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1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ZvlB  zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

k budovám a některé vlastnické vztahy bytům a nebytovým prostorám a 

doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších 

předpisů 

ObčZ  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
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2 ÚVOD 

 

Název předkládané práce je „Zákon o vlastnictví bytů se zaměřením na společenství 

vlastníků jednotek.“ Toto téma jsem si zvolila také proto, že zmíněný zákon se bezprostředně 

dotýká stále širšího spektra obyvatel. Není proto divu, že norma prošla od svého schválení 

složitým vývojem, který odráží jak obtížnost efektivní právní úpravy této oblasti, tak některé 

právně technické nesnáze této problematiky. 

 Cílem této práce je pojednat o zákonu o vlastnictví bytů jak vzhledem k jeho vývoji 

tak i současnému stavu a jeho plánovaným novelizacím, se zaměřením na společenství 

vlastníků jednotek. S ohledem na účel a omezený rozsah této práce se nebudu věnovat 

veškerým institutům zákona o vlastnictví bytů, ale svoji pozornost zaměřím pouze na ty, 

z mého pohledu, nedůležitě. 

Nosnou část práce tvoří šest kapitol (3-8). Třetí kapitola této práce je věnována 

základní  charakteristice zákona o vlastnictví bytů, jednotlivým vývojovým stádiím, jeho 

současné podobě a pojednává též o společenství vlastníků jednotek, jako o zvláštním typu 

právnické osoby. Kapitola čtvrtá obsahuje definice základních pojmů vymezených pro účely 

zákona o vlastnictví bytů. Kapitola pátá a šestá je zaměřená na bytové vlastnictví, vznik a 

zánik vlastnictví jednotky. 

Sedmá kapitola je nejobsáhlejší a je věnovaná problematice společenství vlastníků 

jednotek, konkrétně současné právní úpravě společenství, rejstříku společenství vlastníků 

jednotek a stanovám. Podrobněji je zde také pojednáno o orgánech společenství, předmětu 

činnosti a hospodaření společenství, právech a povinnostech členů společenství a v neposlední 

řadě též o zániku společenství. Osmá kapitola se zabývá novou koncepcí společenství 

vlastníků jednotek. 

Práce má za úkol vymezit předmět úpravy zákona o vlastnictví bytů především de lege 

lata, ale rovněž  na závěr upozornit na některé přetrvávající nedostatky a pokusit se o návrhy  

de lege ferenda a to v souvislosti s připravovanou novou zákonnou úpravu problematiky 

vlastnictví bytů. 
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3 ZÁKON O VLASTNICTVÍ BYTŮ JAKO ZÁKLÁDNÍ           

ZÁKON UPRAVUJÍCÍ VLASTNICTVÍ BYTŮ 

 

 

3.1 Základní charakteristika zákona o vlastnictví bytů 

 

Zákon o vlastnictví bytů upravuje specifickou úpravu bytů a nebytových prostor a 

navazuje na předpoklady vytvořené v § 125 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož 

zvláštní zákon upravuje vlastnictví k bytům a nebytovým prostorům. Další východiskem 

je §118 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož mohou být předmětem 

občanskoprávních vztahů byty a nebytové prostory. Tímto ale občanský zákoník jako 

zákon obecný (lex generalis) neumožnil nabývání bytů a nebytových prostor zvláštnímu 

zákonu (lex specialis), tedy zákonu o vlastnictví bytů. 

