve vymezení částí nemovité věci mohou zakládat na velké 

množství problémů. Fakultativní náležitosti na druhou stranu v zásadě nejsou občanským 

zákoníkem upraveny. S ohledem na autonomii vůle je tak možné do prohlášení zahrnout i další 

náležitosti, jejichž šíře je však s ohledem na kogentnost většiny ustanovení bytového 

spoluvlastnictví omezená. Typicky lze například fakultativně stanovit přísnější formu právního 

jednání vedoucího ke změně prohlášení (tedy např. úředně ověřené podpisy vlastníků jednotek, 

případně notářský zápis) nebo zvýšit počet potřebných hlasů vlastníků jednotek při rozhodování 

o změnách prohlášení. 

 
68 DVOŘÁK, T. Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském 

zákoníku. Právní rozhledy, 2020, č. 13-14, str. 473-480. 
69 Tamtéž. 
70 § 560 občanského zákoníku. 
71 § 588 občanského zákoníku. 
72 DVOŘÁK, T. Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském 

zákoníku. Právní rozhledy, 2020, č. 13-14, str. 471-480. 
73 Bližší výklad k relativně obligatorním náležitostem prohlášení viz podkapitola 4.4 této práce. 
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Samotný okamžik vzniku jednotky je pak vázán na zápis do veřejného seznamu.74 

Jakmile katastrální úřad pravomocně povolí vklad do katastru nemovitostí, bude proveden vklad, 

a to ex lege se zpětnými účinky ke dni doručení návrhu na vklad příslušenému katastrálnímu 

úřadu.75 

 

2.2.2. Změna prohlášení vlastníka 

 

Znění prohlášení je přirozeně možné změnit. Nejčastějším způsobem změny prohlášení  

je v důsledku projevu vůle vlastníků jednotek kdykoliv za trvání bytového spoluvlastnictví 

postupem podle ustanovení § 1169 občanského zákoníku. Ke změně prohlášení však může dojít  

i v důsledku jiné právní skutečnosti, jíž je především právní skutečnost vzniklá na základě 

smlouvy o výstavbě nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.76 77 

Právní úprava změny prohlášení projevem vůle doznala změn přijetím zákona  

č. 163/2020 Sb. Před nabytím účinnosti tohoto zákona nebylo zřejmé, jak mají vlastníci jednotek 

při změně prohlášení postupovat. Náležitosti změny prohlášení jednak upravovalo ustanovení  

§ 1169 občanského zákoníku, jednak ustanovení § 1208 písm. b) zakládalo působnost 

shromáždění pro rozhodování ve věcech změny prohlášení, jednak také ustanovení  

§ 1208 písm. f) zakládalo působnost shromáždění ve věci změn některých údajů obsažených 

v prohlášení. Panovala tak nejistota, zda je proces změny prohlášení dvojstupňový, respektive 

trojstupňový. Až rozhodnutím Nejvyššího soudu bylo dovozeno, že působnost shromáždění 

vlastníků podle ustanovení § 1208 písm. b) se týká pouze případů, kdy je společenství vlastníků 

vlastníkem jednotky, a proces změny prohlášení tak má být dvoustupňový.78 S účinností  

od 1.7.2020 však došlo ke konkretizaci úpravy, když došlo k vynětí těchto záležitostí 

z působnosti shromáždění. Dle důvodové zprávy se při změně údajů obsažených v prohlášení 

postupuje výhradně podle ustanovení § 1169 občanského zákoníku.79 Podle nově účinné úpravy 

tak bude proces změny prohlášení jednostupňový, v některých případech dvojstupňový.  

Dvojstupňový model spočívá v rozhodnutí dotčených vlastníků a dále nadpoloviční 

většiny hlasů všech vlastníků jednotek. Primárně tedy musí se změnou prohlášení souhlasit  

 
74 § 1164 odst. 1 občanského zákoníku. 
75 § 10 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 
76 DVOŘÁK, T. Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském 

zákoníku. Právní rozhledy, 2020, č. 13-14, str. 471-480 
77 Provedení pouhých oprav prohlášení, kterými se fakticky nemění stávající stav nemovité věci, není předmětem 

tohoto výkladu. 
78 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.3.2020, sp. zn. 26 Cdo 1301/2019. 
79 Důvodová zpráva k bodu 40 až 46 zákona č. 163/2020 Sb., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: https://www-

beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
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ti vlastníci jednotek, kteří jsou změnou dotčeni na svých právech a povinnostech. Může  

se například jednat o sloučení jednotek, změnu podílu na společných částech týkající se pouze 

některých vlastníků jednotek či změnu způsobu užívání společné části ve výlučném užívání 

(například zbourání balkonu ve výlučném užívání). Aby však například dva dotčení vlastníci 

nemohli postupovat libovolně a měnit prohlášení nezávisle na ostatních, musí se změnou 

souhlasit většina hlasů všech vlastníků jednotek v domě, jinak dohoda o změně prohlášení 

nenabude účinnosti.80 

Bude-li se ovšem jednat o změnu, která se dotýká práv a povinností všech vlastníků 

jednotek, bude třeba souhlasu všech vlastníků. Množina těchto změn je závislá na stavebně 

technickém uspořádání domu, jeho vybavení a zázemí, vymezení společných částí v prohlášení 

apod. Může tak být různě široká s ohledem na konkrétní okolnosti, vždy se ovšem musí jednat  

o změnu prohlášení, která se týká všech vlastníků jednotek. Příkladem lze uvést zásahy  

do stanovených spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Rovněž lze do této 

kategorie začlenit celkovou přestavbu celého domu s nebytovými prostory na dům s byty.81 

Jedná se tedy o takové změny, kterými jsou na svých právech a povinnostech dotčeni 

bezvýjimečně všichni vlastníci jednotek, a je tak nezbytný souhlas jich všech. 

Bezvýjimečné trvání na požadavku souhlasu každého vlastníka by však prakticky téměř 

znemožnilo schválit jakoukoliv změnu prohlášení tohoto charakteru, jelikož by stačil jediný 

vlastník jednotky, aby změnu zablokoval. Lze si představit, že vlastníci jednotek s byty 

nacházejícími se v přízemí by mohli blokovat rozhodnutí o přístavbě výtahu. Zákon  

č. 163/2020 Sb. proto nově přinesl zjednodušený způsob schvalování změn prohlášení, jsou-li 

dotčenými vlastníky všichni vlastníci domu. Zákonodárce proto v ustanovení  

§ 1169 odst. 2 občanského zákoníku upravil tři případy, kdy ke změně prohlášení postačí souhlas 

většiny hlasů všech vlastníků jednotek. Prvním z těchto případů je rozhodování ve věcech,  

kdy se mění společné části, avšak velikost podílu na společných částech se nemění, a zároveň 

tím není zasahováno do společné části vyhrazené k výlučnému užívání vlastníku jednotky. 

Typicky půjde právě o přístavbu výtahu, nástavbu domu, zbourání některých společných částí 

vymezených v prohlášení, případně o změnu účelu užívání společných částí, které nejsou 

vyhrazeny k výlučnému užívání (prádelna se změní na kočárkárnu).82 Pokud by mělo být 

zasaženo do společné části vyhrazené k výlučnému užívání, tento zjednodušený způsob 

 
80 § 1169 odst. 1 občanského zákoníku. 
81 DVOŘÁK, T. Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském 

zákoníku. Právní rozhledy, 2020, č. 13-14, str. 473-480. 
82 Důvodová zpráva k bodu 2 zákona č. 163/2020 Sb., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: https://www-beck-

online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
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schvalování se neuplatní. Dále se jedná o případy změny užívání bytu na základě žádosti jeho 

vlastníka a konečně o případy změn pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných 

částí, jsou-li určena v prohlášení (jedná se totiž o fakultativní náležitost prohlášení). 

Lze tak shrnout, že změnu prohlášení vlastníka musí, s ohledem na charakter této změny, 

odsouhlasit buďto všichni vlastníci jednotek, nebo nadpoloviční většina hlasů všech jednotek, 

případně nadpoloviční většina hlasů všech jednotek za současného souhlasu všech vlastníků 

jednotek, jež jsou na svých právech a povinnostech změnou dotčeni. Stanovy společenství  

pak mohou přirozeně stanovit i přísnější požadavky pro přijetí rozhodnutí o změně prohlášení. 

Na druhou stranu však stanovy nemohou určit, že bude dostatečný nižší než zákonem 

požadovaný počet hlasů. Zákon takovýto postup nedovoluje, klauzule tohoto typu by proto byla 

absolutně neplatná podle ustanovení § 588 občanského zákoníku.83 

Na závěr ještě jedna praktická poznámka ke způsobu rozhodování o změnách prohlášení. 

Platí, že rozhodovat o změně prohlášení náleží všem vlastníkům jednotek postupem podle 

ustanovení § 1169 občanského zákoníku. Působnost shromáždění v této věci dána není, nelze  

ji přitom rozšířit ani atrakčním usnesením,84 ani stanovami.85 Na druhou stranu je však výslovně 

připuštěno, aby vlastníci jednotek přítomní při zasedání shromáždění schválili změnu 

prohlášení.86 

 

2.3.  Prostorově oddělená část domu 

 

Jednotka je definována jako neoddělitelné spojení prostorově oddělené části domu  

a podílu na společných částech nemovité věci. Prostorově oddělenou částí domu pak může být 

byt, nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostorů. 

Předně je nutné zdůraznit, že byt nikdy není věcí v právním slova smyslu.87 Byt tedy jako 

věc neexistuje, nelze jej proto ani vlastnit. Vždy je součástí většího celku, tedy jednotky. 

Občanský zákoník pojem byt, byť s ním v oddíle o bytovém spoluvlastnictví hojně pracuje,  

v ustanoveních o věcných právech nedefinuje. Pouze uvádí jeho základní znak, a sice že se jedná 

o prostorově oddělenou část domu.88 Rozvitější definici bytu pak nalezneme v části o relativních 

 
83 DVOŘÁK, T. Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském 

zákoníku. Právní rozhledy, 2020, č. 13-14, str. 473-480. 
84 § 1208 písm. h) občanského zákoníku. 
85 DVOŘÁK, T. Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském 

zákoníku. Právní rozhledy, 2020, č. 13-14, str. 473-480. 
86 § 1221 odst. 2 občanského zákoníku. 
87 Rovněž ani nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostor. 
88 § 1159 občanského zákoníku. 
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majetkových právech, konkrétně v úpravě nájmu bytu, kde ustanovení § 2236 odst. 1 

občanského zákoníku stanoví: „Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí 

domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.”89 Analogicky pak lze tuto 

definici využít i při interpretaci pojmu byt v ustanoveních o věcných právech.  

Za účinnosti zákona o vlastnictví bytů byl byt definován následovně: „Pro účely tohoto 

zákona se rozumí (...) bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení.”90 Pro soubor místností tak bylo směrodatné pravomocné 

rozhodnutí stavebního úřadu o jejich účelovém určení. Tyto závěry ve své judikatuře opakovaně 

zdůrazňoval Nejvyšší soud, zmínit lze například: „Pojmovým znakem bytu jako předmětu 

občanskoprávních vztahů ve smyslu § 118 odst. 2 obč. zákoníku je v každém případě účelové 

určení místností, které byt tvoří, k trvalému bydlení, dané pravomocným kolaudačním 

rozhodnutím stavebního úřadu. Existence uvedeného rozhodnutí je předpokladem toho,  

aby určité místnosti mohly být předmětem občanskoprávních vztahů jako byty.”91 

Občanský zákoník tuto úpravu nepřevzal. Naopak již v prvním ustanovení zdůraznil 

princip právního dualismu spočívajícího v důsledném oddělování práva soukromého a veřejného. 

Dle tohoto principu je uplatňování soukromého práva nezávislé na uplatňování práva 

veřejného.92 Byt je tedy pro potřeby soukromého práva definován faktickým užíváním a vůlí 

osob. Tato změna koncepce má zásadní důsledek, a sice uzavře-li pronajímatel s nájemcem 

nájemní smlouvu k bytu, který nebyl zkolaudován jako prostor k bydlení, nebude smlouva  

z tohoto důvodu neplatná.93 Touto optikou je tak dnes nutné nahlížet na vymezení pojmu byt. 

Změnu lze hodnotit pozitivně, jelikož dává prostor k realizaci jednoho z vůdčích principů 

soukromého práva, a sice autonomii vůle. 

Nebytový prostor rovněž definován není. Pro nebytový prostor je důležité, že co je  

v oddíle o bytovém spoluvlastnictví stanoveno o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož  

i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů.94 Lze uzavřít, že nebytovým prostorem je myšlena 

místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu a jsou určeny a užívány k jinému účelu 

než bydlení, aniž by se jednalo o společné části.  

V této souvislosti je vhodné uvést, že vlastník jednotky nemůže postupovat zcela 

libovolně a prostorově oddělenou část domu užívat a určit tu jako byt, tu jako nebytový prostor. 

 
89 § 2236 odst. 1 občanského zákoníku. 
90 § 2 písm. b) zákona o vlastnictví bytů. 
91 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.5.2001, sp. zn. 26 Cdo 2152/2000. 
92 § 1 odst. 1 in fine občanského zákoníku. 
93 To však nevylučuje případnou veřejnoprávní odpovědnost za přestupek podle § 178 odst. 1 písm. g) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
94 § 1158 odst. 2 občanského zákoníku. 
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V první řadě mu v tomto postupu brání veřejnoprávní předpis, který zakládá zákaz užívat stavbu 

v rozporu s účelem vymezeným v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo  

v kolaudačním souhlasu.95 Ovšem i občanský zákoník takové jednání zapovídá. Součástí 

prohlášení je určení účelu užívání jednotky.96 S ohledem na ochranu ostatních spoluvlastníků je 

možné účel užívání jednotky změnit postupem upraveným v ustanovení § 1169 občanského 

zákoníku, tedy změnou prohlášení. Taková změna bude přitom vyžadovat souhlas většiny hlasů 

všech vlastníků jednotek.97 

Novinkou zavedenou občanským zákoníkem je, že součástí jednotky vymezené podle 

tohoto zákona může být nejen byt či nebytový prostor, ale i celý soubor bytů nebo nebytových 

prostor.98 Prostřednictvím tohoto ustanovení tak lze jako součást jednotky vymezit soubor bytů 

na více podlažích nebo dokonce i jako jedno celé podlaží domu, v němž se může nacházet více 

stavebně oddělených bytů. Úprava tak připomíná institut patrového vlastnictví, které u nás bylo 

zakázáno.99 Nejvyšší soud se ve své judikatuře vyslovil, že stavby bylo možné dělit pouze 

vertikálně, horizontální dělení nebylo přípustné.100 Takový soubor bytů nebo nebytových prostor 

pak bude mít zřejmě povahu hromadné věci. Pokud by vlastník chtěl některé byty v rámci 

souboru bytů převést na třetí osoby, musel by tak činit pouze prodejem podílu na jednotce, jejíž 

součástí je souboru bytů.101 Zákon blíže k úpravě této hromadné věci neuvádí nic konkrétnějšího, 

zásadní tak bude zřejmě vůle vlastníka domu při vymezování jednotek prohlášením. Nadále však 

budou relevantní podíly na společných částech, o klasické patrové vlastnictví rozdělující dům 

horizontálně po patrech se samozřejmě jednat nemůže.102 

 

 

 

2.4.  Společné části 

 

Z důvodu obsáhlosti této problematiky bude o společných částech pojednáno  

v následující samostatné kapitole. 

 

 
95 § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
96 § 1166 odst. 1 písm. b) bod 1. občanského zákoníku. 
97 § 1169 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. 
98 § 1158 odst. 2 občanského zákoníku. 
99 PETR, P. Vlastnictví bytů - kondominium, Praha: C. H. Beck, 2017, str. 87. 
100 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16.12.2015, sp. zn. 22 Cdo 3938/2013. 
101 KABELKOVÁ, E.; SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 

Komentář. 1. vydání: C. H. Beck, 2013, str. 11-12. 
102 PETR, P. Vlastnictví bytů - kondominium, Praha: C. H. Beck, 2017, str. 88. 
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3. Společné části 

 

Vymezení společných částí je jeden ze stěžejních problémů úpravy bytového 

spoluvlastnictví. Důvodem pro obtížnost taxativního vymezení společných částí je různorodost  

a diverzita stavebně technického uspořádání a vybavení bytových domů. Vícepodlažní dům  
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s jedním vchodem a přízemní dům o dvou jednotkách s vlastními vchody vyžadují zásadně jiné 

vymezení společných částí.103 

Změna koncepce v pojetí společných částí bude předmět následujících pasáží této práce. 

Na úvod je třeba pro přehlednost uvést, že změnou právní úpravy došlo rovněž ke změně  

v pojmosloví. V předchozích právních úpravách, tj. v ZOVB a v zákoně o vlastnictví bytů, byl 

používán pojem “společné části domu”. Způsob pojmenování pramenil ze skutečnosti,  

že se vymezovaly pouze společné části stavby, společné technické vybavení a příslušenství 

domu. Jelikož však občanský zákoník opětovně zavedl superficiální zásadu a stavby zřízené  

na pozemku se staly součástí tohoto pozemku, nebylo již možné mluvit pouze o společných 

částech domu. Ten již jako samostatná věc zpravidla neexistuje,104 stal se součástí pozemku  

a je tak nezbytně nutné do společných částí zohlednit i pozemek, resp. věcné právo zakládající 

možnost zřídit na cizím pozemku stavbu. Pojem společné části domu tak již v prostředí současné 

úpravy nemá místo. Zákonodárce proto výstižně zvolil pojem “společné části nemovité věci”  

či jen “společné části”.  

 

3.1. Společné části podle zákona o vlastnictví bytů  

 

Zákon o vlastnictví bytů stanovil, že společnými částmi domu jsou ty části domu určené 

pro společné užívání, načež pokračoval výčtem některých společných částí domu.105 Jelikož  

se jedná o demonstrativní výčet, zákonodárce vymezil pouze některé typické společné části  

a bližší vymezení ponechal na vlastníkovi při pořízení prohlášení, kterým se rozděluje vlastnické 

právo k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. 

Teoretická koncepce rozlišuje mezi absolutními a relativními společnými částmi domu. 

Absolutními jsou ty části domu, jež jsou společné vlastníkům všech jednotek. Relativní společné 

části jsou ty společné části domu, které jsou společné vlastníkům jen některých jednotek.106  

V zákoně o vlastnictví bytů zákonodárce výslovně umožnil, aby se v prohlášení vlastníka dalo 

rozlišovat mezi společnými částmi domu, které jsou společné vlastníkům všech jednotek,  

a společnými částmi domu, které jsou společné vlastníkům jen některých jednotek.107 Při jejich 

vymezování pak platilo, že vymezení absolutně společných částí mělo deklaratorní povahu, 

 
103 Důvodová zpráva k § 1160 občanského zákoníku, [online] [cit. 2021-11-11] dostupné  

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
104 Blíže viz podkapitola 2.1.1. této práce, zejména poznámka pod čarou číslo 47. 
105 Jedná se zejména o základy, střechu, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště apod., blíže  

viz § 2 písm. g) zákona o vlastnictví bytů. 
106 DVOŘÁK, T. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského 

zákoníku – 1. část. Právní rozhledy, 2018, č. 10, str. 343-354. 
107 § 4 odst. 2 písm. c) zákona o vlastnictví bytů. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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zatímco vymezení relativně společných částí mělo vždy povahu konstitutivní. Vymezení 

relativně společných částí pak muselo být exaktní, taxativní a doprovázeno podrobným 

schematickým plánem s určením jejich umístění.108 Pokud došlo k vymezení takovýchto částí, 

které byly společné vlastníkům jen některých jednotek, stanovil se pak podíl spoluvlastníků  

na absolutně společných částech a podíl některých spoluvlastníků na relativně společných 

částech. Nejasnosti pak panovaly v otázce, zda relativně společná část domu může být ve 

vlastnictví jen jednoho vlastníka jednotky, když zákon hovoří o pojmu “společné části domu”. 

Zřejmě se tak předpokládalo společenství alespoň dvou osob, pro něž by část domu byla 

společná.109 

Práva k pozemku, který s jednotkou netvořil jeden vlastnický objekt, pak byla upravena 

zvlášť v § 21 zákona o vlastnictví bytů. 

 

3.2. Společné části podle občanského zákoníku 

 

V souvislosti se znovuzavedením superficiální zásady a s širším chápáním jednotky jako 

nemovité věci došlo k zásadnímu rozdílu v pojetí společných částí. Nově se jedná o společné 

části nemovité věci, tedy pozemku, resp. věcného práva, jehož součástí je dům, a případně  

i domu, pokud je samostatnou nemovitou věcí. Společné části nalezneme v občanském zákoníku 

vymezeny v ustanovení § 1160 občanského zákoníku dvojím způsobem. 

Obecně jsou společné části vymezeny v prvním odstavci ustanovení § 1160 občanského 

zákoníku tak, že jde o části nemovité věci, které mají podle své povahy sloužit vlastníkům 

jednotek společně. Oproti zákonu o vlastnictví bytů se tak již nejedná pouze o ty části, které jsou 

určeny (např. stavebním uspořádáním domu) ke společnému užívání, nýbrž je rozhodující jejich 

povaha. Povahu sloužit vlastníkům jednotek společně mají především ty části, bez kterých  

by nemovitá věc nemohla plnit svůj účel.  

