
Problematika vlastnictví bytů a společenství vlastníků jednotek je v současné době 
velmi aktuální a živá a bude čím dál tím víc potřebnější a používanější. Její 
aktuálnost spočívá nejen v tom, že se jedná o institut poměrně nový, ale také v tom, 
že z důvodu soužití v domě s byty ve vlastnictví různých osob a nutnosti rozhodovat 
o společných částech domu a o provozu vznikají mezi lidmi zásadní názorové 
rozdíly, které mnohdy vyvolávají zbytečné spory. Právní úprava této problematiky, 
obsažená v zákoně o vlastnictví bytů, je dosti složitá a zkušenosti vycházející z 
aplikace zákona potvrzují existenci řady nedostatků. Tyto nedostatky byly řešeny 
výše již zmiňovanými novelizacemi zákona, které přinesly určitá zlepšení a 
iniciovaly přípravu nového zákona o vlastnictví bytů, jehož osud je zatím nejistý. 
Cílem mé práce bylo tedy osvětlit a přiblížit platnou právní úpravu, její význam se 
zřetelem na. Pokusila jsem se rovněž upozornit na to, co nového můžeme do 
budoucna v této oblasti očekávat. Zvláštní pozornost, jak z názvu diplomové práce 
vyplývá, je zaměřena na společenství vlastníků jednotek, konkrétně na pravidla 
existence a činnosti společenství vlastníků jednotek, postavení a působnost 
jednotlivých orgánů společenství a také principy jeho hospodaření. 
I přesto, že zákon prošel několika novelizacemi, zůstává stále nedořešena řada 
zásadních problémů a nedostatků. Například ustanovení o vzniku vlastnictví bytů 
jsou nesystematicky roztroušena na několika místech a nenavazují na úpravu 
prohlášení vlastníka budovy, proto by bylo de lege ferenda vhodné vytvořit právní 
pojem „vlastnictví jednotky“ tak, aby bylo zřejmé, že jde o vlastnictví bytu či 
nebytového prostoru spolu s podílovým spoluvlastnictvím na společných částech 
domu, tvořící vzájemně spojený celek. Dále schází komplexní úprava správy 
společných částí domu a pozemku a výraznější vymezení práv a povinností vlastníků 
jednotek vztahující se ke správě domu a pozemku. V zákoně není rovněž 
dostatečně řešena úprava prostředků soudní ochrany práva vlastníků jednotek 
především ve vztahu k těm vlastníkům, kteří se v rozporu se zákonem nehodlají na 
správě společných částí domu předepsaným způsobem podílet. Konkrétní situací 
vztahující se k této problematice je případ, kdy vlastník jednotky žádá společenství o 
souhlas, resp. vyjádření k určité věci (standardně souhlas s provedením stavebních 
úprav) a společenství je v této věci nečinné, nebo není dosaženo potřebné většiny, 
aby shromáždění bylo usnášeníschopné. Narazila jsem na několik rozsudků 
odvolacích soudů, a každý řešil uvedenou problematiku jinak(vesměs záporně pro 
žadatele, když argumentovali skutečností, že pokud není projevena vůle 
společenství vlastníků jednotek, nelze ji nahradit a nečinnost sama není projevem 
vůle). Našla jsem ale rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn 28 Cdo 5216/2007 ze 
14.5. 2008, který by mohl mít sjednocující efekt a mohl by se stát účinnou zbraní proti 
nečinnosti. Podle názoru dovolacího soudu má napadené rozhodnutí zásadní 
význam, neboť „…nastolené otázky ještě nebyly předmětem rozhodování dovolacího 
soudu a soudy je patrně rozhodují různě…“ 
V rámci úvah de lege ferenda se proto jeví příhodné doplnit ustanovení zákona o 
vlastnictví bytů (§ 11 odst. 3)ustanovením, které stanoví, že žalobu na náhradu 
projevu vůle může podat vlastník jednotky i tehdy, jestliže se shromáždění v 
přiměřené době nesešlo, ačkoli vlastník o jeho svolání požádal. 
Současné úpravě je vytýkána složitost rozhodování vlastníků jednotek, proto v rámci 
úvah de lege ferenda se jeví vhodné odstranit dosavadní složitá ustanovení o tom, 
kdy se rozhoduje kvalifikovanou většinou a nahradit je ustanovením, že zásadně se 
bude rozhodovat nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek a pouze ve 
výslovně určených záležitostech se bude vyžadovat souhlas všech vlastníků 
jednotek. Na tomto místě chci ještě uvést, že v případě, kdy se k platnosti rozhodnutí 



vyžaduje souhlasu všech členů společenství, by de lege ferenda bylo vhodné doplnit 
ustanovení, že odepře-li člen společenství bez závažných důvodů souhlas, může 
soud svým rozhodnutím nahradit projev vůle člena společenství. 
Dále je vhodné podotknout, že příliš formalizovaný způsob rozhodování na schůzi 
shromáždění vlastníků jednotek nedává patřičný prostor pro uplatnění projevu vůle a 
rozhodování vlastníků jednotek, proto de lege ferenda přistoupení k způsobu 
rozhodování mino tento rámec se jeví jako liberálnější a zavádí širší možnosti 
rozhodovat i mimo schůzi shromáždění. 
Podobně se s těmito i mnohými dalšími nedostatky zákona o vlastnictví bytů snaží 
vypořádat dlouho připravovaný a očekávaný návrh nového zákona o vlastnictví bytů, 
který je konkretizuje ve svých jednotlivých paragrafech. Tento návrh prošel během 
svého vývoje již mnohými změnami a zřejmě jej čeká ještě dlouhá cesta, neboť ani 
jeho nejnovější verze neuspěla (2.10.2008) v legislativní radě vlády. Bude tedy 
zapotřebí předmětný návrh dopracovat ve smyslu návrhů stanovisek legislativní rady 
vlády, zpravodajských zpráv, jakož i zásadních připomínek. Aktuální stav nasvědčuje 
tomu, že zhruba 1,5 miliónů vlastníků bytů a nebytových prostor, pro které má tento 
návrh nesmírný význam, si bude muset ještě nějakou dobu počkat na kvalitní právní 
úpravu této problematiky. 
 