Obě ustanovení vycházejí z toho, že byt či nebytový prostor, ačkoli jsou vymezeny 

jako části budovy, nejsou fakticky reálně oddělitelnými částmi budovy, proto ani ze stavebně 

technického hlediska nelze s bytem či nebytovým prostorem nakládat v plném rozsahu jako se 

samostatnou věcí. Jde v podstatě o právní fikci bytu nebo nebytového prostoru jako 

samostatných věcí, a tedy předmětů vlastnického práva. To, že jednotka může být 

samostatným předmětem občanskoprávních vztahů, vyplývá jen z toho, že takto to § 118 

odst. 2 ObčZ výslovně stanoví. Vlastnictví jednotky jako vymezené části budovy nemůže 

však být takovým vlastnictvím, kterému odpovídá plné panství nad věcí. Rozdíl mezi 

vlastnictvím věci (nemovitosti) a vlastnictvím jednotky se projevuje především v rozsahu 

oprávnění vlastníka. Vlastnické právo k jednotce má smysl a právní relevanci jen spolu 

s podílem na spoluvlastnickém právu ke společným částem domu.1 Z hlediska výše 

uvedeného je pak tedy evidentní, že pro jednotku (byt nebo nebytový prostor) jako předmět 

vlastnictví bylo nutné stanovit zvláštní úpravu.  

Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 

spoluvlastnické vztahy bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony ( dále jen 

zákon o vlastnictví bytů),  byl přijat Poslaneckou sněmovnou 24. března 19942, vyhlášen byl 

ve Sbírce zákonů České republiky 29. dubna 1994 a  účinnosti nabyl dne 1. května 1994. 

                                                 
1 Např. Nejvyšší soud ČR, sp.zn. 28 Cdo 1243/2001. 
 
2 Srov . usnesení Poslanecké sněmovny č. 599 a č. 724 z roku 1994. 
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Nahradil původní právní úpravu osobního vlastnictví bytů, která byla do našeho právního řádu 

poprvé zavedena zákonem č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům. Změny v právní 

úpravě vlastnictví bytů, které byly provedeny v roce 1994, odpovídaly zásadním změnám 

vyplývajícím z odstranění deformací vlastnictví z období před rokem 1992. 

Jedním z hlavních důvodů přijetí zákona byla snaha umožnit všem vlastníkům prodávat byty. 

Hlavní rozdíl mezi těmito zákony je spatřován v pojetí vlastnictví – základem zákona 

č. 72/1994 je spoluvlastnictví budovy, v němž je spoluvlastník vlastníkem bytu nebo 

nebytového prostoru a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, 

zatímco základem zákona č. 52/1966 je spojení  vlastnictví k bytu nebo nebytovému prostoru 

a podílového vlastnictví ke společným částem domu. Podle zákona o osobním vlastnictví 

k bytům mohlo dojít k prodeji bytů do vlastnictví občanů pouze v domech, ve kterých byly 

prodány všechny byty, což bylo v praxi málo reálné a proto se prodej bytů příliš nerozšířil. 

Zrušení tohoto zákona bylo nezbytné pro odstranění nejzávažnějších deformací této formy 

vlastnictví, odrážející administrativně – direktivní přístupy z minulých let, které spočívaly 

především v omezování tzv. osobního vlastnictví, v diskriminaci soukromého vlastnictví a 

v zamezení převodu vlastnictví bytů v domech jiných osob než státu. Přijatý zákon zakotvil 

bytové vlastnictví jako jednu z možných forem tzv. privatizace bytového fondu .3 Použití 

zákona je závislé pouze na rozhodnutí dosavadního vlastníka budovy.Nikoho, s výjimkou 

bytových družstev, nelze nutit, aby prodával byty a nebytové prostory podle tohoto zákona. 

Postup podle tohoto zákona je pouze jednou možností bytové privatizace, dále zůstávají 

zachovány další způsoby, které vycházejí z obecných předpisů a byly využívány již dříve.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Zákon o vlastnictví bytů sice umožňuje prodej jednotlivých bytů a nebytových prostorů, nejde však o 
privatizaci ve vlastním slova smyslu, neboť privatizací ve smyslu odstátnění byl již samotný přechod 
vlastnického práva k obytným domům na obce. 
4 Patří k nim prodej celých domů do vlastnictví právnických osob, jež byly vytvořeny dosavadními nájemci. 
Dále pak prodej celých domů do podílového spoluvlastnictví dosavadním nájemcům. 
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3.1.1 Novelizace zákona o vlastnictví bytů 

 

 Zkušenosti vycházející z aplikace zákona č. 72/1994 Sb., však potvrdily existenci řady 

sporných otázek a nedostatků, které vyústily v návrhy na novelizaci právní úpravy. 