V druhém odstavci § 1160 občanského zákoníku je taxativní výčet těch nejdůležitějších 

částí, které jsou vždy společnými, a to bez ohledu na typ domu. Je tomu tak dáno proto,  

že bez těchto společných částí si lze bytové spoluvlastnictví jen těžko představit. Toto 

ustanovení je kogentního charakteru. Podle zákonného znění tak jsou společnými částmi vždy 

pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít 

na pozemku dům. Tímto věcným právem lze zejména chápat právo stavby, jež opravňuje 

 
108 DVOŘÁK, T. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského 

zákoníku – 2. část. Právní rozhledy, 2018, č. 11, str. 386-393. 
109 KABELKOVÁ, E.; SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 

Komentář. 1. vydání: C. H. Beck, 2013, str. 31. 
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stavebníka mít na cizím pozemku stavbu, která se stane součástí tohoto práva stavby.110 Dále  

se jedná o stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho 

tvaru i vzhledu. Jedná se zejména o plášť domu, zdivo, střechu apod. V poslední řadě to pak jsou 

části podstatné pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému 

vlastníku jednotky k užívání bytu, tím je například ventilační zařízení, které slouží vlastníkům 

více jednotek.111 

Toto zákonné vymezení společných částí do určité míry stále přiznává určitou míru 

volnosti vlastníkovi nemovité věci při vymezování společných částí v rámci prohlášení. Je to 

dáno zejména potřebou flexibilně reagovat na různé typy stavebního provedení domů. Společné 

části se totiž vymezují vždy pro každý dům zvlášť. V prohlášení vlastníka při rozdělení nemovité 

věci na jednotky tak lze relativně volně vymezit společné části se zřetelem k jejich stavební, 

technické nebo uživatelské povaze, případně může také určit, které z nich jsou vyhrazeny  

k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky.112 Taková úprava je příhodná, jelikož legislativně 

ani nelze u všech typů domů dostatečně vhodně určit, jaké části nemovité věci mají být vždy 

společnými. Za společné části lze tak vymezit i jiné části nemovité věci, které by podle zákona 

za společné považovány nebyly.113 Není však možné se odchýlit od kogentního ustanovení  

§ 1160 občanského zákoníku a tam vyjmenované společné části v prohlášení vymezit jako 

součást jednotky. 

Na tomto místě je nezbytné zmínit, že zákonodárce při přijetí občanského zákoníku 

koncepci dvou druhů společných částí opustil. Zákonná úprava již nerozlišuje mezi absolutně  

a relativně společnými částmi, pojednává pouze o pojmu společných částí. Až v případě, že mají 

společné části podléhat zvláštnímu režimu, upřesňuje zákon, že mohou být určeny pro výlučné 

užívání vlastníku určité jednotky.114 Avšak i taková část nemovité věci je stále společná všem 

vlastníkům jednotek. Nejedná se tak pouze o omezený okruh vlastníků určitých jednotek, kterým 

náleží spoluvlastnický podíl na této společné části, nýbrž vždy o všechny vlastníky jednotek.115 

Společné části určené k výlučnému užívání jsou pak užívány výhradně vlastníkem konkrétní 

jednotky, případně vlastníky několika určených jednotek, ostatní vlastníci jsou z možnosti jejich 

užívání vyloučeni. Pro ilustraci lze uvést, že se typicky jedná o balkony, terasy či lodžie. 

Důvodem může být nejen objektivní skutečnost, například se bude jednat o balkon přístupný 

 
110 § 1240 a násl. občanského zákoníku. 
111 § 1160 odst. 2 občanského zákoníku. 
112 § 1166 odst. 1 písm. b) bod 2 občanského zákoníku. 
113 ČÁP, Z. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014, str. 449. 
114 § 1166 odst. 1 písm. b) bod 2 občanského zákoníku.  
115 Tento závěr však není sdílen všemi autory, blíže viz podkapitola 3.3. této práce. 
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pouze z jednoho bytu,116 ale také vůle vlastníka nemovité věci při vymezení jednotek 

prohlášením,117 když určí některé společné části k výlučnému užívání v samotném prohlášení 

vlastníka. Příkladem může být bazén umístěný v suterénu, který bude v prohlášení vymezen  

k užívání pouze vlastníkům vyjmenovaných jednotek. Taková výlučně užívaná společná část 

musí být určitě vymezena a označena v prohlášení vlastníka, jelikož se jedná o povinný údaj  

při vymezování jednotek.118 

Dalším důležitým předpisem týkajícím se společných částí je nařízení vlády č. 366/2013 

Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále také jen jako 

„nařízení“ nebo „nařízení vlády č. 366/2013 Sb.”), které pojem společných částí dále podrobněji 

provádí. Z podstaty je nařízení vlády právní předpis, který pouze provádí a konkretizuje text 

zákona v jeho mezích. Vláda je zmocněna k vydávání vládních nařízení již článkem 78 ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. S podrobnějším vymezením společných částí 

nemovité věci prostřednictvím prováděcího právního předpisu však zákonodárce počítal a přímo 

v zákoně zmocnil k jeho přijetí.119 Učinil tak přitom způsobem, že prováděcí předpis společné 

části stanoví pouhou vyvratitelnou právní domněnkou, tzn. úkolem bylo vymezit ty části 

nemovité věci, o kterých se má mít za to, že jsou společné. Dle důvodové zprávy se tak jedná  

o pružný návod s podpůrným užitím, jelikož není v možnostech podzákonného právního 

předpisu stanovit donucujícím způsobem výčet částí, které se budou obligatorně považovat  

za společné.120  Výklad norem nařízení je tudíž nutné provést v souladu s normami obsaženými  

v občanském zákoníku.   

Nařízení velmi podrobně vymezuje jednotlivé společné části. Snaží se obsahově zahrnout 

co nejvíce případů jakékoliv představitelné stavební, technické a uživatelské povahy provedení 

domu, aby se úprava mohla na daný případ aplikovat. Nařízení při výčtu jednotlivých společných 

částí domu používá termínu „zejména”, jedná se tedy o výčet demonstrativní.  

Při interpretaci a aplikaci norem nařízení je však třeba mít na paměti, že nařízení  

má zejména podpůrný charakter. Společné části, jak je vymezuje nařízení, jsou vymezeny 

 
116 Jedná-li se o společnou část, kterou mohou fakticky užívat jen vlastníci jedné či některých jednotek (např. terasa 

přístupná jen z těchto jednotek), tak jsou ostatní spoluvlastníci ex lege vyloučeni z možnosti tyto společné části 

užívat, a to bez ohledu na případnou chybnou úpravu v prohlášení. V souladu s principem proporcionality by nebylo 

možné trvat na tom, aby vlastník jednotky, která umožňuje přístup na takovou společnou část, měl strpět narušení 

svého obydlí a soukromí ostatními spoluvlastníky (blíže viz DVOŘÁK, T. Práva vlastníků jednotek plynoucí  

z existence bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2017, č. 9, str. 321-326). 
117 Vymezení společných částí je vždy obligatorním údajem o jednotce v prohlášení. 
118 § 1166 odst. 1 bod. 2. občanského zákoníku. 
119 § 1222 občanského zákoníku. 
120 Důvodová zpráva k § 1222 občanského zákoníku, [online] [cit. 2021-11-11] dostupné  

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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vyvratitelnou právní domněnkou, proto nelze na nařízení hledět jako na kogentní úpravu.121 122 

Stanoví-li tak prohlášení vlastníka jinak, nařízení se v tomto rozsahu neuplatní. Jeho existence  

a právní účinky jsou však v praxi zcela zásadní. Přesné vymezení společných částí je nezbytné  

a má dalekosáhlé účinky. Zejména předchází tomu, aby mezi vlastníky jednotek vznikaly spory  

o užívání některých částí domu nebo spory ohledně správy těchto částí, tedy zejména kdo  

je spravuje a z jakých prostředků se tak činí. Lze tak shrnout, že nařízení má zásadního významu 

zejména tam, kde právní jednání zakládající vznik bytového spoluvlastnictví neupravuje 

problematiku společných částí dostatečně určitě, komplexně, případně pokud je v rozporu  

s kogentními ustanovení občanského zákoníku. 

Je však vhodné uvést, že tento názor není všeobecně sdílen. Někteří autoři se domnívají, 

že nařízení je svou povahou kogentní a nelze se od něj odchýlit v tom smyslu, že by některé tam 

uvedené společné části byly prohlášením určeny jako části, které nejsou společné.123 Zbyněk 

Pražák se domnívá, že nařízení má s ohledem na ustanovení § 9 odst. 2 občanského zákoníku 

přednost před ustanoveními občanského zákoníku. Takový závěr však nepovažuji za správný, 

jelikož dle mého názoru ustanovení § 9 odst. 2 občanského zákoníku upravuje vztah občanského 

zákoníku, jakožto obecného soukromoprávního předpisu (lex generalis), a ostatních 

soukromoprávních předpisů, jakožto zvláštních soukromoprávních předpisů (lex specialis), 

avšak stejné právní síly. Normy podzákonného právního předpisu tak nelze považovat  

za nadřazené normám obsaženým v občanském zákoníku. 

 

 

3.2.1. Pozemek jako společná část 

 

Skutečnost, že je pozemek, na němž byl zřízen dům, společnou částí, nevyvolává 

pochybností. Obdobně pak věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na cizím 

pozemku dům. V odborných kruzích se však diskutovalo nad právním režimem pozemku 

funkčně souvisejícího s provozem a správou domu. Takovým funkčně souvisejícím pozemkem 

se rozumí zejména pozemek, na němž jsou zpevněné plochy, předzahrádky, parkovací plochy, 

dvory nebo na němž jsou umístěny drobné stavby jako domovní kotelna, čistička odpadních vod 

 
121 Jak uvádí již zmiňované ustanovení § 1222 občanského zákoníku. 
122 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 868. 
123 PRAŽÁK, Z. Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158 - 1222 nového občanského zákoníku a zákonu  

č. 67/2013 Sb. Praha: Leges, 2014, str. 22. 
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apod.124 Mezi některými autory nebylo shody v tom, zda je i takovýto funkčně související 

pozemek společnou části nemovité věci či nikoliv.  

Eva Kabelková se v komentářové literatuře vyjádřila následovně: „Pokud k užívání  

s domem slouží i samostatné pozemky nebo zařízení nebo stavby na jiných pozemcích s povahou 

samostatných věcí, nezahrnou se podíly vlastníků jednotek na těchto věcech do pojmu jednotky, 

neboť jde podle důvodové zprávy o další samostatné věci v právním smyslu. Zde se uplatní 

ustanovení NObčZ o přídatném spoluvlastnictví. Může jít např. o přilehlé pozemky, cesty 

apod.”125 Tento závěr, byť skutečně odpovídá znění důvodové zprávy,126  však lze dle mého 

názoru považovat za nesprávný. Autoři jiné komentářové literatury došli k závěru, který mimo 

jiné odpovídá i znění § 4 nařízení, tedy že za společnou část může být považován i pozemek 

funkčně související s domem.127 Nejvyšší soud se se závěry o funkčním celku ztotožňuje ve své 

judikatuře, když uvádí:  „Pozemky přiléhající k obytným domům a určené ke společnému užívání 

vytváří zpravidla s domem jediný funkční celek, slouží k lepšímu využití domu (jednotek v něm 

umístěných) a blízkost obytného domu zlepšuje využití zahrady, resp. plochy pro rekreaci; 

(...).”128 Lze proto uzavřít, že i pozemky funkčně související s provozem a správou domu jsou 

společnými částmi nemovité věci a uplatní se na ně pravidla správy dle ustanovení o bytovém 

spoluvlastnictví, nebude-li snad v prohlášení vlastníka uvedeno jinak. Pravidla ohledně správy 

věci v přídatném spoluvlastnictví dle ustanovení § 1230 a násl. občanského zákoníku se tak 

nepoužijí. 

 

 

3.3. Intertemporální ustanovení 

 

Jak již bylo zmíněno výše, s přijetím občanského zákoníku nastala situace, kdy vedle 

sebe existují domy s jednotkami vymezenými podle zákona o vlastnictví bytů a domy  

s jednotkami vymezenými podle občanského zákoníku. Samotné pojetí jednotky a společných 

částí se v obou případech v určitých směrech značně rozchází. Střet těchto dvou právních režimů 

musel zákonodárce při přijetí občanského zákoníku upravit. Učinil tak v ustanoveních 

přechodných a závěrečných občanského zákoníku. Především je nutné zmínit ustanovení  

 
124 § 4 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
125 KABELKOVÁ, E.; SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 

Komentář. 1. vydání: C. H. Beck, 2013, str. 18. 
126 Důvodová zpráva k § 1159 občanského zákoníku, [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
127 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 870. 
128 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2019, sp. zn. 22 Cdo 1216/2019. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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§ 3028 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého se od nabytí účinnosti občanského zákoníku 

posuzují podle nové právní úpravy právní poměry týkající se věcných práv, avšak jejich vznik, 

jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí 

dosavadními předpisy. Jinými slovy práva a povinnosti vlastníků jednotek vymezených podle 

zákona o vlastnictví bytů se posuzují podle občanského zákoníku. Právní režim zákona  

o vlastnictví bytů se však nadále uplatní na vznik věcných práv k jednotkám, stalo-li se tak před 

1.1.2014. Rovněž se uplatní i při vymezení nových jednotek v domech, ve kterých nabyl 

nabyvatel vlastnické právo alespoň k jedné jednotce před tímto dnem, a to aby byl zachován 

jednotný právní režim uvnitř jednoho domu. Řídí-li se dosavadní právní úpravou vznik 

vlastnického práva, musí téže právní úpravě podléhat i posouzení otázky vymezení objektu 

vlastnického práva – tj. jinými slovy, vymezení jednotky.129 

Proto dříve vzniklé relativně společné části, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků jen 

některých určených jednotek, zůstanou zachovány i za účinnosti občanského zákoníku,  

byť ten s nimi podle platné právní úpravy již nepočítá. Někteří autoři se domnívají, že vymezení 

částí nemovité věci společných jen některým vlastníkům jednotek je možný i podle právní 

úpravy v občanském zákoníku.130 Jsem však názoru, že takový postup možný není, a to jednak  

s ohledem na výslovnou možnost určení společné části do výlučného užívání vlastníku některé 

jednotky (resp. vlastníkům některých jednotek), jednak s ohledem na kogentní pojetí společných 

částí a celkovou koncepci bytového spoluvlastnictví, jak ji upravuje občanský zákoník. Rovněž 

Václav Filip ve své monografii zřejmě chápe relativní společné části jako synonymum  

pro společné části určené pro výlučné užívání.131 Ačkoli se dle výše uvedeného výkladu 

domnívám, že relativní společná část a společná část určená k výlučnému užívání jsou obsahově 

odlišné pojmy, tak autor přinejmenším potvrzuje, že za současné úpravy nelze nově vymezit 

společnou část, která by byla společná jen některým vlastníkům.  

Zákonná úprava ovšem nebrání i zcela jinému přístupu. Některé části nemovité věci, 

které by se při aplikaci nařízení považovaly za společné, lze prohlášením vymezit jako součást 

jednotky.132 Přirozeně však takové vymezení nesmí být v rozporu s kogentním ustanovením  

§ 1160 občanského zákoníku. Takové vymezení však nesmí být v rozporu s kogentními 

ustanovení zákona. Otázka, kdy jsou balkony, lodžie, terasy a okna, jakožto součásti vnějšího 

pláště, příslušenstvím jednotky a kdy společnými částmi, byla a stále je předmětem diskuzí.  

 
129 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2019, sp. zn. 22 Cdo 1511/2019. 
130 KABELKOVÁ, E.; SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 

Komentář. 1. vydání: C. H. Beck, 2013, str. 31. 
131 FILIP, V. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, str. 23. 
132 FILIP, V. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, str. 25. 
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3.4. Právní režim některých společných částí 

 

3.4.1. Balkony, lodžie, terasy a okna podle zákona o vlastnictví bytů 

 

Podle zákona o vlastnictví bytů jsou společnými částmi domu ty části domu určené  

pro společné užívání. Ukázalo se však, že sousloví „části domu určené pro společné užívání” 

vyvolávalo interpretační potíže. Zejména vyvstávala otázka, zda balkony, lodžie, terasy a okna 

přístupné pouze z jedné jednotky spadají pod společné užívání či nikoliv. V praxi tak bylo 

možné se relativně často setkat s prohlášením, které uvádělo, že tyto části domu přístupné pouze 

z jedné jednotky byly její součástí, jindy zase že byly společnými částmi. Zjednodušoval se tímto 

pojem společného užívání na pouhé faktické užívání ve smyslu fyzické dostupnosti. Jiří Čáp 

uváděl, že v případě balkonů, lodžií a teras není rozhodující, že nejsou přístupné pro všechny 

vlastníky v domě, ale že jde o část domu, která je společná z hlediska soustavy konstrukčních 

prvků vnějšího pláště. Upozorňoval, že jsou součástí hlavních konstrukcí budovy, a nutně tedy 

společnou částí.133 Tomáš Dvořák se ve své monografii vyjádřil, že balkony, terasy a lodžie musí 

být nutně zahrnuty mezi absolutní společné části domu, ustanovení § 2 písm. g) zákona  

o vlastnictví bytů považoval za kogentní.134 

S postupem času se však judikatura i většina odborné praxe ustálila na názoru,  

že balkony, lodžie, terasy i okna společnými částmi domu jsou, nestanoví-li prohlášení 

jinak.135136 Dle dovolacího soudu je zásadní jejich účel užívání a jejich určení v prohlášení 

vlastníka. Prohlášení vlastníka tak tyto části nemovité věci může vymezit jako součást jednotky, 

nebo jako společnou část nemovité věci. Přičemž bude-li vymezení těchto částí absentovat,  

tak balkony, okna, lodžie i terasy, byť přístupné jen z jednoho bytu, budou částmi společnými, 

jelikož se jedná o součást vnějšího pláště domu. Jedná se přitom o již ustálenou judikaturu 

dovolacího soudu, tento závěr je tak nutné respektovat.137 

 

3.4.2. Balkony, lodžie, terasy a okna podle občanského zákoníku 

 

 
133 ČÁP, J. Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2011, str. 44-45. 
134 DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 63. 
135 ČÁP, Z. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 447. 
136 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2014, sp. zn. 26 Cdo 413/2013; rozhodnutí Nejvyššího soudu  

ze dne 11.12.2014, sp. zn. 26 Cdo 1379/2013. 
137 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2019, sp. zn. 22 Cdo 1511/2019.  
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Názor na právní režim balkonů, lodžií, teras a oken není sjednocen ani v případě jednotek 

vymezených podle občanského zákoníku. Část autorů se přiklání k závěru, že tyto části nemovité 

věci nemusí být nutně společnými částmi, ale že je lze v prohlášení vymezit jako součást 

jednotky. Václav Filip ve své monografii uvádí: „V prohlášení vlastníka lze určit, že balkony, 

lodžie a terasy jsou součástí jednotky a netvoří společnou část domu. To potvrzuje i dosavadní 

judikatura Nejvyššího správního soudu k zákonu o vlastnictví bytů, která je podle názoru autora 

použitelná i na novou právní úpravu podle občanského zákoníku.”138 

Pavla Sýkorová uvádí (s ohledem na ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) nařízení stanovující, 

že lodžie je společnou částí i v případě, že je přístupná pouze z bytu), následující: „Nařízení 

vlády tak prolomilo nejistou odpověď na to, zda je či není lodžie, která je obvykle součástí hlavní 

konstrukce domu s tím, že tvoří jeho jednotný tvar i vzhled, a na niž může být přístup  

jen z jednoho bytu, společnou částí.”139 V poznámce pod čarou doplňuje: “Vlastník domu  

se ale bude moci, jak uvedeno výše, odklonit od tohoto nařízení, které nedává prostor vlastníkovi 

domu o určení povahy lodžie, a v prohlášení stanovit lodžii i jako příslušenství věci, tj. konkrétní 

jednotky.”140 

S názorem autorů se však neztotožňuji, a to z následujících důvodů. V první řadě 

nesdílím názor, že by mělo nařízení prolomit nastolenou právní nejistotu a závazně stanovit,  

že lodžie (jakož i ostatní společné části, o nichž je pojednáváno v této podkapitole) skutečně 

společnou částí jsou, nestanoví-li jinak prohlášení. Nařízení vlády je právní předpis provádějící 

zákon. Jeho smyslem je normu upřesnit a vyjasnit její výklad. Podzákonný předpis může 

množinu prvků, na něž se obecné ustanovení zákona vztahuje, určit širší, než jak to zákonodárce 

zamýšlel, pokud se nerozejde s obsahem předpisu, jež vykládá.141 Je však nutné zohlednit 

ustanovení § 1222 občanského zákoníku, které říká, že prováděcí předpis stanoví, o kterých 

částech nemovité věci se má za to, že jsou společné. Zákonodárce tak již v zákoně omezil 

prováděcí právní předpisy vymezující společné části na pouhou vyvratitelnou právní domněnku, 

přičemž aplikace nařízení má mít podpůrný charakter při absenci vymezení některých částí 

nemovité věci v prohlášení.142 

 
138 FILIP, V. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, str. 25. 
139 SÝKOROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi. Praha: Leges, 2015, str. 73-74. 
140 Tamtéž. 
141RŮŽIČKA, P. Jak aplikovat ustanovení o. z. o společných částech domu. Bulletin advokacie, 2019, č. 12, str. 31-

33. 
142 Výkladem ustanovení § 1222 občanského zákoníku lze rovněž usuzovat, že konstrukce vyvratitelné právní 

doměnky pro vymezení částí nemovité věci, o kterých se má za to, že jsou společné, nebyla náhodná. Předmětné 

ustanovení rovněž zmocňuje k přijetí prováděcího právního předpisu k vymezení způsobu výpočtu podlahové 

plochy bytu v jednotce a ke stanovení podrobností o činnostech týkajících se správy domu a pozemku, přičemž tak 

činí, aniž by normy tam obsažené limitoval na pouhou vyvratitelnou právní domněnku.  
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Byť je možné se v prohlášení od nařízení odklonit a režim některých společných částí 

upravit jinak, s tímto zásadně souhlasím, není tak dle mého názoru možné učinit ve vztahu  

k lodžii (či balkonu, terase nebo oknům). Důvodem pro tento právní závěr je, že na tyto části 

nemovité věci by se mělo aplikovat kogentní ustanovení § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, 

podle kterého jsou společnými částmi vždy ty stavební části podstatné pro zachování domu 

včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu. Lodžie bezpochyby zachovávají tvar  

a vzhled domu, navíc jsou součástí jeho hlavních konstrukcí. Pavla Sýkorová ostatně ve výše 

citované pasáži také sama uvádí, že lodžie jsou součástí hlavních konstrukcí domu a tvoří jeho 

jednotný tvar i vzhled. Aplikace ustanovení § 1160 odst. 2 občanského zákoníku by tak měla být 

zřejmá. Pro svůj kogentní charakter se pak od něj není možné se odchýlit, proto ani v prohlášení 

nebude možné lodžie vymezit jako příslušenství jednotky. Ačkoliv je nutné podotknout,  

že ustálená judikatura nejvyšších soudů potvrzovala, že v režimu zákona o vlastnictví bytů tyto 

části nemovité věci lze v prohlášení vymezit jako příslušenství jednotky, tak dle mého názoru 

není možné tyto závěry aplikovat na případy jednotek vymezených podle občanského zákoníku, 

a to právě pro změnu charakteru právní úpravy a přijetí kogentního ustanovení  

§ 1160 občanského zákoníku. 