Zákon o vlastnictví bytů byl již tedy od svého vzniku několikrát novelizován, a to 

jmenovitě: 

 zákonem č. 273/1994 Sb., 

 nálezem Ústavního soudu ČR č. 280/1996 Sb., 

 zákonem č. 97/1999 Sb., 

 zákonem č. 103/2000 Sb., 

 zákonem č. 229/2001 Sb., 

 zákonem č. 451/2001 Sb., 

 zákonem č. 320/2002 Sb., 

 zákonem č. 437/2003 Sb., 

 zákonem č. 171/2005 Sb. 

 Zákonem č. 179/2005 Sb., 

Zákonem č. 296/2007 Sb., 

 

  Jedenáct celkem uvedených novelizací bylo tedy vedeno snahou odstranit některé 

sporné otázky a nedostatky.  

Dvě z uvedených novelizací provedené zákony č. 103/2000 Sb. a č. 451/2001 Sb. 

představují  novelizace zásadní. Dotýkají se především právního postavení a právních 

poměrů společenství, nově jako právnické osoby.  

 

První novela: 

 

Charakteristika společenství jako právnické osoby (ve smyslu § 18 odst. 2 písm. d) 

ObčZ) byla dána vymezením předmětu činnosti společenství a jeho způsobilostí zavazovat se 

ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Podle 

této první novely společenství vzniká přímo ze zákona, jakmile nastanou zákonem 

výslovně určené skutečnosti. Společenství se podle první novely zapisovalo do obchodního 

rejstříku, který neměl konstitutivní účinek. Tento zápis však měl neočekávaný a nechtěný 

dopad. Společenství, ačkoli nebylo založeno za účelem podnikání, zápisem získalo povahu 

podnikatele podle § 2 odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku a z toho vyplývaly pro 
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společenství i další povinnosti, zejména v oblasti účetnictví a daní. Proto byla přijata druhá 

novela. 

 

Druhá novela: 

 

Touto novelou zůstaly zachovány základní principy vzniku a úpravy právních poměrů 

společenství. Změny se týkaly především zápisu společenství – namísto zápisu společenství 

do obchodního rejstříku byl vytvořen samostatný rejstřík společenství5, do kterého se 

společenství zapisuje, vedený stejnými soudy, které vedou obchodní rejstřík (krajské soudy 

dle 9 odst. 3 písm. a) občanského soudního řádu). Došlo také ke změnám v souvislosti 

s účtováním společenství a povinnosti registrace u místně příslušného správce daně. 

A  tak došlo k vyřazení společenství z režimu podnikatele ve smyslu ObchZ. Byl zpřesněn 

předmět činnosti společenství jako právnické osoby. Do zákona bylo doplněno ustanovení o 

možnosti společenství nabývat i majetek (věci, práva a majetkové hodnoty, včetně bytů a 

nebytových prostor), ale jen v souladu s výkonem správy, provozu a oprav společných částí 

domu. 

V souvislosti s problematikou společenství je nutno zmínit zákon č. 171/2005 Sb., 

kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., který byl reakcí na časté námitky z řad vlastníků 

jednotek týkající se obtížnosti získání souhlasu všech vlastníků jednotek při hlasování o 

provedení oprav a rekonstrukcí společných částí domů, a tím i bránění výkonu řádné správy 

domu (správy, provozu a oprav společných částí domu).  Došlo tak ke změně § 11 odst. 5, 

podle kterého je nadále souhlasu všech vlastníků jednotek zapotřebí pouze k přijetí 

usnesení o změně stavby a změně v užívání stavby. V případě modernizací, rekonstrukcí, 

stavebních úprav a oprav společných částí domu, jimiž se nemění velikost 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu postačuje souhlas tříčtvrtinové 

většiny všech vlastníků jednotek. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Podrobněji viz . kapitola 7.2. 
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3.1.2 Současná situace 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo 20. 9. 2007 návrh nového zákona o 

vlastnictví bytů, který má nahradit stávající úpravu obsaženou dosud v zákoně č. 72/1994 Sb. 