Obdobný názor zastává Marek Novotný v komentářové literatuře, když poznamenává: 

„Pokud se týká stavebních částí, nezbytných pro zachování tvaru a vzhledu domu, jedná  

se zřejmě o všechny prvky fasády, tedy celou fasádu domu, která sice nemusí být jeho hlavní 

konstrukcí, ale je nezbytná pro udržení vzhledu. To se týká i balkonů, lodžií a teras na domě, 

které jejich uživatelé subjektivně často považují za součást svého bytu a zastavují je různými 

pergolami, ploty či zimními zahradami, čímž tvar a vzhled domu často zásadně mění, ostatně 

podobně jako změnami zábradlí na lodžiích a balkonech. Společný režim by se ale měl týkat – na 

rozdíl od předchozí úpravy v BytZ – také všech oken a dveří ve fasádě domu. Tyto případy  

je třeba řešit určením těchto částí domu jako vždy povinně společných. To odpovídá zmínce  

o vzhledu v § 1160 odst. 2 a také § 5 písm. d), e) a f) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Názor  

na tuto otázku nicméně není ještě zcela ustálen.”143 

Dokážu si rovněž představit argumentaci, že ustanovení § 1160 občanského zákoníku  

je nutné interpretovat jako celek. Tedy že se jedná nejen o stavební části zachovávající tvar  

a vzhled domu, ale taky že mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Jinými slovy že balkony 

přístupné z jiných společných částí by byly obligatorně společnými částmi, zatímco balkony 

přístupné z jednotek by mohly být vymezeny i jako příslušenství jednotek. Tento argument  

 
143 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 873. 
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mi však nepřijde přesvědčivý, jelikož zákon pracuje s pojmem společných částí i v případě,  

že jsou určeny do výlučného užívání vlastníka určité jednotky, přičemž v takovém případě 

rozhodně neslouží vlastníkům více jednotek společně, přesto se jedná o společné části. Obdobně 

Tomáš Dvořák, který uvádí, že je naprosto mylné se domnívat, že nemohou-li vlastníci ostatních 

jednotek určité společné části užívat, nemůže jít o společné části, nýbrž o součásti jednotek. 

Vysvětluje dále, že vymezení společných částí je dáno kogentně a objektivně, a možnost, 

respektive nemožnost užívání některých částí nemovité věci společně více vlastníky  

je bezvýznamná.144 Znamená to tedy, že části nemovité věci jako jsou balkony, terasy, lodžie  

či okna jsou vždy společnými, a to ze zákona. Jsou-li přístupné jen z jedné nebo několika 

jednotek, jsou ostatní vlastníci jednotek vyloučeni z práva tyto společné části užívat, to však 

nemění nic na jejich charakteru společných částí. 

 

3.4.3. Srovnání a závěr 

 

Dle výše uvedeného výkladu je zřejmé, že mohou jednak existovat bytové domy, jejichž 

balkony, lodžie, terasy či okna jsou vymezeny jako příslušenství jednotek, jednak bytové domy, 

u kterých jsou zákonem prohlášeny za společné části obligatorně. Nabízí se otázka,  

jak postupovat v případě, že prohlášení vlastníka učiněné za účinnosti zákona o vlastnictví bytů 

vymezuje některé části nemovité věci jako součást jednotek, ačkoli to je v rozporu s kogentními 

ustanovení nové právní úpravy. V úvahu tedy připadají zejména balkony, lodžie, terasy  

a okna.145 V odborných kruzích se objevily zejména dva hlavní názory, kterým se ve svém 

článku věnuje Petr Růžička.146 Tento autor se ve zmiňovaném článku vyjádřil, že podle prvého 

zastávaného názoru by prohlášení učiněná před 1.1.2014, jež jsou v rozporu s kogentními 

ustanovení občanského zákoníku, neměla být v tomto rozsahu aplikovatelná.147 Sporné části  

by se pak měly obligatorně posoudit jako společné části.148 Zastánci druhého názoru se mají 

 
144 DVOŘÁK, T. Práva vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví podle občanského 

zákoníku. Právní rozhledy, 2017, č. 9, s. 321-326. 
145 Závěry o tom, že se tyto části nemovité věci podle nové úpravy obligatorně řadí mezi společné části, nejsou 

ustáleny. Pokud se však zejména judikaturou tento směr potvrdí, bude nutné se s touto otázkou vypořádat. 
146 RŮŽIČKA, P. Jak aplikovat ustanovení o. z. o společných částech domu. Bulletin advokacie, 2019, č. 12, str. 31-

33. 
147 Taková klauzule prohlášení by byla absolutně neplatná, ovšem na platnost prohlášení jako takového by to vliv 

nemělo. 
148 Pozn. autora – Petr Růžička v citovaném článku uvádí, že tento názor zastává ve své monografii Zbyněk Pražák, 

když odkazuje na následující pasáž jeho díla: „PRAŽÁK, Z. Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158 - 1222 

nového občanského zákoníku a zákonu č. 67/2013 Sb. Praha: Leges, 2014, str. 26“. Dle mého názoru však Zbyněk 

Pražák zastává opačný názor, když uvádí, že prohlášení, která určovala společné části jinak a jsou účinná před 

1.1.2014, platí, a určení společných části v domech, kde vzniklo bytové spoluvlastnictví podle předchozích předpisů, 
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domnívat, že změna právní úpravy nemá vliv na právní režim již existujících jednotek  

a společných částí.149 Tedy že vedle sebe mohou existovat nemovité věci, v nichž vzniklo bytové 

spoluvlastnictví, přičemž některé části nemovité věci podléhají jinému právnímu režimu. 

Postavení k této otázce zaujal dovolací soud, když se přiklonil k druhému  

ze zmiňovaných názorů.150 Z této recentní judikatury lze vyvodit následující závěry. Zásadní  

je v každém jednotlivém případě určit, za účinnosti kterého zákona byly jednotky vymezeny.  

Jak totiž ustanovení § 3028 občanského zákoníku stanoví, na posuzování hmotněprávní otázky, 

zda jsou balkony, lodžie, terasy nebo okna společnými částmi, bude nutné aplikovat právní 

předpis účinný v době, kdy došlo k vymezení jednotky. Svou podstatou se jedná o tzv. nepravou 

retroaktivitu, která je totiž zásadně přípustná. Nejvyšší soud opakovaně potvrzuje,  

že při posuzování otázky, zda některá z těchto částí nemovité věci je společnou, nelze postupovat 

podle občanského zákoníku, pokud byly jednotky vymezeny prohlášením vlastníka za účinnosti 

zákona o vlastnictví bytů.151  V souladu s ustálenou judikaturou dovolacího soudu k režimu 

společných částí vymezených za účinnosti zákona o vlastnictví bytů lze dojít k závěru,  

že balkony, terasy, lodžie či okna mohou být vymezeny jako příslušenství jednotek. 152 I další 

recentní rozhodnutí Nejvyššího soudu potvrzuje, že změna právní úpravy nemá vliv  

na prohlášení učiněná před nabytím účinnosti občanského zákoníku, která vymezila balkony, 

lodžie, terasy či okna jako příslušenství jednotky.153 Toto rozhodnutí se však zabývalo pouze 

otázkou prohlášení učiněného před nabytím účinnosti občanského zákoníku. Jak bude dovolací 

soud přistupovat k těmto částem nemovité věci vymezeným za současné právní úpravy, tedy zda 

je bude považovat za obligatorně společné části, zůstává nevyjasněno. Jedná se zejména o právní 

režim balkonů, lodžií, teras a oken, které jsou přístupné pouze z konkrétní jednotky.154 Dopad  

na praxi to má přitom zcela zásadní. 

 

3.4.4. Úvahy autora 

 

 
je platné podle nich (viz PRAŽÁK, Z. Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158 - 1222 nového občanského 

zákoníku a zákonu č. 67/2013 Sb. Praha: Leges, 2014, str. 25). 
149 RŮŽIČKA, P. Jak aplikovat ustanovení o. z. o společných částech domu. Bulletin advokacie, 2019, č. 12,  

str. 31-33. 
150 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2015, sp. zn. 26 Cdo 3862/2015,  rozhodnutí Nejvyššího soudu  

ze dne 31.7.2019, sp. zn. 22 Cdo 1511/2019.  
151 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8.6.2021, sp. zn. 26 Cdo 669/2021. 
152 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2014, sp. zn. 26 Cdo 413/2013; rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

11.12.2014, sp. zn. 26 Cdo 1379/2013. 
153 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8.6.2021, sp. zn. 26 Cdo 669/2021. 
154 V případě balkonů, lodžií, teras a oken přístupných z jiných společných částí domu je shoda, že se jedná vždy  

o společné části. 
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Smyslem institutu bytového spoluvlastnictví je mimo jiné zajistit, aby společné části 

nemovité věci byly řádně spravovány osobou k tomu povolanou.155 Osoba odpovědná za správu 

se pak musí zejména starat o správu nemovité věci jako celku, aby umožňovala řádný výkon 

práv a povinností vlastníků jednotek, aby nemovitá věc nebyla poškozována či jinak 

znehodnocována. Dle mého názoru nelze rozumně očekávat, že vlastníci jednotek budou sami 

vždy řádně spravovat jednotku a její příslušenství, zejména mělo-li by se jednat o části nemovité 

věci, jako jsou balkony, terasy apod., takovým způsobem, aby byl zajištěn vyžadovaný stav 

stavebních částí podstatných pro zachování tvaru a vzhledu domu. Eva Kabelková dokonce 

uvádí, že správu společné části, která je určena k výlučnému užívání vlastníku konkrétní 

jednotky, je možné zcela svěřit výhradně tomuto vlastníkovi, a tudíž se na ni neaplikují 

ustanovení o správě domu a pozemku.156 Tuto myšlenku zdůvodňuje tím, že vlastník jednotky  

je motivován jednak tak, aby byla uchována podstata této společné části, aby ji mohl dále 

nerušeně užívat, případně aby došlo ke zlepšení této věci a její funkčnosti, neboť takto bude 

společná část lépe plnit svoji funkci. S tímto závěrem však nemohu souhlasit. V ideálním případě 

by tomu takto být mohlo, realita je ovšem jiná. Jsou-li například balkony vymezeny jako součásti 

jednotek, není ničím zaručeno, že vlastník jednotky skutečně bude spravovat tuto část,  

jak vyžaduje její nezávadný stav. Tím spíše v případě, že si zachová charakter společné části.  

Je jen těžko představitelné, že vlastník investičního bytu, jehož zájem je generovat příjmy  

z nájemného za současného vynaložení minimálního úsilí, bude investovat částky v řádech 

desetitisíců korun na opravu balkonu, který z jakýchkoliv příčin narušuje jednotný vzhled či tvar 

domu. 

Každopádně s ohledem na ustanovení § 3028 odst. 2 občanského zákoníku  

a na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8.6.2021, sp. zn. 26 Cdo 669/2021 nebo rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2019, sp. zn. 22 Cdo 1511/2019 lze uzavřít, že právní režim 

společných částí nemovité věci vymezených za účinnosti zákona o vlastnictví bytů bude nadále 

posuzován podle této úpravy. Tedy že jako příslušenství jednotek budou moci být vymezeny 

balkony a další zde zmiňované části nemovité věci.  

Na druhou stranu vzhledem ke změně koncepce bytového spoluvlastnictví a zajištění 

řádné správy nemovité věci se domnívám, že bude správné, pokud Nejvyšší soud bude  

u jednotek plně podléhajících občanskému zákoníku považovat balkony, lodžie, terasy a okna, 

jakožto součásti vnějšího pláště, za obligatorně společné. Pouze prostřednictvím ustanovení  

 
155 S výjimkou správy náležející vlastníkům jednotek podle ustanovení § 1175 odst. 2 občanského zákoníku. 
156 KABELKOVÁ, E.; SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 

Komentář. 1. vydání: C. H. Beck, 2013, str. 174. 
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o správě domu a pozemku bude zajištěno stavu, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví 

vlastníků všech jednotek skutečně spravována tak, jak to odpovídá zákonným požadavkům. 

Občanský zákoník počítá s tím, že tyto společné části budou určeny k výlučnému užívání 

vlastníkům konkrétních jednotek, což se projeví do jejich povinnosti přispívat na správu domu  

a pozemku. Domnívám se, že by bylo proti smyslu úpravy bytového spoluvlastnictví,  

jak je obsažena v občanském zákoníku, pokud by bylo i nyní umožněno vymezit balkony, terasy, 

lodžie či okna jako součásti jednotky, případně ponechat správu těchto částí pouze na vlastníkovi 

jednotky.  

 

3.5. Podíly na společných částech 

 

Společné části nemovité věci, včetně těch určených do výlučného užívání vlastníku 

konkrétní jednotky, náleží v důsledku koncepce bytového spoluvlastnictví všem vlastníkům 

jednotek. Míru účasti každého z vlastníků jednotek na vytváření společné vůle a na právech  

a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví společných částí nemovité věci vyjadřuje jejich 

podíl. Velikost podílu na společných částech je zákonem povinně vymezený údaj o jednotce, 

který se zapisuje do katastru nemovitostí.  

Občanský zákoník, realizujíc zásadu autonomie vůle, umožňuje určit výši podílů nejen 

dle poměru podlahových ploch, jak tomu bylo povinně podle zákona o vlastnictví bytů.157  

Z ustanovení § 1161 občanského zákoníku vyplývá, že podíly na společných částech lze vymezit 

třemi způsoby. 

Prvním z nich je stanovení velikosti podílů dle povahy a umístění bytu se zřetelem k jeho 

hodnotě. V případě prohlášení, jímž se nemovitá věc rozděluje na jednotky, je tak dána relativně 

široká možnost spravedlivého vymezení podílů na společných částech. Je možné zejména 

zohlednit, zda je či není jednotce vyhrazeno výlučné užívání některých společných částí, kde  

je v domě byt umístěn apod. Je však zřejmé, že nelze postupovat zcela libovolně. Základní 

principy soukromého práva musí být zachovány. Neakceptovatelné by tak bylo vymezení podílu 

na společných částech, které by se příčilo dobrým mravům.158 Příkladem lze uvést, pokud  

by s jednotkou byl bez rozumných důvodů spojen majoritní podíl na společných částech, který 

by vlastníkovi jednotky umožňoval relativně nezávisle na ostatních vlastnících prosazovat svou 

vlastní vůli.  

 
157 § 8 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů. 
158 § 580 a násl. občanského zákoníku. 
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Umožňují-li to okolnosti, druhým velmi praktickým a jednoduchým způsobem je určení 

stejných podílů pro všechny vlastníky jednotek. Tato možnost nalezne své uplatnění zejména, 

jsou-li byty v domě přibližně stejně velké a hodnotné. Zanedbatelné rozdíly ve výměrách  

či hodnotách tak nebude nutné promítnout při vymezení výše podílů, což zejména usnadní často 

složité početní operace související s mírou účasti na vytváření společné vůle a práv a povinností 

při správě nemovité věci.  

Konečně třetí možností je tradiční určení výše podílů na společných částech podle 

poměru podlahových ploch. Výpočet podílu na společných částech bude záležet na poměru 

velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahově ploše všech bytů v domě.159 Výhodou 

tohoto pravidla je, že je při obecném uplatnění v zásadě spravedlivé, když vlastníkům jednotek, 

jejichž podlahová plocha bytu je vyšší proti ostatním, přiděluje vyšší podíl na společných 

částech. Na druhou stranu neumožňuje zohlednění jiných skutečností, které mohou mít důvodně 

vliv na spravedlivost vymezování výší podílů (výlučné užívání společné části, umístění bytu 

apod.). Jak již bylo zmíněno výše, toto pravidlo se subsidiárně uplatní i tehdy, nebude-li  

v prohlášení vlastníka určeno jinak. Nadto se pak uplatní i v případě, určí-li prohlášení vlastníka 

podíly vlastníků jednotek na společných částech neurčitě nebo nesprávně.160 

S ohledem na vůdčí zásadu autonomie vůle je upřednostňováno volné uvážení vlastníka 

nemovité věci při stanovení podílů na společných částech prohlášením. Vymezení přitom nemusí 

existovat jen v jedné podobě, nýbrž mohou být i kombinovány. Lze tak i flexibilněji reagovat  

na veškeré specifické okolnosti daného domu. U některých jednotek je proto možné určit podíly 

stejné a u jiných jednotek podíly vymezit s ohledem na důvody zakládající jejich zvýhodnění 

(např. výlučné užívání rozsáhlé terasy) či znevýhodnění (např. specifické nároky na údržbu  

či opravy).161 

Závěrem je vhodné uvést, že určení podílů není nezměnitelné. Změnu ve výši podílů  

lze zejména provést změnou prohlášení vlastníka. Toto právní jednání přísluší vlastníkům 

jednotek a jeho náležitosti jsou upraveny ustanovením § 1169 občanského zákoníku.  

Ze současného znění tohoto ustanovení plyne, že k účinnosti takové změny prohlášení  

je vyžadován souhlas všech vlastníků, jelikož se změna v určení výše podílů dotkne práv  

a povinností všech vlastníků jednotek.162 Výjimkou by byla situace, pokud by se neměnil 

společný jmenovatel zlomku vyjadřující výši podílu. Příkladem lze uvést posun hranic dvou bytů 

 
159 Pravidla výpočtu podlahové plochy za účelem určení výše podílu na společných částech jsou upravena  

v ustanoveních § 2 a 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
160 § 1168 odst. 2 občanského zákoníku. 
161 KABELKOVÁ, E.; SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. 

Komentář. 1. vydání: C. H. Beck, 2013, str. 39. 
162 FILIP, V. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, str. 27. 
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navzájem, docházelo by pouze ke zmenšení podlahové plochy jednoho bytu a zvětšení 

podlahové plochy druhého bytu, avšak ostatní vlastníci jednotek by touto změnou dotčeni 

nebyli.163 Pro účinnost takové dohody je však stále vyžadován souhlas většiny hlasů všech 

vlastníků jednotek.164 

V praxi však bývá zvykem, že najít shodu mezi všemi vlastníky jednotek je spíše 

neobvyklé. Zákon tak umožňuje vlastníku jednotky domáhat se změny určení výše podílu, pokud 

došlo ke změně okolností tak podstatné, že určení jeho podílu na společných částech je zjevně 

nespravedlivé, a přitom byly podíly určeny jinak než poměrem velikosti podlahové plochy bytu 

k celkové podlahové ploše všech bytů v domě nebo jako stejné. Nedojde-li tak k dohodě mezi 

vlastníky, je oprávněn obrátit se na soud, aby o této věci rozhodl.165 

Důležitost vymezení společných částí a výše podílů na společných částech je zcela 

zásadní pro správu nemovité věci. Pouze po důkladném rozlišení jednotlivých částí nemovité 

věci můžeme odpovědět na základní otázky typu: „Kdo je odpovědný za správu té které části 

nemovité věci? Může vlastník jednotky sám bez dalšího provést opravu nebo zlepšení dané části? 

Z jakých prostředků se správa provádí?” Obdobně až při znalosti výše podílů na společných 

částech lze odpovědět na další důležité otázky typu: „Jakou měrou se vlastník jednotky podílí  

na vytváření společné vůle? Kolik práv a povinností mu vyplývá ze spoluvlastnictví věci?” 

Znalost informací obsažených v této kapitole tak tvoří nezbytný základ pro práci s ustanoveními 

o správě domu a pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
163 HORÁK, T. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 893 – 894. 
164 § 1169 odst. 1 občanského zákoníku. 
165 § 1162 občanského zákoníku. 
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4. Správa společných částí 

 

Jak již bylo několikrát uvedeno výše, bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité 

věci založené vlastnictvím jednotek. Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech 

nemovité věci. Je zřejmé, že je v zájmu každého vlastníka jednotky spravovat vlastní byt 

způsobem, aby byl způsobilý ke svému účelu, tedy zajišťování bydlení s určitou úrovní kvality. 