Legislativci se po čtrnácti letech účinnosti dosavadního zákona uchýlili k předložení zcela 

nové právní úpravy, která by jen pouhou rozsáhlou novelou neřešila problémy vzniklé 

v praktické aplikaci dosavadního zákona, nýbrž by i reagovala na nově vzniklé potřeby 

v oblasti bytové politiky. Proto v závěru této práce bude pojednáno o nové koncepci institutu 

společenství vlastníků jednotek, který v návrhu zákona dostál značných změn. 

  S účinností nového zákona se počítalo od roku 2009, ale počátkem roku 2008  

ministerstvo stáhlo návrh nového zákona na základě výhrad legislativní rady vlády s tím, že 

připraví jiný, takže tím se termín plánované účinnosti dostal do ohrožení.  

Dle tiskové zprávy ministerstva pro místní rozvoj ( dále jen MMR) z 3. července 2008, 

„…MMR dopracovalo návrh zákona o vlastnictví bytů, který se týká úpravy vlastnických 

vztahů k bytovým a nebytovým jednotkám a ke společnému provozu domu, v němž jsou 

jednotlivé byty převáděny do vlastnictví“. Podle nejnovějších informací již MMR poslalo 

návrh zákona o vlastnictví bytů do vlády.6 

Navrhovaná úprava by podle MMR měla přesněji vymezovat předmět vlastnického 

práva i vztahy k pozemku, nově vymezit ty části domu, které přísluší k výlučnému 

užívání spolu s příslušnou jednotkou (např. balkony a terasy), ale jejichž správu a údržbu je 

nutno zajistit ve prospěch celého domu. S tím souvisí i úprava podílení se vlastníků jednotek 

na opravách a údržbě těchto vymezených společných částí domu – přitom se zohledňuje jejich 

užívaná plocha při stanovení výše na správu domu. 

Zásadní změnu, kterou by zákon měl přinést je vznik společenství vlastníků jako 

právnické osoby nikoliv již ze zákona, ale procesem založení, čímž odpadne nutnost 

vydávat vzorové stanovy, neboť společenství již musí mít při svém založení schválené 

stanovy. Vznik společenství je nutnou podmínkou pro převod vlastnictví dalších jednotek 

v domě. Návrh umožňuje vlastníkům jednotek dobrovolně založit společenství v domech 

s méně než 5 jednotkami. 

Návrh také obsahuje komplexnější úpravu majetkového postavení a hospodaření 

společenství, nově jsou koncipována ustanovení o smlouvě o výstavbě domu.  

                                                 
6 Podrobněji o aktuální situaci kapitola 8. 
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Změněn by měl být také princip hlasování. Pro přijetí rozhodnutí bude nově nezbytná 

pouze nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků všech vlastníků jednotek počítaná podle 

velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Zcela novým prvkem 

v návrhu zákona je i  možnost rozhodování mimo rámec shromáždění formou 

korespondenčního hlasování. 

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek uvedl: „Naším cílem je zjednodušit vztahy ve 

společenství vlastníků. Přepokládaný návrh je více liberální ve smyslu větší zodpovědnosti 

vlastníků jednotlivých bytů a spoluvlastníků domu.“7 Právní úprava je méně komplexní, 

některé záležitosti neupravuje výslovně a vychází z obecní úpravy v občanském zákoníku. 