Situace by mohla být jiná ve vztahu ke společným částem nemovité věci, ke kterým mají 

jednotliví vlastníci jednotek spoluvlastnický podíl.  

Představme si dům, v němž jsou vymezeny jednotky. V důsledku ztráty funkčnosti 

hydroizolace pláště domu dochází k nežádoucímu průniku vody do bytů situovaných  

pod střechou. Tento nežádoucí jev efektivně snižuje kvalitu bydlení vlastníků jednotek s byty 

tam nacházejícími se. Vlastníky jednotek s byty v přízemí však tato skutečnost nijak nezasahuje, 

nevidí proto důvod, proč by se měli podílet na opravě nefunkční hydroizolace pláště,  

tedy společné části. Takový přístup by však byl naprosto neslučitelný s institutem bytového 
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spoluvlastnictví. Právní normy musí zakotvit způsob správy společné věci a osobu odpovědnou 

za její správu, aby byla zajištěna řádná péče o dům a pozemek jako funkční celek. Občanský 

zákoník tak činí pro případ bytového spoluvlastnictví zejména v ustanoveních § 1189 a násl. 

občanského zákoníku. 

 

4.1. Obecné vymezení správy domu a pozemku 

 

Pojem správy domu a pozemku je značně široký. Lze si pod ním především představit 

generální vymezení souboru různorodých činností, které mají vést k zachování dobrého  

a provozuschopného stavu domu a k jeho modernizaci. Již na úvod je vhodné uvést, že správa 

domu a pozemku v rámci bytového spoluvlastnictví je značně odlišná od správy společné věci 

dle ustanovení § 1126 a násl. občanského zákoníku o spoluvlastnictví. Zřejmě největším 

specifikem správy nemovité věci v bytovém spoluvlastnictví je skutečnost, že vlastníkům 

jednotek v zásadě vůbec nepřísluší správu společných částí přímo vykonávat. Vlastníci jednotek 

jsou totiž ze zákona omezeni právně jednat ve věcech správy domu a pozemku a nepřísluší  

jim do společných částí vůbec zasahovat.166 Zákon obligatorně stanoví, že osobou odpovědnou 

za správu domu je společenství vlastníků, respektive správce.167 Komentářová literatura dokonce 

uvádí následující: „Podle terminologie ObčZ mají tedy všichni bytoví spoluvlastníci do jisté míry 

ze zákona omezenou svéprávnost (§ 15 odst. 2), protože ve věci správy nemohou právně jednat, 

to za ně činí správce nebo společenství (§ 1191). Osobnost těch bytových spoluvlastníků,  

v jejichž domě vzniklo společenství, pak bude dokonce částečně omezena (§ 15 odst. 1), 

respektive modifikována, práva a povinnosti v oblasti správy mají jen jako členové společenství, 

zvláštní korporace, která je společenstvím osob podle § 210 odst. 1 (dále výklad k § 1198). 

Odpovídající míru osobnosti spoluvlastníků pak naopak přebírá jejich zmíněná korporace.”168 

Na první pohled kontroverzní výklad pojednávající o omezení dvou imanentních 

vlastností, a sice svéprávnosti a právní osobnosti bytových spoluvlastníků. Přes prvotní skepsi 

jsem později došel k názoru, že tyto závěry skutečně odpovídají konstrukci bytového 

spoluvlastnictví upraveného v občanském zákoníku. Pro specifičnost tohoto institutu a potřebu 

efektivní správy všech společných částí nemovité věci zákonodárce skutečně zvolil přístup 

spočívající v nepřiznání právní osobnosti a omezení svéprávnosti vlastníků jednotek ve věcech 

 
166 Výjimkou je podle ustanovení § 1175 odst. 2 občanského zákoníku pouze údržba a drobné opravy společných 

částí uvnitř bytu a společných částí určených k výlučnému užívání vlastníku konkrétní jednotky. 
167 § 1190 občanského zákoníku. 
168 NOVOTNÝ, M. In In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 927. 
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správy domu a pozemku v bytovém spoluvlastnictví, a to ve prospěch společenství vlastníků, 

resp. správce. Ačkoli si ovšem dokážu představit podrobení této otázky hlubší polemice, která  

by mohla vést k jinému pojmenování, než je nepřiznání právní osobnosti a omezení svéprávnosti, 

trefně ilustruje specifickou podstatu správy nemovité věci v bytovém spoluvlastnictví, kterou 

nemohou vykonávat vlastníci jednotek, nýbrž pouze osoba zákonem určená. 

Prakticky to tak znamená, že činností spadajících pod správu domu a pozemku se nemůže 

ujmout kdokoli, ale pouze osoba odpovědná za správu domu a pozemku určená dle pravidel 

obsažených v občanském zákoníku. Správa domu a pozemku představuje zásadní omezení 

vlastnických práv jednotlivých vlastníků jednotek, a to v rozsahu, ve kterém je nutno zajistit 

hospodaření s nemovitou věcí jako celkem.169 Takovou osobou má být zásadně společenství 

vlastníků, právnická osoba odpovědná za správu domu a pozemku, případně správce. Výlučně 

tato osoba odpovědná za správu domu pak může spravovat nemovitou věc.  

Samotný pojem správy domu a pozemku občanský zákoník vymezuje následujícím 

způsobem: „Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu 

všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek  

a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené 

s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu 

nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním 

nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.”170  

V uvedené definici jsou patrné dvě roviny vymezení správy domu a pozemku, negativní  

a pozitivní.  

Negativně je správa domu a pozemku definována jako vše, co nenáleží vlastníku 

jednotky. Aby bylo možné s touto definicí dále pracovat, je nutné vymezit, co vlastně vlastníku 

jednotky náleží. Nahlédnout lze především do ustanovení § 1175 občanského zákoníku,  

jež stanoví, že vlastník jednotky sám svobodně spravuje svůj byt a užívá společné části, avšak 

společné části nesmí ohrozit, změnit nebo poškodit. S účinností od 1.7.2020 bylo dále upřesněno, 

že vlastník jednotky ve vztahu ke společným částem nacházejícím se uvnitř bytu a společným 

částem určeným k výlučnému užívání vlastníku jednotky provádí a hradí pouze údržbu a drobné 

opravy. Pro vymezení předmětu správy je tak zejména zásadní jednoznačně odlišit společné části 

nemovité věci a části nemovité věci, jež tvoří příslušenství jednotek. Pro posouzení této otázky 

jsou proto klíčové závěry z předcházející kapitoly, ve které bylo pojednáváno o společných 

částech, možnosti (resp. nemožnosti) jejich vymezení jako součásti jednotek apod. Při vyložení 

 
169 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 13.3.2001, sp. zn. Pl. ÚS 51/2000. 
170 § 1189 odst. 1 občanského zákoníku. 
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negativní části definice uvedené v ustanovení § 1189 občanského zákoníku se zohledněním výše 

uvedeného lze shrnout, že právní úprava správy domu a pozemku se uplatní v případech správy 

společných částí, to však s výjimkou údržby či drobných oprav společných částí nacházejících  

se v bytě či společných částí určených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, respektive 

vlastníkům některých jednotek. 

Z pozitivního vymezení správy domu a pozemku vyplývá, že se jedná o činnosti, které 

jsou v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako 

funkční celek a pro zachování nebo zlepšení společných částí. Z dikce zákona tak plyne,  

že se jedná o výslovně nevymezenou škálu činností, které je nutné vykonávat vždy v zájmu 

všech spoluvlastníků zejména tím, že o společné části bude pečováno, a že budou zachovávány  

a zlepšovány. Následně zákon stanoví, že správou domu a pozemku jsou i všechny změny 

společných částí domu. Jedná se o činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných 

částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání.171 Toto zákonné 

vymezení tak oproti předchozí právní úpravě v zákoně o vlastnictví bytů přineslo do právních 

kruhů více jistoty, když výslovně uvádí, že všechny stavební úpravy společných částí domu  

či dokonce změny v jejich užívání jsou považovány na správu.172  

Správou domu a pozemku se za určitých podmínek rozumí také, pokud společenství 

vlastníků nabývá vlastnické právo k nemovitostem.173 Tyto nemovité věci musí sloužit k lepší 

správě domu a pozemku, například se může jednat o bezprostředně přiléhající pozemek, který 

usnadňuje činnosti související se správou společných částí. Specifické tedy je, že je to právě 

společenství vlastníků, kdo je vlastníkem takového pozemku, to je pak i zapsáno v katastru 

nemovitostí jako vlastník této nemovité věci. Podle návodu pro správu katastru nemovitostí  

se při zrušení společenství vlastníků práva k takové nemovitosti zapíší na základě souhlasného 

prohlášení vlastníků jednotek do jejich spoluvlastnictví. Velikost podílu by byla v takovém 

případě stanovena podle podílu vlastníka jednotky na společných částech.174 

 Dle výše uvedeného výkladu je zřejmé, že správa domu a pozemku je v pojetí 

občanského zákoníku vnímána velmi široce. Zjednodušeně se jedná o vše, co bytovému domu 

slouží k uspokojení potřeb vlastníků jednotek, a to včetně dostatečně kvalitních podmínek  

pro bydlení. Jedná se zejména o různorodé činnosti včetně péče o společné části domu  

 
171 Tyto změny se však nesmí týkat vymezení jednotek, to by bylo nutné řešit prostřednictvím smlouvy o výstavbě 

dle ustanovení § 1170 občanského zákoníku. 
172 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 928. 
173 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12.12.2017, sp. zn. 26 Cdo 801/2017; rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

16.6.2015, sp. zn. 26 Cdo 811/2015. 
174 Bod 5.5.9.2 Návodu pro správu katastru nemovitostí ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2017, č.j. ČÚZK-

08960/2017-22, účinného od 15.8.2017. 
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a pozemku, jejichž výkon by byl jednotlivými vlastníky obtížný, ne-li nemožný.175 Nejedná  

se tak pouze o technickou údržbu a provoz domu, ale o činnosti podstatně širší, a to včetně 

provádění změn společných částí jejich nástavbou, přístavbou apod.  

Tato široká koncepce vymezení správy domu a pozemku sice nebyla zjevná ze znění 

zákona o vlastnictví bytů, avšak byla předjímána již dříve judikaturou. Příkladem lze uvést 

rozhodnutí, dle kterého bylo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona o vlastnictví 

bytů aktivně věcně legitimováno podat negatorní žalobu z důvodu obtěžování hlukem 

pocházejícím z provozu na pozemních komunikacích.176 Dovolací soud dovodil, že společenství 

vlastníků jednotek je oprávněno podat žalobu na ochranu vlastnických práv, protože se jednak 

jedná o činnost, která bytovému domu slouží k uspokojení potřeb vlastníků jednotek, jednak hluk 

bezpochyby zasahuje i do společných částí domu, jejichž správu společenství vlastníků 

vykonává. Stejný přístup zastal dovolací soud i v případě posuzování věci podle úpravy 

obsažené v občanském zákoníku.177 Lze tedy vyvodit, že pokud dochází k zásahu do společných 

částí, je osoba odpovědná za správu domu aktivně věcně legitimována k podání žaloby. 

I přes široké chápání správy domu a pozemku se však nelze domnívat, že osoba 

odpovědná za správu je legitimována (pasivně či aktivně) vždy. Je nutné mít na paměti,  

že se v každém případě musí jednat o správu společných částí. Ne pokaždé je to však na první 

pohled zřejmé. Příkladem lze uvést věc rozhodnutou Nejvyšším soudem,178 kdy za účinnosti 

zákona o vlastnictví bytů a starého občanského zákoníku byla na cizím pozemku bez právního 

důvodu zřízena budova, v níž byly vymezeny jednotky. Vlastník pozemku se následně domáhal 

bezdůvodného obohacení a čelil otázce, koho v žalobním návrhu označit za žalovaného, tedy kdo 

je pasivně legitimován. Nejvyšší soud dovodil, že pasivně legitimováno nemůže být společenství 

vlastníků jednotek, nýbrž jimi mají být vlastníci jednotek, jelikož to byli právě spoluvlastníci 

stavby, kteří se obohatili užíváním cizího pozemku bez právního důvodu. Nikoliv společenství 

vlastníků, právnická osoba zajišťující pouze správu společných částí. 

V praxi se lze také často setkat se situací, že společenství vlastníků spravuje byty  

či nebytové prostory, které jsou ve spoluvlastnictví některých či všech členů společenství 

vlastníků. K tomuto však společenství vlastníků není způsobilé. Správa domu a pozemku je totiž 

definována jako to, co nenáleží vlastníku jednotky.179 Je-li tedy v přízemí nevyužívaná jednotka 

určená jako nebytový prostor, která je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, nemůže  

 
175 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11.9.2019, sp. zn. 26 Cdo 379/2019. 
176 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24.11.2010, sp. zn. 22 Cdo 3281/2008. 
177 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 9.2019, sp. zn. 26 Cdo 379/2019. 
178 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5.12.2012, sp. zn. 28 Cdo 728/2012. 
179 § 1189 odst. 1 občanského zákoníku. 
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ji společenství vlastníků komerčně poskytnout do nájmu třetí osobě. Domnění, že takto 

společenství vlastníků mohou činit, pramení zřejmě z důvodu zažité praxe z dob, kdy byl účinný 

zákon o vlastnictví bytů. Právní úpravou bylo tehdy společenstvím vlastníků jednotek výslovně 

umožněno, aby uzavíralo nájemní smlouvy ve vztahu k jednotkám ve spoluvlastnictví všech 

vlastníků jednotek.180 Dle současné úpravy je zřejmé, že právní jednání související s nájmem 

náleží výlučně vlastníkům jednotky. Rovněž nelze ani opravy či údržbu těchto jednotek 

financovat z příspěvků na správu domu a pozemku podle ustanovení § 1180 občanského 

zákoníku.181 

Zákon dále vyvratitelnou právní domněnkou stanoví, že správa se vztahuje i na společné 

části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.182 Podle Marka Novotného  

se jedná o úpravu nadbytečnou, protože správa se nepochybně vztahuje na všechny společné 

části.183 S tímto závěrem souhlasím. Skutečnost, že se zákonodárce rozhodl toto pravidlo 

formulovat prostřednictvím vyvratitelné právní domněnky připouštějící důkaz opaku, může 

signalizovat, že by správa některých společných částí mohla být prohlášením svěřena vlastníkovi 

určité jednotky. Jak bylo pojednáno v podkapitole 3.4.4. této práce, takový výklad je dle mého 

názoru nepřípustný. Domnívám se proto, že se ze strany zákonodárce jedná o nepřesnost  

a začlenění nadbytečného ustanovení. V takovýchto případech by se mělo uplatnit interpretační 

pravidlo, dle kterého striktní lpění na jazykovém výkladu není možné a ustanovení interpretovat 

v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce.184 Tímto způsobem lze překlenout 

výklad umožňující svěření správy společné části vlastníkovi jednotky. 

 

4.2. Kategorizace činností správy domu a pozemku  

 

Stanovení podrobností o činnostech týkajících se správy domu a pozemku přenechal 

zákonodárce na prováděcím právním předpise, když s jeho přijetím počítá znění ustanovení  

§ 1222 občanského zákoníku in fine. Tímto předpisem je nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Činnosti 

týkající se správy domu a pozemku v nařízení vymezené lze podle druhu rozdělit do čtyř 

kategorií, a sice činnosti provozní a technické, činnosti správní povahy, správa jednotek 

v případě ohrožení domu a sjednávání smluv.  

 
180 § 9a odst. 1 písm. c) zákona o vlastnictví bytů. 
181 SMRŽ, I. Společenství vlastníků jednotek v roce 2020: aplikační praxe, judikatura, novelizace. Právní rozhledy, 

2021, č. 4, str. 115-123. 
182 § 1189 odst. 2 občanského zákoníku. 
183 NOVOTNÝ, M. In In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 929. 
184 § 2 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Co se činností provozních a technických týče, ty jsou ustanovením § 7 nařízení vymezeny 

zejména jako provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, 

revize technických sítí, rozvodů energií včetně tepla, vody, údržba pozemku apod.185 Za zmínku 

stojí, že nařízení počítá s možností, že správa společných částí vymezených k výlučnému užívání 

vlastníku jednotky může být prohlášením nebo stanovami společenství vlastníků svěřena 

vlastníku této jednotky, který ji bude vykonávat na vlastní náklady.186 Jak již bylo uvedeno výše, 

domnívám se, že tato norma je v rozporu se smyslem úpravy bytového spoluvlastnictví a takový 

postup tedy není možný. Úprava bytového spoluvlastnictví obsažená v občanském zákoníku 

počítá s tím, že ke správě domu a pozemku je povolána osoba odpovědná za správu, která 

v zájmu všech spoluvlastníků pečuje o dům a pozemek jako funkční celek. Pouze takovýmto 

způsobem může být dosaženo jednotné a kvalitní správy dělené nemovité věci. Svěření správy 

společné části určené k výlučnému užívání vlastníku konkrétní jednotky tomuto vlastníkovi 

samému může ohrozit kvalitu stavu domu a pozemku jako celku. Názory na tuto otázku však 

opět nejsou vyjasněny. Argumentaci opačné pak zejména svědčí ustanovení  

§ 1189 odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 7 písm. a) nařízení in fine.  

Z hlediska správních činností se za správu domu a pozemku považuje zejména 

zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, stanovení a vybírání 

finančních prostředků jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, vedení účetnictví 

apod.187 Co se stanovení výše záloh týče, tato věc byla zákonem č. 163/2020 Sb. vyňata  

ze zákonné působnosti shromáždění. Stanovení záloh shromážděním nebylo považováno  

za praktické, o výši záloh tak již bude rozhodovat statutární orgán, nestanoví-li stanovy jinak. 

Za zmínku dále stojí i ustanovení § 9 nařízení umožňující osobě odpovědné za správu 

domu zasáhnout v případě, že vlastník jednotky neplní svou povinnost udržovat byt tak,  

jak to vyžaduje nezávadný stav domu, a přímo hrozí nebezpečí, že dojde k poškození jiného 

bytu, aniž by se jednalo o ohrožení nezávadného stavu domu jako celku. Dochází tak k rozšíření 

pravidla, že není-li přítomen prvek související se společnými částmi, jež by zakládal oprávnění 

osoby odpovědné za správu domu tuto správu vykonávat, je zejména věcí vlastníků jednotek 

domáhat se ochrany. Příkladem způsobu ochrany vlastníkem jednotky lze uvést rozhodnutí 

Městského soudu v Praze,188 kterým soud s odkazem na ustanovení § 1012 a § 1013 občanského 

zákoníku uložil žalovanému (vlastníkovi jednotky, jejíž součástí byla prohlášením pořízeným  

za účinnosti zákona o vlastnictví bytů vymezena terasa), zdržet se všeho, co působí vnikání vody 

 
185 Bližší vymezení viz § 7 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
186 § 7 písm. a) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. in fine. 
187 Bližší vymezení viz § 8 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
188 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 16.10.2018, č. j. 35 Co 287/2018 – 211. 
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z terasy bytové jednotky žalovaného do bytové jednotky žalobců. Příčinou prosakování vody 

z terasy do jednotky nacházející se pod předmětnou terasou byla vadná hydroizolace terasy. 

Terasa však nebyla společnou částí a její správa tak byla plně na vlastníkovi jednotky, jíž byla 

součástí. Ochrany se proto domáhal vlastník sousedící jednotky prostřednictvím ustanovení  

o omezení vlastnického práva. V důsledku ustanovení § 9 nařízení je ovšem i osoba odpovědná 

za správu domu oprávněna činit opatření ke zjednání nápravy i v případě, že se nejedná  

o ohrožení nezávadného stavu domu jako celku. Toto je praktické zejména v případech, kdy 

podle úpravy zákona o vlastnictví bytů byly některé části nemovité věci vymezeny jako 

příslušenství jednotek, např. balkony či terasy, a jsou přístupné i bez součinnosti vlastníka dané 

jednotky. Osoba odpovědná za správu domu může sama činit opatření k nápravě. Tímto 

samozřejmě není dotčeno právo vlastníka jednotky domáhat se ochrany samostatně. 

 

4.3. Osoba odpovědná za správu 

 

Pro zajištění efektivní správy domu a pozemku zákon ukládá, aby správu domu  

a pozemku vykonávala výlučně osoba odpovědná za správu domu. Obdobně jako za účinnosti 

zákona o vlastnictví bytů, občanský zákoník je založen na koncepci dvou režimů správy 

společné věci v bytovém spoluvlastnictví. Jedná se o správu domu a pozemku vykonávanou 

společenstvím vlastníků, a nevzniklo-li, tak správcem. Souhrnně zákon osobu, jíž náleží správa 

společných částí, pojmenovává jako osobu odpovědnou za správu domu.189 Osoba odpovědná  

za správu domu je nejen oprávněna, ale i povinna řádně pečovat o společné části nemovité věci 

tak, aby byl zachován dobrý a provozuschopný stav domu a pozemku jako celku. Vůči této 

osobě vlastníci jednotek uplatňují svá práva a plní své povinnosti, a to i v případech,  

kdy je výkon některých činností správy přenesen na další osoby (např. účetní či technickou 

agendu vykonává třetí osoba, často se lze setkat i s externími společnostmi zajišťujícími správu 

jako celek).190 Nelze se však domnívat, že by vlastníci jednotek byli vyloučeni z možnosti 

ovlivňovat správu domu a pozemku. Vlastníci jednotek se na správě domu a pozemku podílejí 

rozhodováním o otázkách správy domu a pozemku prostřednictvím shromáždění vlastníků 

jednotek, resp. rozhodováním vlastníků, nevzniklo-li společenství vlastníků jednotek.191 

Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství, kterému je zákonem svěřeno rozhodovat  

 
189 § 1190 občanského zákoníku. 
190 Důvodová zpráva k § 1190 občanského zákoníku, [online] [cit. 2021-11-11] dostupné  

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
191 V případě správy vykonávané správcem se pro rozhodování v záležitostech správy domu a pozemku použijí 

obdobně ustanovení občanského zákoníku o shromáždění (§ 1191 odst. 2 občanského zákoníku). 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


 

53 

 

 

o nejpodstatnějších záležitostech společenství. Působnost shromáždění je zejména stanovena 

v ustanovení § 1208 občanského zákoníku, přičemž jeho působnost lze rozšířit o další záležitosti 

stanovami nebo pokud si to shromáždění vyhradí tzv. atrakčním usnesením.192 V případě správy 

zajišťované správcem se pro rozhodování v záležitostech správy domu a pozemku použijí 

obdobně ustanovení občanského zákoníku o shromáždění.193 

V praxi je osobou odpovědnou za správu domu nejčastěji společenství vlastníků. Jedná  

se o právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku, která je při 

naplňování svého účelu způsobilá nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, tedy právně 

jednat.194 Zákon však společenství vlastníků omezuje toliko na záležitosti týkající se zajišťování 

správy domu a pozemku. Právní osobnost i svéprávnost této právnické osoby je omezena  

na stanovený předmět činnosti, což je nutné v aplikační praxi důsledně dodržovat.195 Důvodem, 

proč je společenství vlastníků početně významně zastoupenější, je skutečnost, že se jedná  

o právnickou osobu, která musí být založena a vzniknout, jsou-li k tomu splněny zákonné 

podmínky. Povinnost založení společenství vlastníků je dána v domech, kde je alespoň  

5 jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků.196 Ve většině 

bytových domů je zpravidla vymezeno více jednotek, jejichž vlastnictví se nekumuluje v rukou 

jedné osoby, zde tedy budou společenství vlastníků zakládány povinně. Povinnost vzniku 

společenství vlastníků se pak zejména promítá v nemožnosti zápisu vlastnického práva  

k jednotce do veřejného seznamu, má-li být převáděna dalšímu vlastníku, dokud nebude vznik 

společenství vlastníků prokázán.197 Nadto nic nebrání tomu, aby bylo společenství vlastníků 

založeno fakultativně tam, kde pro jeho povinné založení nejsou splněny podmínky. Standardně 

tak dříve či později ke vzniku společenství vlastníků dojde. Právní úprava společenství vlastníků 

a jeho fungování je tak oproti právní úpravě správy vykonávané správcem podstatně obsáhlejší. 

Nelze však přehlížet, že v každém jednotlivém okamžiku musí být správa nemovité věci 

zajištěna. Správa vykonávaná správcem tak nabývá na významu v době mezi vznikem bytového 

spoluvlastnictví a vznikem společenství vlastníků, dále v případě nemovitostí, ve kterých nemusí 

dojít ke vzniku společenství vlastníků nikdy.    

 

4.4. Správa bez vzniku společenství vlastníků 

 
192 § 1208 písm. h) občanského zákoníku. 
193 § 1191 odst. 2 občanského zákoníku. 
194 § 1194 odst. 1 občanského zákoníku. 
195 SMRŽ, I. Společenství vlastníků jednotek v roce 2020: aplikační praxe, judikatura, novelizace. Právní rozhledy, 

2021, č. 4, str. 115-123. 
196 § 1198 odst. 1 občanského zákoníku. 
197 § 1198 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Zákon svěřuje správu domu a pozemku určité konkrétní osobě, která má postupovat podle 

jasných pravidel. Otázka samotné existence pravidel pro správu domu a pozemku vykonávané 

správcem nabyla na významu s ohledem přijetí zákona č. 163/2020 Sb. Do 30.6.2020 byly 

povinnou náležitostí prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků, a nemělo-li 

společenství vlastníků vzniknout, bylo nezbytné v prohlášení určit osobu správce, pravidla pro 

správu domu a užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu.198 

Přijetím zákona č. 163/2020 Sb. však byly tyto obligatorní náležitosti prohlášení z ustanovení  

§ 1166 občanského zákoníku vypuštěny. 

Podle současné úpravy mohou být pravidla pro správu domu a užívání společných částí 

do doby vzniku společenství vlastníků obsažena ve stanovách nebo v prohlášení. Důvodová 

zpráva uvádí následující: „V případě, že společenství vlastníků nevzniklo a pravidla nejsou 

obsažena v prohlášení, ale ve stanovách, bude se řídit správa domu a pozemku pravidly 

obsaženými ve stanovách.“199 Pravidla pro správu domu a užívání společných částí však již dnes 

nejsou v prohlášení povinně vyžadovány podle ustanovení § 1166 občanského zákoníku, rovněž 

i stanovy se přijímají samostatně.  

V komentářové literatuře je zastáván názor, že pořídí-li vlastník prohlášení, jež nebude 

obsahovat tato pravidla, a nebylo-li ani založeno společenství vlastníků schválením stanov,200 

bude existovat dům s jednotkami, aniž by mezi vlastníky jednotek byla podrobněji nastavena 

pravidla správy a užívání společných částí.201 V takovém případě se budou vlastníci jednotek  

a správce při správě domu a pozemku a užívání společných částí řídit zákonnými pravidly  

(resp. podzákonnými), které jsou ovšem obecné a nemohou zcela výstižně dopadat na potřeby 

každého bytového spoluvlastnictví s ohledem na stavebně technické provedení domu apod. Jiní 

autoři se však domnívají, že obligatorní náležitosti prohlášení vlastníka nevyplývají pouze 

z ustanovení § 1166 občanského zákoníku, ale že je nezbytně nutné zohlednit i ustanovení  

§ 1191 odst. 1 a ustanovení § 1193 odst. 1 občanského zákoníku, pokud se vznikem bytového 

spoluvlastnictví nedochází ke vzniku společenství vlastníků.202 203 Určení pravidel pro správu 

 
198 § 1166 odst. 2 občanského zákoníku dle znění účinného od 1.1.2014 – 30.6.2020. 
199 Důvodová zpráva k bodu 25 zákona č. 163/2020 Sb., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: https://www-beck-

online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 
200 Společenství vlastníků se zakládá schválením stanov, jejichž obligatorní součástí je vymezení pravidel pro správu 

domu a pozemku a užívání společných částí (§ 1200 občanského zákoníku). 
201 HORÁK, T. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 931. 
202 DVOŘÁK, T. Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském 

zákoníku. Právní rozhledy, 2020, č. 13-14, str. 473-480. 
203 FILIP, V. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, str. 43. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
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domu a užívání společných částí tak považují za relativně obligatorní náležitosti prohlášení 

vlastníka, má-li správu domu a pozemku zajišťovat správce. Právní účinky takto vymezených 

pravidel pak zaniknou dnem vzniku společenství. Osobně se přikláním k názoru, že určení 

pravidel správy domu a pozemku a užívání společných částí je nadále obligatorní náležitostí 

prohlášení, nevzniká-li současně i společenství vlastníků, jelikož je nutné jednotlivá ustanovení 

občanského zákoníku interpretovat ve vzájemné spojitosti. Měl-li by být potvrzen opak, lze vždy 

jen doporučit je do prohlášení nadále uvádět, případně již se vznikem jednotek v domě schválit 

stanovy společenství vlastníků, počítá-li se s jeho vznikem, aby v domě tato pravidla jasně 

existovala a regulovala jednání dotčených osob. 

Zůstává však, že nemovitá věc se neobejde bez osoby odpovědné za správu. Proto musí 

být v prohlášení určen první správce, a to na základě ustanovení § 1193 odst. 1 občanského 

zákoníku. Pravidlo o určení prvního správce v prohlášení se však zřejmě neuplatní, má-li některý 

z vlastníků jednotek při jejich vzniku podíl na společných částech větší než poloviční. Takovýto 

většinový vlastník má být správcem vždy.204 

Vztah mezi oběma pravidly však vytváří řadu otázek. Jazykovým výkladem lze dospět 

k závěru, že se většinový vlastník stává správcem ex lege, a to bez možnosti určit jinak. 

Ustanovení § 1193 odst. 2 by mělo být speciální vůči ustanovení § 1193 odst. 1. Tyto závěry 

zákonodárce dále provádí tím, že se většinový vlastník nemůže zříci své funkce správce. Rovněž 

nemůže být ze své funkce ani odvolán ostatními vlastníky jednotek. Pouze tehdy, pokud  

je k tomu důležitý důvod, může soud správce odvolat a jmenovat nového. K podání návrhu  

na odvolání správce je aktivně legitimován kterýkoli ze spoluvlastníků dělené nemovitosti, tedy  

i majoritní vlastník vykonávající funkci správce. Důležitý důvod bude nutné v návrhu dostatečně 

specifikovat, může se jednat například o dlouhodobé zdravotní problémy, případně o závažné 

porušování povinností při provádění správy.205 Na druhou stranu je třeba se nad uvedeným 

kriticky zamyslet s ohledem na celkovou koncepci občanského zákoníku. Jak již bylo zmíněno 

dříve, jednou z vůdčích zásad občanského zákoníku je zásada autonomie vůle. Neměla by mít  

při určování osoby správce vůle vlastníka vyjádřená v prohlášení přednost před určením správce 

zákonem na základě velikosti spoluvlastnického podílu? Důvodová zpráva k tomuto 

obligatornímu určení osoby správce uvádí, že majoritní vlastník je nikoli řádným způsobem 

 
204 § 1193 odst. 2 občanského zákoníku. 
205 HORÁK, T. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 935. 
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výkonu správy domu nejvíce dotčen, a proto by ji měl vykonávat obligatorně sám.206 Logicky  

by však většinový vlastník mohl mít spíše zájem určit správcem jinou osobu, není-li sám 

schopen dostatečně kvalitně a informovaně správu domu a pozemku vykonávat. Navíc není-li 

většinového vlastníka, je v praxi častý postup, že je za správce zvolena třetí osoba, která není 

vlastníkem žádné z jednotek v domě. Taková třetí osoba je zpravidla způsobilá zajistit kvalitnější 

výkon správy společných částí než kterýkoli z vlastníků. Přeci jen by správce měl být schopen  

se orientovat v právních předpisech dopadajících na otázky související s bytovým 

spoluvlastnictvím, navíc výkon správce jistě vyžaduje i určitou míru technických znalostí. 

Povolání třetí osoby k výkonu správy domu a pozemku je v tak v mnoha ohledech žádoucí, 

zejména v domech, ve kterých žádný z vlastníků jednotek zmíněnými kvalitami nedisponuje. 

Nelogicky pak působí, pokud by se mělo trvat na obligatorním požadavku, že správcem musí 

nutně být většinový vlastník, dokud vlastní většinový podíl na společných částech, respektive 

dokud není odvolán soudem. Domnívám se, že vhodnější a celkově s koncepcí občanského 

zákoníku souladnější úpravou by bylo umožnit volbu správce i v případě, že některému 

z vlastníků náleží nadpoloviční podíl na společných částech.207 Autoři odborné literatury se však 

převážně přiklání ke kogentnosti ustanovení § 1193 odst. 2.208 209 Lze tak zřejmě uzavřít,  

že většinový vlastník skutečně bude vždy obligatorním správcem domu a pozemku, pokud 

v bytovém spoluvlastnictví nevzniklo společenství vlastníků. Až tehdy, kdy správce přestane  

být většinovým vlastníkem, jej mohou ostatní vlastníci odvolat.210 Jelikož musí být v domě 

neustále osoba, která bude zajišťovat správu, lze správce odvolat jen se současným zvolením 

nového.211 

Samotné postavení správce je relativně komplikované, jelikož občanský zákoník 

nevěnuje režimu správy zajišťované správcem tolik pozornosti, kolik ji věnuje úpravě 

společenství vlastníků a zajišťování správy touto právnickou osobou. Na postavení správce  

se zřejmě přiměřeně uplatní pravidla o správci společné věci dle obecných ustanovení  

o spoluvlastnictví.212 Správce má postavení příkazníka podle ustanovení § 2430 a násl. 

občanského zákoníku, je proto oprávněn a povinen obstarávat záležitosti pro jiného, tedy 

 
206 Důvodová zpráva k bodu 25 zákona č. 163/2020 Sb., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: https://www-beck-

online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 
207 HORÁK, T. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 934. 
208 FILIP, V. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, str. 287. 
209 HORÁK, T. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 885. 
210 § 1193 odst. 2 in fine. 
211 § 1193 odst. 1 in fine. 
212 § 1134 a násl. občanského zákoníku ve spojení s § 1115 občanského zákoníku. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
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vykonávat správu společných částí v rozsahu ustanovení § 1189 občanského zákoníku,  

a to přímo ze zákona.213 K právnímu jednání tak nemusí mít vystavenou plnou moc. Před 

účinností zákona č. 163/2020 Sb. panovala nejistota v otázkách, zda jedná v zastoupení vlastníků 

ostatních jednotek, tedy kdo je z jednání oprávněn a povinen. Od 1.7.2020 je však zákonem 

najisto postaveno, že z právních jednání správce jsou vlastníci jednotek oprávnění a zavázáni 

společně a nerozdílně.214 Vychází se zde z principu odpovědnosti uplatňovaného u obecného 

spoluvlastnictví podle ustanovení § 1127 občanského zákoníku. Jeho oprávnění jednat  

tak odpovídá oprávnění statutárního orgánu společenství vlastníků.  

Co se rozsahu zástupčího oprávnění týče, ten byl zákonem č. 163/2020 Sb. rozšířen. Před 

nabytím účinnosti tohoto zákona mohl správce samostatně činit pouze to, co bylo nutné  

k zachování spravovaného majetku, zatímco dnes odpovídá rozsahu správy domu a pozemku 

podle ustanovení § 1189 občanského zákoníku. Správce přitom jedná zásadně samostatně  

a bez potřeby konzultovat jednotlivé kroky s ostatními spoluvlastníky. Rozdílný režim však mají 

právní jednání v záležitostech, o kterých by příslušelo rozhodovat shromáždění.215 V těchto 

případech jsou vlastníci jednotek oprávněni a zavázáni pouze v případě, že udělili správci 

k jednání svůj souhlas postupem podle § 1191 odst. 2 občanského zákoníku.216 K přijetí 

rozhodnutí o udělení souhlasu dle tohoto ustanovení se požaduje souhlas většiny hlasů všech 

vlastníků jednotek a současně souhlas většiny všech vlastníků jednotek, ledaže prohlášení  

nebo stanovy vyžadují počet vyšší. Zákonná úprava tak kombinuje požadavek většiny hlasů, 

přičemž počet hlasů každého vlastníka jednotky se odvíjí od velikosti spoluvlastnického podílu 

na společných částech, a požadavek většiny všech vlastníků jednotek (tedy hlasování podle 

„počtu hlav“). Dle důvodové zprávy byl doplněn způsob hlasování podle „počtu hlav“, aby bylo 

zamezeno možnosti přehlasování menšinových vlastníků vlastníkem majoritním, který  

je legislativně zároveň určen správcem. Hlasování podle podílů má pak předejít možnosti 

menšinových vlastníků zneužívat svého postavení vůči vlastníku většinovému. Kombinací obou 

principů se tak klade za cíl zajistit zohlednění zájmů všech osob.217 Správce pak ze své pozice 

svým jednáním zavazuje přímo vlastníky jednotek. Ostatně tito vlastníci jednotek ani nejsou 

oprávněni přímo jednat ve věcech spadajících pod správu domu sami za sebe. Pokud by však 

 
213 HORÁK, T. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 932-933. 
214 § 1192 občanského zákoníku. 
215 § 1208 občanského zákoníku. 
216 § 1192 občanského zákoníku. 
217  Důvodová zpráva k bodu 25 zákona č. 163/2020 Sb., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: https://www-beck-

online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
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správce jednal bez takového souhlasu vlastníků jednotek, byl by z takového právního jednání 

zavázán sám.  

Zvláštností je, že v případě správy domu bez vzniku společenství vlastníků jsou vlastníci 

jednotek z právních jednání správce povinni a zavázáni společně a nerozdílně.218 Na základě  

této pasivní solidarity může být i celé plnění požadováno na kterémkoli ze spoludlužníků.219 

Naopak v případě správy domu a pozemku zajišťované společenstvím vlastníků ručí jeho 

členové v poměru podle velikosti podílu na společných částech.220 Vlastníci jednotek, jež jsou 

členové společenství vlastníků, jsou tak oproti vlastníkům, jejichž správu zajišťuje správce, 

značně zvýhodněni dílčím omezením ručení. Lze se domnívat, že zákonodárce, upřednostňující 

výkon správy domu prostřednictvím společenství vlastníků, tak dosti specifickým způsobem 

„motivuje“ vlastníky jednotek k jeho založení a vzniku. Tento přístup, jakož i celková koncepce 

správy domu a pozemku, jsou kritizovány. Systém dvou režimů správy je hodnocen  

jako nevyrovnaný a nesrozumitelný. V odborných kruzích je zejména voláno po opuštění 

duálního režimu správy domu a pozemku. Za vhodné považují fundování odborníci zrušení 

režimu správy bez vzniku společenství vlastníků, tedy aby správu domu vykonávalo obligatorně 

vždy společenství vlastníků. Tím by se zejména docílilo legislativně kvalitnější a jednotnější 

úpravy, sjednotil by se režim omezeného ručení za právní jednání osoby odpovědné za správu 

pro všechny vlastníky jednotek apod.221 Překážkou samozřejmě není, pokud by mělo  

mít společenství vlastníků i jen jediného člena. Ostatně i současná úprava na tuto skutečnost 

pamatuje, působnost shromáždění společenství vlastníků s jediným vlastníkem totiž vykonává 

tento jeden vlastník.222 

 

4.5. Stavební úpravy společných částí 

 

Stavební úpravy v nemovitosti dělené na jednotky vytvářely a zřejmě nadále budou 

v praxi vytvářet potíže. Abstraktní pojetí jednotky jako spojení bytu a podílu na společných 

částech nemovité věci zapříčiňuje, že se stavební úpravy v dělené nemovitosti často mohou 

dotýkat více či všech vlastníků jednotek. Stavební úpravy zasahující do společných částí jsou 

totiž zásahem do předmětu spoluvlastnictví vlastníků jednotek. 

 
218 Viz výklad výše. 
219 Zákon žádný zvláštní režim pasivní solidarity neupravuje, uplatní se tak režim podle ustanovení § 1872 

občanského zákoníku. 
220 § 1194 odst. 2 občanského zákoníku. 
221 DVOŘÁK, T. Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku. Právní 

rozhledy, 2019, č. 8, str. 267-272. 
222 § 1206 odst. 3 občanského zákoníku. 
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Stavební úpravy v rámci bytového spoluvlastnictví lze rozlišit do tří kategorií. Jedná se  

o stavební úpravy společných částí, které vyžadují změnu prohlášení,223 stavební úpravy 

společných částí, které změnu prohlášení nevyžadují,224 a stavební úpravy uvnitř bytu, které  

se netýkají společných částí.225 Rozlišení režimu, kterým se má stavební úprava řídit, je zásadní 

s ohledem na zjištění, kdo o provedení stavební úpravy rozhoduje, jak je stavební úprava 

financována, jaké práva a povinnosti náleží vlastníkům jednotek a osobě odpovědné za správu 

domu apod. 

Jedná-li se o stavební úpravy uvnitř bytu, je právem vlastníka jednotky svůj byt uvnitř 

stavebně upravovat, nezasahuje-li tím do společných částí. Stavební činnosti vlastníka jednotky 

uvnitř bytu jsou značně regulovány. Vlastník jednotky má zejména významnou informační 

povinnost o plánovaných stavebních činnostech a povinnost poskytnout osobě odpovědné  

za správu součinnost při ověřování charakteru stavební činnosti. Taková úprava je vzhledem 

k obecnému počínání některých vlastníků jednotek dle mého názoru příhodná. Nezřídka vlastníci 

jednotek nerozlišují mezi společnými částmi a součástmi bytu, stavební činnosti pak provádí 

uvnitř svého bytu v zásadě libovolně. To však může mít vliv na zachování udržitelného stavu 

nemovité věci, případně takové jednání může omezit ostatní spoluvlastníky nemovité věci  

či ohrozit fungování domu jako celku. K bližšímu vymezení stavebních úprav uvnitř bytu  

lze odkázat na výklad níže v podkapitole 5.4. této práce. 