 Jedná se však zatím jen o návrh zákona a můžeme se pouze vsázet, v jaké podobě bude 

zákon v době podpisu prezidentem republiky. Ale i poté se v praxi zjistí mnoho nejasností či 

dokonce rozporuplností, neboť jde těžko reagovat na všechny vyskytnuvší se situace, které 

přináší sám život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Viz. tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj z 2. července 2008 



 13 

3.2  Obsah a význam zákona o vlastnictví bytů 

 

Zákon o vlastnictví bytů upravuje vznik spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti 

vlastníků bytů a nebytových prostorů a jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví společných 

částí budovy a některá práva a povinnosti stavebníků při výstavbě bytů a nebytových prostorů 

ve spoluvlastněné budově. Zákon dále upravuje mj. vznik a zánik jednotky, převod vlastnictví 

jednotek, vznik, práva, povinnosti a činnost společenství vlastníků jednotek, problematiku 

práv k pozemku a převody  jednotek bytových družstev. 

 

Z hlediska struktury je zákon členěn do dvanácti částí: 

část první (§1-§5)     - obsahuje obecná ustanovení, včetně definic pojmů a prohlášení   

   vlastníka budovy 

část druhá (§6-§16)   -  obsahuje převody vlastnictví jednotek a výkon vlastnického  

   práva k jednotkám  

část třetí (§17-§19)   -  pojednává o výstavbě domu 

část čtvrtá (§20)        - upravuje převod a přechod vlastnictví jednotky 

část pátá ( §21)          - práva k pozemku 

část šestá (§22-§28) - obsahuje zvláštní ustanovení o převodu vlastnictví pronajatých  

   jednotek 

část sedmá (§29)       - vyčlenění části družstva 

část osmá (§30-§33) - je věnována společným a přechodným ustanovením 

část devátá (§33a-§33b) - převody skupinových rodinných domů z vlastnictví  

   bytových družstev 

část desátá a jedenáctá - byly zrušeny 

část dvanáctá (§36-§38) - závěrečná ustanovení 

 

Základní význam zákona spočívá v tom, že vytváří potřebný právní rámec pro prodej 

bytů a nebytových prostor do vlastnictví všech subjektů občanského práva8, čímž vytváří 

určité předpoklady pro zamýšlený trh s takovými věcmi v právním smyslu, jako jsou byty a 

nebytové prostory. 

                                                 
8 Subjektem občanského práva je ten, komu občanské právo přiznává způsobilost k právům a povinnostem 
(právní subjektivitu) a způsobilost k právním úkonům (tj. způsobilost vlastními úkony nabývat práv a zavazovat 
se k povinnostem) – fyzické osoby, právnické osoby, stát -  § 7 ObčZ a následující. 
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Tento předpis byl také nezbytný pro dokončení převodu družstevních bytů členům 

družstev. 

 

 

3.3  Vztah zákona o vlastnictví bytů k občanskému zákoníku 

 

Vztah zákona o vlastnictví bytů k občanskému zákoníku je upraven v §3 ZvlB takto: 

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastníků budov a práva a 

povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek(dále jen „ vlastník jednotky“) upravuje 

občanský zákoník. Není-li předmětem spoluvlastnictví  jednotka, ustanovení občanského 

zákoníku o podílovém spoluvlastnictví se nepoužijí. 

(2) Právní vztahy k jednotkám se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, ustanoveními 

občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které se týkají nemovitostí. 

 

Zákon o vlastnictví bytů patří nepochybně k pramenům občanského práva. Je ve 

vztahu k občanskému zákoníku předpisem speciálním. 

Základní vztah ObčZ a ZvlB vyplývá z § 125 odst. 2 odkazujícího na zvláštní zákon. 

  Podle shora citovaného §3 ZvlB se na právní úpravu zákona o vlastnictví bytů 

uplatní občanský zákoník, pokud zákon o vlastnictví bytů nestanoví jinak. Zákon o 

vlastnictví bytů má zvláštní právní úpravu hlavně pro vlastnictví jednotek a spoluvlastnictví 

společných částí domu. I když se zákon o vlastnictví bytů a občanský zákoník výslovně 

zmiňují o vlastnictví, přesto jednotky9 nejsou samostatnými věcmi ve smyslu ustanovení 

ObčZ. Z toho vyplývá, že mohou být předmětem vlastnického práva jen v režimu zákona o 

vlastnictví bytů. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 ZvlB používá termín „jednotka“, který představuje legislativní zkratu pro byt a nebytový prostor jako reálně 
vymezené části domu. 
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3.4  Společenství vlastníků – zvláštní typ právnické osoby 