Stavební úpravy se dále zejména rozlišují dle toho, zda k provedení vyžadují změnu 

prohlášení či nikoliv. Rozhodování o stavebních úpravách společných částí, které nevyžadují 

změnu prohlášení, přísluší s ohledem na znění stanov, a mlčí-li stanovy či nebyly-li vůbec 

přijaty, tak s ohledem na nařízení vlády č. 366/2013. Sb., shromáždění nebo statutárnímu orgánu 

společenství vlastníků.226 Subsidiárně se uplatní pravidlo obsažené v ustanovení § 13 nařízení, 

dle kterého je v působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků rozhodovat o stavebních 

úpravách společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 

1000 Kč v průměru na každou jednotku. Budou-li náklady na provedení stavební úpravy vyšší, 

bude statutární orgán povinen si nechat stavební úpravu odsouhlasit shromážděním. Zákon 

nestanoví požadavek kvalifikované většiny pro přijetí rozhodnutí tohoto typu, tudíž bude 

postačující, usnese-li se na tom nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků jednotek.227 

Výši limitu finančních nákladů však lze dispozitivně upravit stanovami. Stanovy tak mohou 

 
223 § 1169 občanského zákoníku. 
224 § 1208 písm. e) bod 2. občanského zákoníku. 
225 § 1175 občanského zákoníku. 
226 § 1208 písm. e) bod 2. občanského zákoníku. 
227 § 1206 odst. 2 občanského zákoníku. 
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rozšířit oprávnění statutárního orgánu rozhodovat ve věcech stavebních úprav zvýšením limitu 

nákladů. Na druhou stranu mohou stanovy obsahovat i úpravu přísnější, tedy nižší limit,  

než stanoví nařízení.228 V určitých případech však nebude dopředu zcela zřejmé, do jaké částky 

se až vyšplhají náklady na provedení některých stavebních úprav. Má-li statutární orgán 

pochybnost, zda náklady převýší limit stanovený stanovami, resp. nařízením, lze statutárnímu 

orgánu doporučit se obrátit na shromáždění a provedení stavební úpravy si nechat odsouhlasit. 

Ačkoliv k vyčerpání limitu nedojde a působnost shromáždění nebude dána, nic nebrání tomu, 

aby společenství tyto kroky odsouhlasilo. Pokud by k překročení limitu došlo, nebyl by statutární 

orgán příslušný v této věci rozhodovat, takto ale bude mít rozhodnutí shromáždění již zajištěné. 

V případě stavebních úprav, které by měly vliv na údaje uvedené v prohlášení, se bude 

postupovat podle ustanovení § 1169 občanského zákoníku. Příkladmo lze uvést, že se může 

jednat o spojení dvou jednotek v jednu, přístavbu výtahu, zbourání některých společných částí 

vymezených v prohlášení apod. O postupu změny prohlášení vlastníka je pojednáno 

v podkapitole 2.2.2. této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Práva a povinnosti vlastníků jednotek související se společnými částmi 

 

5.1. Prameny práv a povinností 

 

Vlastnictví jednotky zakládá řadu práv a povinností vlastníka jednotky. Základními 

prameny práv a povinností jsou zejména právní předpisy a projevy vůle (tj. stanovy  

a prohlášení). Hovoříme-li o pravidlech zákonných, ty plynou především z ustanovení  

§ 1175 až 1184 občanského zákoníku, pododdílu úpravy bytového spoluvlastnictví věnovaného 

právům a povinnostem vlastníka jednotky. Ovšem při uvažování o právech a povinnostech 

vlastníků jednotek si s tímto vymezením nelze vystačit. Je vždy nutné zohlednit, že změnou 

koncepce bytového spoluvlastnictví oproti vlastnictví bytů došlo k posílení významu 

 
228 HORÁK, T. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 1001. 
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spoluvlastnictví celé nemovité věci (domu a pozemku). Na vlastnictví jednotky je totiž vždy 

nutné nahlížet jako na účast na spoluvlastnictví jedné samostatné nemovité věci podle ustanovení  

§ 1159 občanského zákoníku, které v sobě zahrnuje vlastnictví jednotky (což dále zahrnuje byt  

a podíl na společných částech).229 Z tohoto důvodu jsou pro výklad ustanovení o právech  

a povinnostech vlastníků jednotek určující obecná ustanovení o spoluvlastnictví, nemá-li úprava 

bytového spoluvlastnictví zvláštní úpravu, případně to povaha bytového spoluvlastnictví 

nevylučuje. S ohledem na posílení spoluvlastnictví nemovité věci půjde především o přiměřené 

použití ustanovení § 1117 občanského zákoníku, dle kterého má každý spoluvlastník právo 

k celé věci, přičemž je toto právo omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. 

Prismatem těchto principů je tak třeba nahlížet na ustanovení o právech a povinnostech vlastníka 

jednotky. 

Povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a užívání společných částí vzniká 

nabytím vlastnického práva k jednotce, ale to pouze za předpokladu, že byl s těmito pravidly 

seznámen nebo pokud je měl a mohl znát.230 V případě zákonných pravidel není nutné 

připomínat, že jejich adresáti mají povinnost se s právními normami seznámit. Obdobně  

pak i v případě pravidel upravených nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Pravidla pro správu domu  

a pozemku mohou dále plynout i z projevů vůle. V případě vzniku společenství vlastníků plynou 

práva a povinnosti ze stanov, jelikož je výčet členských práv a povinností vlastníků jednotek 

jejich obligatorní náležitostí.231 232 Případně mohou práva a povinnosti plynout i z prohlášení 

vlastníka dle ustanovení § 1166 odst. 2 občanského zákoníku.233 Nabyvatel jednotky by v zásadě 

měl vždy znát i pravidla obsažená ve stanovách i prohlášeních.234 Osoba odpovědná za správu 

domu má podle ustanovení § 1220 občanského zákoníku povinnost zakládat do veřejného 

rejstříku všechny změny prohlášení. Zveřejněním pak vznikne vlastníkům jednotek možnost  

se s jejich zněním seznámit.235 Stanovy, jakožto zakladatelské právní jednání společenství 

vlastníků, je rovněž nutné u rejstříkového soudu vést v jejich aktuálním a platném znění.236 

Václav Filip v této věci zastává názor, že povinnost nabyvatele jednotky řídit se těmito pravidly 

nenastává automaticky a nepojí se se vznikem členství ve společenství vlastníků. Doporučuje 

 
229 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 905. 
230 § 1176 občanského zákoníku. 
231 § 1200 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku. 
232 FILIP, V. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, str. 99. 
233 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 908. 
234 Tamtéž. 
235 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 908. 
236 § 66 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 
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proto osobě odpovědné za správu domu předat novému vlastníku stanovy, resp. prohlášení,  

a o tomto učinit záznam.237 Tento postup lze pro vyloučení pochybností doporučit. Pravidla pro 

správu domu a pozemku přirozeně platí i na další osoby, jimž vlastník jednotky umožnil přístup 

do domu nebo bytu. Tyto osoby tak musí vlastník jednotky o pravidlech poučit a na jejich 

dodržování dohlížet. 

 

5.2. Právo svobodného užívání jednotky 

 

Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně 

upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky 

výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.238 Jelikož je vlastnictví 

jednotky příznačné svou účastí na spoluvlastnictví jedné samostatné nemovité věci, jsou 

jednotliví vlastníci jednotek v rámci koncepce bytového spoluvlastnictví v úzkém spojení, 

dochází tak často ke střetu jejich vzájemných práv a povinností. Vlastnictví jednotky je totiž 

omezeno nutností hospodařit s domem jako celkem, jakož i stejným vlastnickým právem 

ostatních vlastníků jednotek.239 Ustanovení o právu svobodného spravování a užívání je tak 

nutno vykládat ve spojitosti se všemi omezeními, které z vlastnictví jednotky plynou. Právo 

svobodného užívání jednotky zahrnuje, s ohledem na její koncepci, jednak práva a povinnosti 

k bytu, jednak ke společným částem. 

 

5.2.1. Právo svobodně užívat společné části 

 

Právo užívání společných částí je projevem spoluvlastnického práva vlastníka jednotky  

k dělené nemovité věci. Toto právo však neplatí absolutně, s ohledem na charakter bytového 

spoluvlastnictví je výrazně omezeno. Omezení je navíc dvojího druhu, jednak ve vymezení 

společných částí, které vůbec může vlastník jednotky užívat, jednak ve způsobu užívání 

společných částí. Některé společné části lze totiž prohlášením vyhradit k výlučnému užívání 

vlastníku určité jednotky, resp. vlastníkům některých jednotek.240 V takovém případě jsou 

vlastníci ostatních jednotek vyloučeni z užívání těchto společných částí. Dále v případě 

společných částí, které mohou objektivně využívat pouze vlastníci určitých jednotek (např. terasa 

 
237 FILIP, V. Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, str. 111. 
237 § 1176 občanského zákoníku. 
238 § 1175 odst. 1 občanského zákoníku. 
239 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 13.3.2001, sp. zn. Pl. ÚS 51/2000. 
240 § 1166 odst. 1 písm. b) bod 2. občanského zákoníku. 
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přístupná ze dvou konkrétních jednotek), jsou vlastníci zbývajících jednotek ex lege vyloučeni 

z práva tyto společné části užívat.241 Způsob užívání společných částí nesmí ztížit jinému 

vlastníku jednotky výkon stejných práv, jakož i nesmí společné části změnit či poškodit.242 

Poměr, v němž jsou vlastníci jednotek oprávnění užívat společné části, však zákon výslovně 

neupravuje. Často proto bývá tato otázka upravena ve stanovách společenství vlastníků,243 

respektive v prohlášení vlastníka. Není-li tomu tak, je každý z vlastníků jednotek oprávněn 

k užívání společných částí v rozsahu svého spoluvlastnického podílu na společných částech  

dle ustanovení § 1126 občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 1115 odst. 2 občanského 

zákoníku.244 Ovšem ani vyjádření práva užívat společné části zlomkem odpovídajícím 

spoluvlastnickému podílu na společných částech nelze chápat absolutně. Bylo by chybné dojít 

k závěru, že v případě bytového domu o dvanácti jednotkách se stejnými podíly na společných 

částech by vlastník jednotky mohl využít pouze dvanáctinu menší společné sušárny v suterénu 

domu, a zbývající část sušárny musel nechat volnou pro ostatní spoluvlastníky. Řešení této 

otázky je třeba zejména podrobit kritériu přiměřenosti, tedy posoudit, zda některý  

ze spoluvlastníků neužívá společné prostory takovým nežádoucím způsobem, který by nad míru 

přiměřenou poměrům ztěžoval či bránil užívání týchž prostor ostatním.245 Judikatorně 

potvrzeným nepřiměřeným způsobem užívání společných částí bude například dlouhodobější 

umístění předsíňové stěny a chladícího zařízení na společné chodbě.246 Takové užívání 

společných částí nedovoleným způsobem rozšiřuje rozsah bytové jednotky na úkor společných 

částí, což zasahuje do práv ostatních vlastníků jednotek. Obdobně také zřízení stavby zděné 

kotelny umístěné na schodišti společných prostor u vstupu do jednotky porušujícího vlastníka.247 

Dojde-li k tomu, že některý z vlastníků jednotek využívá společnou část nad míru 

přiměřenou poměrům, což ztěžuje či znemožňuje oprávněné užívání dané společné části 

ostatními spoluvlastníky, mohou se vlastníci jednotek před takovýmto jednáním bránit negatorní 

žalobou podle § 1042 občanského zákoníku. Aktivně věcně legitimováno k podání zápůrčí 

žaloby je také společenství vlastníků, jelikož se jedná o zásah do společných částí, k jejichž 

správě je tato právnická osoba založena.248 Nad rámec ochrany před nezákonným zásahem  

do jejich práv užívat společné prostory se mohou vlastníci jednotek domáhat vůči porušujícímu 

 
241 Srov. výklad v podkapitole 3.4.3. této práce. 
242 § 1175 odst. 1 občanského zákoníku. 
243 § 1200 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku. 
244 DVOŘÁK, T. Práva vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví podle občanského 

zákoníku. Právní rozhledy, 2017, č. 9, str. 321-326. 
245 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2012, sp. zn. 22 Cdo 2062/2010. 
246 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.6.2019, sp. zn. 26 Cdo 2359/2018. 
247 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. 26 Cdo 287/2018.  
248 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3.4.2018, sp. zn. 26 Cdo 3553/2017. 
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vlastníku také určité kompenzace. Vlastníci jednotek se této kompenzace budou zřejmě domáhat 

z titulu bezdůvodného obohacení dle ustanovení § 2991 a násl. občanského zákoníku,  

když se porušující vlastník bez právního důvodu obohatil nepřiměřeným užíváním společné části 

nad míru danou jeho spoluvlastnickým podílem na společných částech.249 

 

5.2.2. Právo svobodně užívat svůj byt 

 

Právo vlastníka jednotky svobodně spravovat a užívat svůj byt je vyjádřením jeho 

vlastnického práva k jednotce ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku, podle kterého 

má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby 

z toho vyloučit. Při výkonu svého práva však nesmí nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit 

práva jiných osob a jiné osoby poškozovat nebo obtěžovat. Toto omezení obsahu vlastnického 

práva je dále rozvedeno ustanovením § 1013 občanského zákoníku, které upravuje povinnost 

vlastníka zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, hluk, otřesy apod. vnikají 

na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé 

užívání pozemku. Akcent na spoluvlastnictví nemovité věci a úzké propojení jednotlivých 

vlastníků jednotek vytváří potřebu existence pravidel, které zajistí možnost nerušeného výkonu 

vlastnických práv všech spoluvlastníků dělené nemovité věci. Jak bylo uvedeno výše, pravidla 

pro správu domu a pozemku vychází nejen ze zákona, resp. podzákonného předpisu, ale také 

z projevů vůle, tedy prohlášení či stanov. Tyto práva a povinnosti ovšem nelze vytvářet 

libovolně, limitem je zejména vlastnické právo jednotlivých vlastníků jednotek, v případě 

pravidel plynoucích ze stanov i povaha a účel společenství vlastníků. Otázka střetu svobodného 

užívání jednotky s možností společenství vlastníků vytvářet pravidla pro správu domu  

a pozemku související s omezováním vlastnického práva vlastníků jednotek je podrobena 

přezkumu v následující podkapitole, a to zejména prismatem recentního nepravomocného 

rozhodnutí Městského soudu v Praze.250 

 

5.2.3. Svobodné užívání vs. poskytování ubytovacích služeb 

 

V předmětné věci došlo rozhodnutím společenství vlastníků ke změně stanov, do jejichž 

znění bylo doplněno ustanovení, na základě něhož došlo k omezení způsobu využívání jednotek 

 
249 DVOŘÁK, T. Práva vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví podle občanského 

zákoníku. Právní rozhledy, 2017, č. 9, str. 321-326. 
250 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21.11.2019, sp. zn. 80 Cm 8/2018. 
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v domě. Pro příslušné vlastníky jednotek nově platí, že k poskytování ubytovacích služeb nebo  

k opakovanému krátkodobému pronájmu kratšímu 3 měsíců je třeba souhlasu všech členů 

společenství. Souhlas podle tohoto ustanovení nebude udělen, existuje-li riziko, že poskytováním 

ubytovacích služeb nebo opakovaným krátkodobým pronájmem dojde k rušení nočního klidu, 

zvýšení bezpečnostního rizika v domě nebo na pozemku, neúměrnému zvýšení produkce 

komunálního odpadu uživateli domu nebo neúměrnému znečištění společných prostor domu 

nebo pozemku anebo v minulosti již takový stav nastal.251 Toto rozhodnutí společenství 

vlastníků bylo přehlasovaným vlastníkem jednotky napadeno návrhem na vyslovení jeho 

neplatnosti, soud se však s předestřenými důvody neztotožnil a dal za pravdu společenství 

vlastníků. Návrh tedy zamítl. Jedná se tak o zcela zásadní rozhodnutí ve věci poskytování 

ubytovacích služeb a krátkodobých nájmů bytů, jež může mít s ohledem na jejich rozšíření 

(zejména v hlavním městě Praze a dalších hojně navštěvovaných turistických lokalitách) zásadní 

dopad na praxi. Možnosti vázat využívání jednotky k poskytování ubytovacích služeb  

a krátkodobých nájmů souhlasem členů společenství vlastníků by mohly využít i další 

společenství vlastníků. Ačkoliv se jedná o nepravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně,252  

je s ohledem na jeho důležitost vhodné předestřít alespoň pár myšlenek ke zvážení. 

V rozhodované věci se navrhovatel s ohledem na rozhodnutí shromáždění o změně 

stanov zejména dovolával nezákonného omezování jeho vlastnického práva k jednotce, jehož 

výkon spočívá mimo jiné také v možnosti poskytovat ubytovací služby a krátkodobé pronájmy. 

Takové omezení považoval navrhovatel za nepřípustný zásah do výkonu vlastnického práva 

vyplývajícího z článku 11 Listiny základních práv a svobod. S odkazem na ustanovení  

§ 1175 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovení § 1012 občanského zákoníku uváděl, že má 

vlastník jednotky právo svobodně spravovat, výlučně užívat a libovolně nakládat se svým bytem. 

Navrhovatel dále uváděl, že rozhodovat o takovýchto záležitostech vůbec nespadá do působnosti 

shromáždění vlastníků jednotek, když se jedná o právnickou osobu založenou za účelem 

zajišťování správy domu a pozemku.  

Dle názoru soudu však navrhovatel interpretuje zajišťování správy domu a pozemku 

účelově příliš restriktivně. Tento pojem má být s ohledem na smysl a podstatu bytového 

spoluvlastnictví vykládán šířeji. Tedy jako vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu 

všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek,  

a to i ve vztahu k účelu, k němuž jsou byty určeny (trvalé a nerušené bydlení). Proto soud 

 
251 Čl. VI odst. 19 stanov Společenství vlastníků jednotek pro dům Soukenická č.p. 1927, IČO: 290 17 912,  

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Soukenická 1927/9, PSČ 11000. 
252 Odvolací řízení se vede u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cmo 86/2020. 
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dovodil působnost shromáždění společenství vlastníků ve věci změny stanov a zakotvení 

ustanovení o omezení možnosti poskytovat ubytovací služby a krátkodobé pronájmy bytu. Soud 

dále připomínal, že vlastnické právo není neomezené, ale že jej lze vykonávat pouze takovým 

způsobem, aby nedocházelo k narušování téhož práva ostatních spoluvlastníků. Již samotný 

článek 11 Listiny základních práv a svobod, na který se odvolával stěžovatel, obsahuje omezení 

ve způsobu výkonu vlastnického práva. Na tento ústavněprávní základ navazují ustanovení  

§ 1012 občanského zákoníku, jež stanoví, že se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou 

poměrům závažně rušit práva jiných osob, a ustanovení § 1175 odst. 1 občanského zákoníku,  

dle kterého nesmí vlastník jednotky poškozovat společné části a ztížit jinému vlastníku jednotky 

výkon práva svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, jakož  

i užívat společné části. Soud dospěl k názoru, že krátkodobé pronájmy bytu mohou vést 

k omezování výkonu vlastnických práv ostatních spoluvlastníků nemovité věci (práva  

na nerušené bydlení), jakož i k poškozování společných částí. V posuzované věci měl soud  

po provedeném dokazování za dostatečně prokázané, že z důvodu poskytování ubytovacích 

služeb a krátkodobých pronájmů docházelo v domě k rušení nočního klidu, neúměrnému zvýšení 

produkce komunálního odpadu, zvýšení bezpečnostního rizika a znečištění společných prostor. 

Soud tedy uzavřel, že navrhovatel vykonává své vlastnické právo k jednotce v rozporu 

s ustanovením § 1175 odst. 1 občanského zákoníku a ostatní vlastníci jednotek tak byli 

oprávněni prostřednictvím shromáždění společenství vlastníků jeho vlastnické právo daným 

způsobem omezit. V neposlední řadě soud také považoval pro rozhodnutí ve věci za významné, 

že navrhovatel vykonává své vlastnické právo k jednotce v rozporu se stavebními předpisy, 

jelikož je jednotka kolaudována k uspokojování bytové potřeby vlastníka jednotky, nikoli 

k poskytování ubytovacích služeb. 

Se závěry Městského soudu v Praze z části souhlasím a z části nesouhlasím. Ztotožňuji  

se s právním názorem, že vlastník jednotky je z podstaty bytového spoluvlastnictví omezen 

vlastnickými právy ostatních vlastníků jednotek, a že nesmí výkonem svého vlastnického práva 

ztížit výkon práv vlastníka jiné jednotky. Jak již bylo uváděno výše na závěrech nálezu pléna 

Ústavního soudu, bytové spoluvlastnictví v sobě nese zásadní omezení vlastnických práv 

jednotlivých vlastníků jednotek, a to v rozsahu, ve kterém je nutno zajistit hospodaření  

s nemovitou věcí jako celkem, jakož i v rozsahu existence vlastnických práv vlastníků ostatních 

jednotek.253 Domnívám se, že poskytování ubytovacích služeb a krátkodobých pronájmů,  

při kterých opakovaně dochází k rušení nočního klidu, znečišťování společných prostor apod., 

 
253  Nález pléna Ústavního soudu ze dne 13.3.2001, sp. zn. Pl. ÚS 51/2000; rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

17.1.2017, sp. zn. 26 Cdo 2323/2016. 
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není slučitelné s vlastnictvím jednotky v rámci bytového spoluvlastnictví, když to efektivně 

zásadním způsobem zasahuje do nerušeného výkonu vlastnického práva vlastníků ostatních 

jednotek.  

Nejsem však zcela přesvědčen, zda byla věc soudem správně uchopena s ohledem  

na předmět řízení. Návrh směřoval k vyslovení neplatnosti rozhodnutí shromáždění společenství 

vlastníků jednotek pro jeho domnělý rozpor se zákonem. Předmětná otázka tak byla, zda stanovy 

společenství vlastníků mohou omezit způsob využití jednotky, respektive zda je možné vázat 

využívání jednotky k poskytování ubytovacích služeb a krátkodobých pronájmů kratších  

než 3 měsíce souhlasem všech členů společenství vlastníků. Dle mého názoru se však soud 

s touto otázkou nevypořádal, když odůvodnění usnesení uzavírá následovně: „Soud tedy uzavírá, 

pokud jde o věcný obsah čl. VI odst. 19 nového znění stanov, že jej neshledává v rozporu se 

zákonem, jelikož navrhovatel svoje vlastnické právo k bytu vykonává v rozporu s ust. § 1175 

odst. 1 NOZ, a tudíž byli ostatní vlastníci prostřednictvím nejvyššího orgánu společenství 

vlastníků v souladu s ust. § 1208 písm. a) NOZ oprávněni jeho vlastnické právo daným způsobem 

omezit.“254 Z citované pasáže rozhodnutí vyplývá, že soud své závěry opírá o konkrétní skutková 

zjištění týkající se situace v tomto konkrétním domě, a že znění schváleného ustanovení stanov 

soud chápe jako omezení konkrétního vlastníka jednotky pro jeho konkrétní jednání. Nebyly 

vůbec zohledněny obecné dopady tohoto ustanovení stanov i na jiné vlastníky jednotek. Stanovy 

jsou zakladatelským právním jednáním, které řídí vzájemné vztahy uvnitř společenství vlastníků. 

Vztahují se na všechny členy společenství vlastníků, současné i budoucí. Soud se tak měl spíše 

zabývat, zda paušální zákaz využívání jednotky k poskytování ubytovacích služeb  

nebo opakovaným krátkodobým pronájmům kratších 3 měsíců bez souhlasu všech vlastníků 

jednotek představuje nepřípustný zásah do vlastnického práva zaručeného čl. 11 Listiny 

základních práv a svobod.  

Vlastník má podle ustanovení § 1012 občanského zákoníku právo se svým vlastnictvím 

nakládat libovolně, pohybuje-li se v mezích právního řádu. Samozřejmě platí, že se vlastník musí 

zdržet jednání, které nad míru přiměřenou poměrům závažně ruší práva jiných osob. Dále má 

právo podle ustanovení § 1175 občanského zákoníku právo byt a společné části svobodně užívat, 

nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv. Není pochyb, že poskytování 

ubytovacích služeb turistům může vést ke značnému rušení nočního klidu, znečišťování 

společných prostor apod. Osobně však shledávám problematickým ono paušalizování tohoto 

zákazu na všechny členy společenství. Domnívám se, že je nepřípustné a priori vázat 

 
254 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21.11.2019, sp.zn. 80 Cm 8/2018. 
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poskytování ubytovacích služeb či krátkodobých pronájmů kratších 3 měsíců na souhlas všech 

členů společenství vlastníků, má-li se toto pravidlo vztahovat obecně na všechny členy 

společenství vlastníků. Lze si jistě představit situace, při kterých budou poskytované ubytovací 

služby, resp. krátkodobé pronájmy, takového charakteru, že nebude hrozit narušování nočního 

klidu, znečišťování společných prostor apod. Může se například jednat o vlastníka jednotky, 

který v jednotce trvale bydlí, avšak určitou část roku stráví cestováním, a po dobu  

své nepřítomnosti poskytuje ubytovací služby spřátelené společnosti, která pravidelně vysílá  

své zaměstnance na pracovní cesty. Dopady na nerušený výkon vlastnického práva ostatních 

vlastníků jednotek tak bude zcela jistě jiný než v případě poskytování ubytovacích služeb 

turistům. Byť takové případy nejsou zdaleka tak časté jako krátkodobé ubytovávání turistů 

v centru města, nelze dle mého názoru omezovat vlastníka jednotky v jeho právu libovolně 

nakládat se svým vlastnictvím, pokud tím nebude docházet k závažnému rušení práv jiných osob 

nad míru přiměřenou poměrům.  

Způsob vyřízení věci soudem s ohledem na výše citovaný závěr odůvodnění připomíná 

spíše výsledek řízení zahájeného negatorní žalobou. Soud vzal za prokázané ztěžování výkonu 

vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek a poškozování společných částí domu. Napadené 

rozhodnutí společenství vlastníků jednotek neshledal v rozporu se zákonem, jelikož navrhovatel 

svoje vlastnické právo k bytu vykonává v rozporu s ustanovením § 1175 odst. 1 občanského 

zákoníku. Proto byl navrhovatel ve výkonu vlastnického práva omezen rozhodnutím 

shromáždění společenství vlastníků. Soud však dle mého názoru dostatečně nezohlednil,  

že změnou stanov nedošlo pouze k omezení navrhovatele ve způsobu výkonu svého vlastnického 

práva, ale k omezení všech členů společenství vlastníků. Pokud by se i některý další vlastník 

jednotky rozhodl využívat svou jednotku obdobným způsobem, avšak bez rizika omezování 

ostatních vlastníků jednotek, nemohl by takto činit bez souhlasu všech členů společenství. 

Vlastník jednotky by tak již nemohl s jednotkou nakládat v mezích právního řádu libovolně, 

nýbrž by výkon jeho vlastnického práva byl podmíněn souhlasem všech členů společenství 

vlastníků, a tím omezen.  

Na druhou stranu je nutné si připustit, že vlastník nemůže co do účelu užívání jednotky 

postupovat zcela neomezeně. Obligatorní náležitostí prohlášení je podle ustanovení  

§ 1166 odst. 1 písm. b) bod 1. občanského zákoníku také určení účelu užívání bytu,  

resp. nebytového prostoru. Nabyvatel jednotky by s tímto účelem užívání měl být před 

uzavřením kupní smlouvy přirozeně seznámen a následně by jej měl respektovat. Je otázka,  

zda pojem účel užívání vykládat stejně jako zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon). Domnívám se, že nikoli. Vlastník by měl mít při pořízení 
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prohlášení větší míru volnosti při formulaci účelu užívání, ten by však měl být alespoň zčásti 

konkrétní.255 Zřejmě by mělo určení účelu užívání odpovídat znění přílohy č. 6 katastrální 

vyhlášky,256 která vypočítavá způsoby využití jednotky jako například byt, ateliér, garáž, dílna 

nebo provozovna, jiný nebytový prostor apod. Pokud by vlastník jednotky zamýšlel účel užívání 

bytu změnit, musel by postupovat změnou prohlášení podle ustanovení § 1169 odst. 2 písm. b) 

občanského zákoníku, přičemž by se vyžadoval souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech 

vlastníků jednotek. Toto zejména chrání ostatní vlastníky jednotek pro případ, měl-li  

by se některý z vlastníků jednotek rozhodnout pro změnu účelu užívání bytu na nebytový 

prostor, například dílnu, přičemž hluk s provozem dílny spojený by zásadně znepříjemnil bydlení 

v domě. Jak ale upozorňuje Tomáš Dvořák, tato ochrana není dostatečná, jelikož je ke změně 

prohlášení dostačující dosažení nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků jednotek, 

přehlasována menšina vlastníků tak může být zcela zásadním způsobem rušena v právu pokojně 

bydlet. Před nabytím účinnosti zákona č. 163/2020 Sb. měl přitom každý z vlastníků právo 

změnu vetovat svým nesouhlasem. Jakousi ochranu však stále zajišťuje ustanovení § 1169 odst. 

3 občanského zákoníku.257 Omezení spojené s určením účelu užívání v prohlášení však chápu 

jako ochranu zejména proti zcela zásadní změně způsobu užívání bytu, například měl-li by se byt 

měnit v dílnu.  

Osobně se proto domnívám, že rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků,  

tak jak bylo formulováno, skutečně představuje nepřípustný zásah do vlastnického práva 

k jednotkám. Paušalizovaný zákaz byť i jen příležitostného poskytování ubytovacích služeb  

či krátkodobých pronájmů bez souhlasu všech vlastníků jednotek, navíc s charakterem 

nebudícím riziko zvýšeného rušení ostatních vlastníků jednotek, považuji za nesouladný 

s povahou vlastnického práva.  

Na samotný závěr ještě jedna poznámka k významu užívání jednotky v rozporu s účelem, 

pro který byla kolaudována, posuzuje-li se platnost rozhodnutí shromáždění společenství 

vlastníků omezující způsob užívání jednotek v bytovém spoluvlastnictví. Účel užívání vymezený 

v kolaudačním rozhodnutí (respektive v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním 

souhlasu) je dle mého názoru relevantní pouze z hlediska veřejnoprávních předpisů, jelikož platí 

zásada, že uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.258 

Porušování stavebních a daňových předpisů by tak nemělo mít významu při posuzování otázky 

 
255 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 881. 
256 Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 
257 DVOŘÁK, T. Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském 

zákoníku. Právní rozhledy, 2020, č. 13-14, s. 473-480. 
258 § 1 odst. 1 občanského zákoníku. 
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zákonnosti přijetí rozhodnutí shromážděním společenství vlastníků regulující výkon vlastnického 

práva k jednotce.  

Domnívám se proto, že Městský soud v Praze měl návrhu na vyslovení neplatnosti 

rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků vyhovět, jelikož doplněné ustanovení stanov  

je nepřípustným zásahem do výkonu vlastnického práva všech členů společenství, včetně 

budoucích. Umožnění členům společenství vlastníků takovýmto způsobem regulovat způsob 

využití jednotky jejím vlastníkem je dle mého názoru nesouladné s ústavněprávně zaručeným 

právem vlastnit majetek. Vlastníci jednotek, respektive společenství vlastníků,259 se dle mého 

názoru měli domáhat ochrany proti zásahu ze strany rušícího vlastníka zápůrčí žalobou, přičemž 

s ohledem na provedené dokazování a způsob vyřízení věci soudem by zřejmě byli v řízení 

úspěšní. Domnívám se proto, že Vrchní soud v Praze v rámci odvolacího řízení změní napadené 

usnesení Městského soudu v Praze a vysloví neplatnost napadeného rozhodnutí shromáždění 

společenství vlastníků.  

Otázky související s nepřiměřeným rušením práv jiných osob z důvodu poskytování 

ubytovacích služeb jsou palčivým problémem, který je předmětem mnoha odborných diskuzí. 

Zjednání příznivějšího stavu se jeví jako možné zejména cestou veřejnoprávních regulací, 

především s ohledem na daňové, živnostenské či stavební předpisy. Ať už se jedná o efektivnější 

postihování případů užívání jednotky v rozporu s účelem, k němuž byl byt kolaudován,  

či daňové dopady provozování ubytovacích služeb. Je však třeba respektovat limity soukromého 

práva a k otázkám omezování vlastnického práva k jednotce vůlí ostatních bytových 

spoluvlastníků přistupovat spíše opatrněji. 

 

5.3. Povinnost spravovat jednotku 

 

Na vlastníky jednotek klade občanský zákoník požadavek, aby svůj byt spravovali  

tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, a jde-li o společné části, které slouží 

vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a o společné části uvnitř bytu, aby prováděli a hradili 

pouze údržbu a drobné opravy.260 Standardně platí, že správu společných částí vykonává výlučně 

osoba odpovědná za správu domu a pozemku. Rozhodování o otázkách úpravy a údržby 

společné části anebo stavební úpravy společné části, která nevyžaduje změnu prohlášení,  

 
259 K aktivní věcné legitimaci společenství vlastníků srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3.4.2018,  

sp. zn. 26 Cdo 3553/2017. 
260 § 1175 odst. 2 občanského zákoníku. 
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a jejichž náklady převyšují částku stanovenou prováděcím právním předpisem,261 pak přísluší 

rozhodovat shromáždění vlastníků jednotek.262 Ovšem ustanovení § 1175 odst. 2 je vůči tomuto 

pravidlu lex specialis, tudíž vlastník jednotky skutečně provádí a hradí údržbu a drobné opravy 

uvedených společných částí samostatně.263 Jelikož vlastník jednotky údržbu a drobné opravy 

také hradí, nelze k jejich provedení použít finančních prostředků nakumulovaných příspěvky 

podle ustanovení § 1180 odst. 1 občanského zákoníku.  

Zákon nevymezuje, co se považuje na údržbu a drobné opravy, rovněž ani nařízení  

č. 366/2013 Sb. nestanoví žádné limity. Při posuzování rozsahu oprav bude nutné zvážit vždy 

všechny jednotlivé okolnosti případu, přičemž jakýmsi vodítkem by mohlo být přiměřené použití 

nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související  

s užíváním bytu. Především by dle mého názoru měla jednotlivá společenství vlastníků 

neexistenci jasného vymezení údržby a drobných oprav zohlednit ve stanovách a podrobně tam 

obsah těchto pojmů vymezit. Osoba odpovědná za správu domu a pozemku pak není oprávněna 

v těchto případech do společných částí zasahovat, to je právem a zejména povinností vlastníka 

jednotky. Platí však, že v případě oprav, které nejsou drobného charakteru, nesmí vlastník 

jednotky do společných částí zasahovat. Tyto opravy může provádět pouze osoba odpovědná  

za správu domu a pozemku. 

K případně zjištěným vadám a hrozícím škodám má vlastník bytu prevenční povinnost 

podle ustanovení § 2900 – 2903 občanského zákoníku. Neudržuje-li vlastník jednotky byt  

a společné prostory nacházející se uvnitř bytu nebo společné části určené k jeho výlučnému 

užívání v nezávadném stavu, respektive nenahlásí-li osobě odpovědné za správu závažnější 

závadu zvyšující riziko škody na nemovité věci, může to pro něj mít negativní dopad z hlediska 

odpovědnosti za případné důsledky.264 

 

5.4. Stavební úpravy uvnitř bytu  

 

 
261 Prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které v ustanovení § 13 odst. 2 nařízení stanoví,  

že v působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o opravě nebo stavební úpravě 

společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru  

na každou jednotku. Tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, případně 

pokud stanovy určí něco jiného. Převyšují-li náklady na správu tuto částku, je dána působnost shromáždění. 
262 § 1208 písm. e) bod 2. občanského zákoníku. 
263 Důvodová zpráva k bodu 40 až 46 zákona č. 163/2020 Sb., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: https://www-

beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 
264 NOVOTNÝ, M. In In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 907. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
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Součástí práva svobodně disponovat s bytem jako součástí jednotky je i právo  

jej stavebně upravovat. Vlastník jednotky však nesmí ohrozit, změnit nebo poškodit společné 

části.265 Zejména při provádění stavebních úprav však vlastníci jednotek postupují často 

protiprávně. Při stavebních úpravách jsou totiž limitováni pravidly zákonnými a pravidly 

založenými projevy vůle, jak je popsáno výše.  V domnění, že stavební úpravy provádí pouze  

na svém vlastnictví, tedy uvnitř bytu, mohou zasahovat do společných částí, což ovšem není 

dovoleno.266 Vlastníci jednotek totiž často například nedokážou rozlišit, že právní režim 

obvodových stěn bytu a nosných konstrukcí domu, jakožto společných částí,267 je odlišný  

od právního režimu nenosných příček mezi pokoji uvnitř jednotky. Jedná-li se o nenosné příčky, 

ty nejsou, nestanoví-li prohlášení jinak, společnými částmi. Vlastník jednotky tak může provádět 

jejich stavební úpravu. Změna vnitřní dispozice jednotky totiž nezasahuje do vlastnického práva 

ostatních spoluvlastníků nemovité věci a ani nemá vliv na velikost podlahové plochy jednotky 

jako celku. Na skutečnosti nemění nic ani to, že zbouráním takové příčky nebude jednotka 

odpovídat popisu jednotky uvedenému v prohlášení. Prohlášením totiž není konzervován stav 

jednotky navždy.268 Pokud se však jedná o obvodové stěny bytu nebo nosné stěny domu, 

respektive jiné společné části uvnitř bytu, vlastníci jednotek do nich nesmí samostatně zasahovat. 

V souladu výkladem výše vlastníci jednotek provádí pouze údržbu a drobné opravy těchto 

společných částí. Jednak by tím neoprávněně zasahovali do věci společné všem vlastníkům 

jednotek, navíc by takový zásah mohl mít negativní vliv na stabilitu domu jako takového. 

Zásadní dopad do praxe má proto jednoznačné vymezení společných částí. Jak bylo zmíněno 

v podkapitole 3.4.2. této práce, dodnes nepanuje shoda na tom, zda některé části nemovité věci 

mohou být v prohlášení vymezeny za příslušenství jednotky, nebo zda mají být dle současné 

úpravy obligatorně společné. Určení jejich právního režimu přitom vymezuje práva a povinnosti 

vlastníka jednotky, respektive práva a povinnosti osoby odpovědné za správu domu vzhledem 

k předmětným částem nemovité věci. 

Pro zajištění lepší kontroly před zásahy do společných částí bylo zákonem č. 163/2020 

Sb. pozměněno ustanovení § 1182 občanského zákoníku, čímž došlo k rozšíření možnosti osoby 

odpovědné za správu domu prověřit, zda vlastník jednotky neporušuje prováděním stavebních 

úprav své povinnosti. Vlastník jednotky má tak nyní oznamovací povinnost vůči osobě 

odpovědné za správu domu při provádění jakýchkoli stavebních úprav uvnitř svého bytu.  

 
265 § 1175 odst. 1 občanského zákoníku. 
266 Provádění úprav společných částí přísluší v souladu s ustanovením § 1189 osobě odpovědné za správu domu, 

vlastníci jednotek takto bez dalšího činit nemohou.   
267 § 1160 odst. 2 občanského zákoníku. 
268 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1.8.2014, sp. zn. 26 Cdo 886/2013. 
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Je bez významu, zda se bude jednat o stavební úpravy, které mohou mít veřejnoprávní důsledky, 

nebo zda k jejich provedení nebude podle stavebního zákona potřeba ani ohlášení.269 

Jelikož samotná oznamovací povinnost by neumožnila osobě odpovědné za správu domu 

skutečně prověřit charakter prováděných stavebních prací, ustanovení § 1182 odst. 2 občanského 

zákoníku zakládá vlastníku jednotky povinnost umožnit osobě odpovědné za správu po její 

předchozí výzvě ověřit, zda stavební úpravy neohrožují, nemění nebo nepoškozují společné 

části. Vlastník jednotky tuto povinnost splní například předložením stavební dokumentace,  

je-li k realizaci stavební úpravy vyžadována, případně i umožněním přístupu do bytu. Osobě 

odpovědné za správu domu přirozeně právo ověření svědčí i v případě, že vlastník jednotky 

nesplnil svou oznamovací povinnost. Sezná-li tak osoba odpovědná za správu domu, že v domě 

probíhají stavební úpravy,270 aniž by o tomto byla předem vyrozuměna, může vůči vlastníku 

jednotky uplatňovat právo vstupu do bytu či požadovat předložení stavební dokumentace.271 

Osobě odpovědné za správu domu však toto právo přísluší pouze co do ověření dopadů 

stavebních úprav na společné části. Pakliže osoba odpovědná za správu domu nabude dojmu,  

že by plánovanou stavební úpravou mohlo dojít k vážnému ohrožení společných částí, k této 

škodě prozatím nedošlo a ohrožení je reálné a velmi pravděpodobné, může se obrátit na soud 

s návrhem na uložení vhodných opatření k odvrácení hrozící újmy.272 273 Provedl-li by vlastník 

jednotky změnu na společných částech bez souhlasu osoby odpovědné za správu domu, může  

se osoba odpovědná za správu domu obrátit na soud a žalobou z rušené držby se domáhat,  

aby se rušitel rušení zdržel a vše uvedl v předešlý stav, případně se může zápůrčí žalobou bránit 

proti těmto neoprávněným zásahům do práv vlastníků jednotek ke společným částem domu.274 

V případě poškození společných částí pak lze uplatňovat právo na náhradu škody, zejména 

uvedením do předešlého stavu.275 Aktivní věcná legitimace osoby odpovědné za správu domu  

se ve věci náhrady škody dovozuje dle důvodové zprávy zejména z judikatury.276 277 

 
269 Důvodová zpráva k bodu 14 a 15 zákona č. 163/2020 Sb., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: https://www-

beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 
270 Hlukem ozývajícím se z bytu, pohybem dělníků ve společných prostorách, stěhováním stavebního materiálu, 

vibracemi apod. 
271 Srov. § 7 písm. d) nařízení vlády č. 366/2013 Sb.  
272 § 2903 odst. 2 občanského zákoníku. 
273 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.9.2019, sp. zn. 26 Cdo 379/2019. 
274 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 916. 
275 § 2951 odst. 1 občanského zákoníku. 
276 Důvodová zpráva k bodu 14 a 15 zákona č. 163/2020 Sb., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: https://www-

beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 
277 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11.4.2012, sp. zn. 29 Cdo 3269/2010; rozhodnutí Nejvyššího soudu  

ze dne 24.11.2010, sp. zn. 22 Cdo 3281/2008. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
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5.5. Nařízený prodej jednotky 

 

Na samotný závěr lze ještě dodat, že osoba odpovědná za správu domu disponuje 

prostředkem, který lze v krajních případech uplatnit vůči vlastníku jednotky, který opakovaně 

porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv 

ostatních vlastníků jednotek. Jedná se o možnost podat soudu návrh k nařízení prodeje jednotky 

tohoto rušícího vlastníka.278 Právní úprava nuceného prodeje jednotky doznala zásadních změn 

zákonem č. 163/2020 Sb. Původní úprava byla velmi nepraktická, činila proces zdlouhavým,  

a tak ve svém důsledku nebyla nikdy uplatněna. Nové znění ustanovení § 1184 občanského 

zákoníku proto nabízí podstatně uplatnitelnější a efektivnější možnost, jak chránit výkon práv 

ostatních vlastníků. 