 

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba vzniklá na základě zákona o 

vlastnictví bytů. Společenství vlastníků jednotek není obchodní společností. Právní úpravu 

obchodních společností provedenou obchodním zákoníkem nelze použít v případech 

společenství vlastníků jednotek, a to ani přiměřeně. Společenství je zvláštní právnická 

osoba vzniklá na základě zvláštního zákona. Vzniklá proto, že to zvláštní zákon ukládá. 

Podmínky jejího vzniku, chování i zániku jsou upraveny právě v tomto zvláštním zákoně – 

zákoně o vlastnictví bytů. Aby společenství vzniklo, nemusí se nikdo scházet a nějaké 

usnesení přijímat, nemusí být žádná schůze, pozvánka, nepředpokládají se žádné aktivní 

úkony. 

Do původního znění zákona o vlastnictví bytů z roku 1994  však nebyla zákonodárci 

zahrnuta zásada, že společenství vlastníků jednotek vzniká přímo ze zákona a vůle, zda pro 

zajištění správy a provozu domu založit právnickou osobu byla  ponechána na vlastnících 

domu.  Toto rozhodnutí se posléze ukázalo být velkým nedostatkem zákona. 

To bylo také jedním důvodů přijetí zákona č. 103/2000 Sb., který novelizoval zákon o 

vlastnictví  bytů a který upravil společenství vlastníků jednotek tak, že vzniká za určitých 

podmínek přímo ze zákona. Společenství vlastníků se zapisovalo do obchodního rejstříku a 

tento zápis měl konstitutivní účinky, z toho důvodu získalo povahu podnikatele podle § 2 

odst. 2 písm. a) Obchz a s tím spojené povinnosti v oblasti daňové a účetní. 

Z toho důvodu byla přijata další novela a to zákonem č. 451/2001 Sb., která stanovila, která 

stanovila, že se společenství vlastníků jednotek bude zapisovat do samostatného rejstříku 

společenství vlastníků jednotek. Zároveň došlo k upřesnění ustanovení o vymezení předmětu 

činnosti společenství  a byla doplněna možnost společenství nabývat majetek , ale jen 

v omezeném rozsahu.10  

 

O společenství vlastníků jednotek bude podrobněji pojednáno v kapitole 7 a násl. 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Viz. Kapitola 3.1.1 
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4 ZÁKLADNÍ POJMY A KONCEPCE ZÁKONA 

 O VLASTNICTVÍ BYTŮ 

 

4.1  Vymezení pojmů pro potřebu zákona o vlastnictví bytů 

 

Vymezení pojmů v zákoně o vlastnictví bytů slouží výlučně účelům tohoto zákona. 

Ale ne všechny pojmy používané v zákoně jsou zde přímo definovány, některé pojmy jsou 

definovány v jiných právních předpisech. Jedná se především o občanský zákoník, o předpisy 

stavebního práva a katastrální předpisy. 

Občanský zákoník (jako předpis subsidiární) definuje zejména tyto pojmy: věc, její 

součásti a příslušenství, věc movitá a byt. 

 Zákon o vlastnictví bytů definuje v § 2 pojmy s nimiž pracuje, a které považuje za zvlášť 

důležité. Jedná se o tyto pojmy: budova, byt, nebytový prostor, dům s byty a nebytovými 

prostory ve spoluvlastnictví, společné části domu, jednotka, podlahová plocha bytu nebo 

rozestavěného bytu, podlahová plocha nebytového prostoru nebo rozestavěného 

nebytového prostoru a zastavěný pozemek. 

 

 

4.1.1 BUDOVA (§ 2 písm. a) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem budova takto:  

 „Budova je trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově 

soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně 

dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. 

Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud 

je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může 

plnit samostatně základní funkci budovy“. 

 

Budova je především stavbou, a to stavbou trvalou.  