K úspěšnému uplatnění možnosti nařídit nucený prodej jednotky musí být splněny 

následující podmínky. V první řadě je nutné, aby osoba odpovědná za správu domu doručila 

vlastníkovi jednotky, který porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím  

nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek, písemnou výstrahu. Ta musí 

splňovat minimální obsahové náležitosti, jež upravuje ustanovení § 1184 odst. 2 občanského 

zákoníku. Ve výstraze je tedy nutné uvést důvod jejího udělení, upozornit na možnost podání 

návrhu na nařízení prodeje jednotky a rušícího vlastníka vyzvat, aby se porušování povinností 

zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil. K tomuto se rušícímu 

vlastníkovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Dále musí s podáním návrhu 

vyslovit souhlas většina všech vlastníků jednotek, zákon tedy v tomto případě zavádí způsob 

hlasování „podle hlav“, aby tohoto postupu nemohli zneužívat vlastníci jednotek s vyšším 

podílem hlasovacích práv.279 Přirozeně se nepřihlíží k hlasu rušícího vlastníka jednotky,  

jejíž prodej se navrhuje.280 Co se naplnění materiálních znaků týče, jednání rušícího vlastníka 

jednotky musí představovat podstatné omezení nebo znemožnění výkonu práv ostatních 

vlastníků jednotek. Příkladem aktivního jednání lze uvést poškozování společných částí 

neoprávněnými stavebními úpravami, neoprávněné obsazení společných prostor, čímž dojde 

k vyloučení dalších vlastníků jednotek z možnosti je užívat, apod. V úvahu jistě připadá i zásah 

spočívající v nepřiměřených imisích vymezených dle ustanovení § 1013 občanského 

 
278 § 1184 odst. 1 občanského zákoníku. 
279 Důvodová zpráva k bodu 17 zákona č. 163/2020 Sb., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: https://www-beck-

online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 
280 § 1184 odst. 3 občanského zákoníku. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
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zákoníku.281 Ovšem i nekonáním může vlastník jednotky, má-li plnit své povinnosti, podstatně 

omezovat nebo znemožňovat výkon práv ostatních vlastníků jednotek. Jak bylo pojednáno výše, 

vlastník jednotky má povinnost spravovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý 

vzhled domu. Dále má povinnost provádět a hradit údržbu a drobné opravy společných částí 

nacházejících se uvnitř jeho bytu, jakož i společných částí určených k jeho výlučnému užívání.282 

Neplní-li vlastník jednotky tyto povinnosti, důsledky čehož kvalifikovaným způsobem zasahují 

do práv vlastníků ostatních jednotek, například se z bytu rušícího vlastníka šíří plíseň do bytů 

ostatních vlastníků, lze rovněž přistoupit k návrhu k nařízení prodeje jednotky. 

Podle důvodové zprávy bude splnění těchto podmínek v nalézacím řízení zahájeném  

na návrh osoby odpovědné za správu domu zjišťovat soud, přičemž bude návrh zamítnut, 

nebude-li splněna byť jen jedna z těchto podmínek.283 Tato skutečnost však nezakládá překážku 

rei iudicatae, došlo-li ke změně okolností a v důsledku později nastalé skutečnosti byly 

podmínky pro nařízení prodeje jednotky naplněny. Například by došlo k dodatečnému doručení 

výstrahy, poskytnutí přiměřené lhůty ke zjednání nápravy apod., což bylo v původním řízení 

důvodem pro zamítnutí návrhu.284 Závěrem, bude-li návrhu soudem vyhověno a rozsudkem 

nařízen nucený prodej jednotky, se bude možné po právní moci rozsudku na soud opětovně 

obrátit s návrhem na výkon tohoto rozhodnutí. 

Závěr 

Předmětem diplomové práce bylo pojednání o institutu bytového spoluvlastnictví  

se zaměřením na společné části nemovité věci. Institut bytového spoluvlastnictví nemá na našem 

území dlouhou historii. Zákonodárce proto při přijímání úpravy čerpal jen z poznatků relativně 

krátké aplikace norem tento institut upravujících. Přirozeně se tak lze setkat s některými 

ustanoveními, které činí interpretační a aplikační potíže, a to nezanedbatelného rozsahu. Cílem 

vztyčeným pro tuto práci tak bylo pojednat o některých z těchto sporných problematik, kriticky 

se nad nimi zamyslet, porovnat názorové směry zastávané v komentářové literatuře, zhodnotit 

judikaturní závěry, případně zvážit jejich aplikovatelnost s ohledem na postupné změny v právní 

úpravě, tyto poznatky sjednotit a pokusit se formulovat závěry z nich vyplývající. Záměrem bylo 

taktéž pojednat o některých důležitých změnách, které do právní úpravy bytového 

spoluvlastnictví vnesl zákon č. 163/2020 Sb. 

 
281 NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J., KRÁLÍK, M. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, str. 918. 
282 § 1175 odst. 2 občanského zákoníku. 
283 Důvodová zpráva k bodu 17 zákona č. 163/2020 Sb., [online] [cit. 2021-11-11] dostupné z: https://www-beck-

online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 
284 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5.12.2006, sp. zn. 21 Cdo 2091/2005. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
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Aby bylo možné k těmto závěrům dospět a seznámit s nimi čtenáře této práce,  

bylo nejdříve nutné jít k samotným kořenům právní úpravy vlastnictví bytů. Se znalostí tohoto 

vývoje a potřebě posunu v právní úpravě směrem k bytovému spoluvlastnictví je pak snazší 

pochopit smysl aktuálně platných a účinných ustanovení, jakému účelu mají zřejmě sloužit,  

jak je aplikovat apod. Vymezení obecně teoretických koncepcí pak má svůj význam  

při rozlišování, jak je přistupováno k bytovému spoluvlastnictví jako takovému. Právní předpisy 

upravující bytové spoluvlastnictví stojí na jedné z těchto koncepcí, jejich znalost a porozumění  

je nezbytné pro správné uchopení institutu bytového spoluvlastnictví jako takového. Zvolená 

koncepce má zásadní dopad na pojetí vztahu k bytu a společným částem ve smyslu plurality 

předmětů práva. Občanský zákoník vychází z koncepce dualisticko-monistické, což se projevuje 

v novém pojetí jednotky jakožto neoddělitelného spojení bytu jako prostorově oddělené části 

domu a podílu na společných částech nemovité věci. Prismatem této koncepce je nutné vnímat 

úpravu bytového vlastnictví. První kapitola je tedy teoretického rázu, avšak s důležitými dopady 

na praktickou aplikaci ustanovení bytového spoluvlastnictví. 

Obecné úpravě bytového spoluvlastnictví a zejména dvěma základním pojmům tohoto 

institutu, jednotce a prohlášení, jsem se věnoval v druhé kapitole této diplomové práce. Výklad 

pojednává především o způsobu a významu rozlišování druhů jednotek s hodnocením dopadů  

na dnešní právní vztahy, dále o relevanci prohlášení vlastníka, jeho náležitostech, jakož  

i o způsobech změny prohlášení, a to ve světle novely občanského zákoníku provedené zákonem 

č. 163/2020 Sb. 

Jádrem diplomové práce je vymezení společných částí dělené nemovité věci a pojednání 

o jejich správě. Zejména zde se realizoval zamýšlený záměr diplomové práce. Názory  

na vymezení společných částí nejsou v odborné literatuře jednotné. Rovněž ani vyššími soudy 

nebyla tato otázka ve vztahu k úpravě obsažené v občanském zákoníku řešena. K dispozici  

je řada rozhodnutí Nejvyššího soudu vztahujících se k předchozí úpravě, ty však dle mého 

názoru nejsou použitelné, jelikož je dle nynější úpravy charakter společných částí vymezen 

jinak. Určití autoři se domnívají, že některé části nemovité věci (např. balkony, terasy, lodžie  

a okna) lze prohlášením vymezit jako společné v zásadě dispozitivně, jiní se domnívají,  

že úprava je v tomto směru kogentní a tyto části nemovité věci budou vždy společnými. 

Záležitost je pak o to komplikovanější, když se vznik věcných práv (tedy i bytového 

spoluvlastnictví), jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

občanského zákoníku, řídi dosavadními předpisy. V diplomové práci tak bylo nutné se vypořádat 

i s otázkou, zda může být režim společných částí rozdílný v domech s jednotkami, které jsou 

vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů, a v domech s jednotkami vymezenými podle 
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občanského zákoníku. Domnívám se, že své osobní závěry na shora předestřené otázky jsem  

dle svého nejlepšího chápání smyslu příslušných ustanovení vyložil způsobem obhajitelným, 

podpořeným náležitou argumentací a zdroji. Jistě si netroufám tvrdit, že se jedná o absolutní  

a nezpochybnitelné závěry. Jak jsem již uváděl, v odborných kruzích se na tyto otázky vedou  

již delší dobu polemiky. Mým cílem bylo se polemiky touto cestou zúčastnit a přispět svými 

názory. 

Po vymezení samotného předmětu správy tak bylo možné pokračovat některými úvahami 

spojenými se správou nemovité věci. Platná právní úprava je založena na systému dvou režimů 

správy domu a pozemku. Jedná se o správu zajišťovanou správcem, respektive společenstvím 

vlastníků. Tato úprava duálního režimu je však složitá, nevyrovnaná, interpretačně náročná  

a dle některých zejména nepotřebná. Četné otázky se vyřešily přijetím zákona č. 163/2020 Sb. 

Tato velmi přínosná novela znamenala vyjasnění mnoha interpretačních potíží, na druhou stranu 

se však neobešla bez některých ne zcela jasných ustanovení, jejichž výklad bude opět předmětem 

mnoha diskuzí. Zejména úprava správy bez vzniku společenství jednotek doznala změn, které 

působí nelogicky či nejasně. Svou pozornost jsem proto věnoval právní úpravě správy 

zajišťované správcem. 

Další oblastí, jíž jsem se v této diplomové práci věnoval, byly stavební úpravy v rámci 

bytového spoluvlastnictví. Rozlišovat lze zejména stavební úpravy uvnitř bytu nezasahující  

do společných částí, dále stavební úpravy společných částí, o jejichž provedení rozhoduje 

shromáždění, respektive statutární orgán společenství vlastníků, a v poslední řadě stavební 

úpravy vyžadující změnu prohlášení. Každá stavební úprava prováděná v rámci bytového 

spoluvlastnictví spadá do jednoho z vyjmenovaných režimů, které se od sebe zásadním 

způsobem odlišují. Vlastníci jednotek však v tomto rozlišování často chybují, proto jsem  

se pokusil vymezit základní rozdíly mezi jednotlivými režimy a na praktických příkladech 

demonstrovat jejich uplatnění. Důležité je rovněž zmínit, že zásadní spojitost v nedůsledném 

dodržování příslušných režimů má již samotné vymezení společných částí. Tedy aby bylo možné 

určit, pod který z režimů danou stavební úpravu podřadit, je nutné nejprve jednoznačně vymezit, 

co jsou společné části a co nikoliv. Bez odpovědi na tuto otázku totiž nelze s jistotou říci, 

kterému režimu stavební úprava podléhá. Na tomto příkladu tak lze ilustrovat, jaké dopady 

nejednotné chápání rozsahu společných částí může mít.  

S ohledem na medializované, prvostupňové rozhodnutí soudu o možnosti společenství 

vlastníků zakázat poskytování ubytovacích služeb jsem pátou kapitolu věnoval některým právům 

a povinnostem vlastníků jednotek. Cílem této kapitoly bylo popsat práva a povinnosti vlastníka 

jednotky ke společným částem a jeho bytu, jakož i pojednat o omezeních, která jsou 
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s vlastnictvím jednotky spojena. V rámci tohoto výkladu pak i zejména pojednat o zmíněném 

rozhodnutí soudu, jeho závěrech a odůvodnění, a následně předestřít vlastní myšlenky k této 

kauze a možnostem společenství vlastníků regulovat způsob nakládání s jednotkami v tomto 

směru. Na rozhodnutí odvolacího soudu se osobně sám těším, jelikož jsem zvědav, jak ve věci 

rozhodne, a zejména z jakých důvodů. Obtěžování vlastníků jednotek poskytováním ubytovacích 

služeb je dlouhodobým a velmi palčivým problémem v domech s vymezenými jednotkami,  

se kterým je nutné se vypořádat. Zdali to bude cestou práva soukromého, to se zřejmě ukáže. 

Zajímavé ovšem bude pozorovat i jiné iniciativy, kterými se cílí chránit vlastníky jednotek před 

rušením jejich poklidného výkonu vlastnického práva k jednotkám. Předpisy práva daňového, 

stavebního či živnostenského také jistě nabízí nástroje, jak by mohli být tito poskytovatelé 

ubytovacích služeb regulováni. Výklad o právech a povinnostech vlastníků jednotek by ovšem 

nebyl kompletní, kdyby nebyla alespoň zmíněna možnost nařízeného prodeje jednotky jako 

krajního způsobu ochrany ostatních vlastníků jednotek. Pozornost je tak věnována i tomuto. 

Závěrem bych pouze dodal, že ačkoli právní úprava bytového spoluvlastnictví vykazuje 

jisté nedostatky či nepřesnosti, domnívám se, že se jedná o pochopitelný stav daný krátkým 

vývojem tohoto institutu. Kodifikací soukromého práva v roce 2014 došlo k zásadnímu zlepšení 

této právní úpravy, k témuž došlo přijetím zákona č. 163/2020 Sb. Celkově úpravu hodnotím 

jako relativně kvalitní, samozřejmě s prostory ke zlepšení či vyjasnění. Je však pravdou,  

že by měla být úprava bytového spoluvlastnictví pokud možno co nejvíce simplifikována  

a zpřehledněna, aby měli vlastníci jednotek k dispozici normy, které lze jednoduše interpretovat 

a řídit se jimi. 
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• Důvodová zpráva k zákonu č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, [online] 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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[cit. dle textu] dostupné z: https://www-beck-online-

cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0# 

• Věcný záměr občanského zákoníku (s úpravami po projednání v odborných komisích 

LRV a v Legislativní radě vlády) [online] [cit. dle textu] dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/vecny_zamer_OZ_2000.pdf. 

• Výkladové stanovisko č. 7 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní 

legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 19. 4. 2013, [online] [cit. dle textu] 

dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko-07.pdf 

• Výkladové stanovisko č. 16 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní 

legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 16.1.2014, [online] [cit. dle textu] 

dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_Pavla.pdf 

 

4. Právní předpisy 

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

• Ústavní zákon č. 100/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 

Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o 

československé federaci. 

• Zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

• Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 

• Zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. 

• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

• Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví bytů. 

• Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám 

a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé 

zákony (zákon o vlastnictví bytů). 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgiyf6mjwgnpwi6q&rowIndex=0
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/vecny_zamer_OZ_2000.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko-07.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_Pavla.pdf
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• Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům. 

• Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových 

nároků v družstvech. 

• Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

• Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s 

bytovým spoluvlastnictvím.  

• Nařízení vlády č. č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy 

související s užíváním bytu. 

• Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 

• Das Bundesgesetzüberdas Wohnungseigentum, BGBI. I Nr. 70/2002. 

 

5. Judikatura 

Ústavní soud  

• Nález pléna Ústavního soudu ze dne 13.3.2001, sp. zn. Pl. ÚS 51/2000. 

Nejvyšší soud 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8.6.2021, sp. zn. 26 Cdo 669/2021. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2019, sp. zn. 22 Cdo 1511/2019. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2015, sp. zn. 26 Cdo 3862/2015. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.5.2001, sp. zn. 26 Cdo 2152/2000. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16.12.2015, sp. zn. 22 Cdo 3938/2013. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2019, sp. zn. 22 Cdo 1216/2019. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2014, sp. zn. 26 Cdo 413/2013. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11.12.2014, sp. zn. 26 Cdo 1379/2013. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12.12.2017, sp. zn. 26 Cdo 801/2017.  

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16.6.2015, sp. zn. 26 Cdo 811/2015. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11.9.2019, sp. zn. 26 Cdo 379/2019. 
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• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24.11.2010, sp. zn. 22 Cdo 3281/2008. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5.12.2012, sp. zn. 28 Cdo 728/2012. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.1.2017, sp. zn. 26 Cdo 2323/2016. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3.4.2018, sp. zn. 26 Cdo 3553/2017. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1.8.2014, sp. zn. 26 Cdo 886/2013. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11.4.2012, sp. zn. 29 Cdo 3269/2010.  

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2012, sp. zn. 22 Cdo 2062/2010. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.6.2019, sp. zn. 26 Cdo 2359/2018. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.3.2020, sp. zn. 26 Cdo 1301/2019. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. 26 Cdo 287/2018. 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5.12.2006, sp. zn. 21 Cdo 2091/2005. 

Městský soud v Praze  

• Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21.11.2019, sp. zn. 80 Cm 8/2018. 

6. Ostatní  

• Návodu pro správu katastru nemovitostí ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2017, č.j. 

ČÚZK-08960/2017-22, účinného od 15.8.2017. 
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Bytové spoluvlastnictví – společné části 

 

Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou 

v občanském zákoníku, a to se zaměřením na společné části nemovité věci. Cílem práce bylo 

zaměřit se a pojednat o některých otázkách úpravy bytového spoluvlastnictví, které nejsou zcela 

vyjasněny a působí interpretační potíže. Jelikož je institut bytového spoluvlastnictví relativně 

nový a stále se vyvíjející, nabízí se vskutku široký okruh témat, o kterých by mohlo být 

pojednáváno. Z rozsahových důvodů se proto práce zaměřuje na otázky spojené se společnými 

částmi. Předmětem práce je taktéž výklad o důležitých změnách, které do úpravy bytového 

spoluvlastnictví vnesl zákon č. 163/2020 Sb. 

Samotná diplomová práce se člení do pěti kapitol. První kapitola nabízí historický vývoj 

institutu bytového spoluvlastnictví společně s pojednáním o obecně teoretických koncepcích,  

na nichž může být bytové spoluvlastnictví založeno. Druhá kapitola následně pojednává obecně 

o institutu bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku, především pak ale vymezuje 

základní zákonné pojmy, na nichž úprava bytového spoluvlastnictví stojí. Zejména se jedná  

o vymezení jednotky a způsobu jejího vzniku, to je však z rozsahových důvodů omezeno pouze 

na prohlášení vlastníka. Pro důležitost tohoto právního jednání je prohlášení vlastníka také 

věnováno dostatek prostoru. Závěry první a druhé kapitoly představují jakési základní vymezení, 

bez kterého by nešlo kriticky uvažovat o otázkách předestřených v následujících kapitolách. 

Třetí kapitola se již věnuje společným částem nemovité věci, způsobu jejich vymezení 

podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a podle občanského zákoníku, důsledkům změny 

právní úpravy na charakter společných částí vymezených v již existujících bytových 

spoluvlastnictvích, a to zejména se zaměřením na některé specifické společné části, jako jsou 

balkony, terasy, lodžie či okna. 

Následující kapitola pojednává o správě společných částí, a to zejména se zaměřením  

na správu zajišťovanou bez vzniku společenství, jejíž znění po přijetí zákona č. 163/2020 Sb. 

doznalo změn hodných několika poznámek. Zvlášť je i pojednáno o stavebních úprav společných 

částí. 

Poslední kapitola je věnována právům a povinnostem vlastníků jednotek souvisejících  

se společnými částmi. Výklad je zaměřen na práva a povinnosti vlastníků jednotek při nakládání 

s touto věcí. Pro své případné dopady na praxi je zejména analyzováno prvostupňové rozhodnutí 
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Městského soudu v Praze, které potvrdilo možnost společenství vlastníků regulovat poskytování 

ubytovacích služeb v jednotkách.  
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společné části 

správa domu a pozemku 
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Residential co-ownership - common areas 

 

Abstract 
 

 

The diploma thesis deals with the legal regulation of residential co-ownership contained 

in the Civil Code, with an emphasis on the common areas of an immovable thing. The aim of the 

thesis was to focus and discuss some issues of residential co-ownership, which are not 

completely clarified and cause interpretation difficulties. As the institute of residential  

co-ownership is relatively new and constantly evolving, there is indeed a wide range of topics 

that could be discussed. Therefore, due to the breadth of the topic, the thesis focuses on issues 

related to common areas. The subject of the thesis is also to shed some light on important 

changes adopted by the Act No. 163/2020 Coll. 

The diploma thesis itself is divided into five chapters. The first chapter offers a historical 

development of the institute of residential co-ownership together with an introduction to general 

theoretical concepts on which residential co-ownership may be based. The second chapter then 

describes the institute of residential co-ownership in the Civil Code in general, but above all it 

defines the basic legal concepts on which the regulation of residential co-ownership is based.  

In particular, it is a matter of defining the unit and the method of its creation, although this is 

limited to the declaration of the owner for reasons of scope. Sufficient space is also devoted  

to the importance of this juridical act. The conclusions of the first and second chapters represent 

a rather underlying foundation, without which it would not be possible to think critically about 

the issues presented in the following chapters. 

The third chapter deals with the common areas of an immovable thing, how are they 

defined pursuant to Act No. 72/1994 Coll., ownership of flats, and pursuant to the Civil Code, 

the consequences of the change in legislation on the nature of common areas focusing on some 

specific common areas such as balconies, terraces, loggias or windows. 

The following chapter deals with the administration of the common areas with  

an emphasis on the administration provided in the absence of the association of unit owners, the 

wording of which after the adoption of Act No. 163/2020 Coll. has undergone changes worthy of 

a few remarks. The construction modifications of the common areas are also discussed. 

The last chapter is devoted to the rights and obligations of unit owners related to  

the common areas. The content focuses on the rights and obligations of unit owners when 

disposing with the thing. Due to its possible impact on practice, the first-instance decision  
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of the Municipal Court in Prague which confirmed the opportunity of the association of unit 

owners to regulate the provision of accommodation services in units is analyzed. 

 

Key words 

 

residential co-ownership 

common areas 

administration of a building and tract of land 

 