Co se týče pojmu stavba, tak ten není definován v občanském zákoníku. Jeho význam 

můžeme najít v § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ( stavební zákon). Za stavbu jsou pro 
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účely tohoto zákona považována veškerá stavební díla, bez zřetel na jejich stavebně technické 

provedení, účel a dobu trvání.  

Ze staveb jsou tedy nemovitostmi ve smyslu ObčZ ( §119 odst. 2) stavby, které jsou 

spojeny se zemí pevným základem. Proto stavba, která není spojena se zemí pevným 

základem, je považována za věc movitou a pokud je předmětem občanskoprávního vztahu, 

nevztahují se na ni náležitosti právních úkonů, které se vztahují k nemovitosti (např. smlouva 

o převodu stavby tohoto druhu nevyžaduje písemnou formu 11apod.).  

Zda jde o stavbu spojenou se zemí pevným základem či nikoli, bude zřejmě nutno posoudit 

podle okolností a povahy konkrétního případu.12 

Stavba jako výsledek stavební činnosti musí vykazovat charakter samostatné věci 

v právním smyslu ( § 119 ObčZ), která jako taková může být předmětem vlastnických a 

jiných občanskoprávních vztahů. Z hlediska chápání pojmu stavba v občanskoprávních 

vztazích není rozhodující, zda jejímu zřízení předcházelo stavební povolení. 

Co se týče samotné definice pojmu stavba, ta často nevyhovovala konkrétním 

situacím, kdy jedna samostatně stojící budova je tvořena dvěma či více uzavřenými celky, 

přičemž každý z nich má samostatný vchod a každý tento celek je oddělen od ostatních  a není 

průchozí. Z toho dovodil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 13, že i tento celek, který je 

přístupný pouze jedním vchodem a od ostatních celků je oddělen stěnami, je možno pro účely 

zákona o vlastnictví bytů považovat za budovu. 

Tomu odpovídá i další rozsudek Nejvyššího soudu14, který stanoví, že „…prohlášení 

vlastníka o vymezení jednotky se může týkat i jen jedné části obytného domu jako stavebního 

celku, který má samostatné číslo popisné, kdy tato část má samostatný vchod, je oddělený od 

ostatních částí a není průchozí.“ 

Rovněž podle rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 28 Cdo 469/2002 je budovou podle 

zákona o vlastnictví bytů stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově 

soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně 

dvěma prostorově uzavřenými užitkovými prostory, s výjimkou hal, a to za předpokladu, že 

vykazuje charakter samostatné nemovité věci v právním slova smyslu. 

 

 

                                                 
11 Smlouvy o převodu nemovitostí musí mít vždy písemnou formu - § 46 odst. 1 ObčZ, zatímco u movitých věcí 
se písemná forma vyžaduje jen vyjímečně - § 628 ObčZ, darovací smlouva. 
12 Judikát Nejvyššího soudu publikovaný pod R 27/1965 stanoví, že rekreační chata je nemovitostí, je-li spojena 
se zemí pevným základem 
13 Judikát Nejvyššího soudu sp.zn. 30 Cdo 1068/2000 
14  Judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1069/2000 
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4.1.2 BYT (§ 2 písm.b) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem byt takto: 

 „Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení.“ 

 Rozhodující je tedy rozhodnutí stavebního úřadu o účelovém využití místnosti či 

souboru místností. Definici bytu podrobněji upravuje vyhláška o obecných technických 

požadavcích na výstavbu15, občanský zákoník v § 118 odst. 2, kde se uvádí, že byt může být 

samostatným předmětem práva a ustanovení § 121 odst. 2 ObčZ, které konstatuje, že 

příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem trvale 

užívány. 

Právní definici bytu ucelil rozsudek Nejvyššího soudu České republiky  

ze dne 29. 1. 2002, sp. zn. 26 Cdo 400/2000 takto: „ Bytem se pro účely právního vztahu 

z nájmu bytu rozumí soubor místností ( popřípadě jednotlivá obytná místnost), které jsou 

rozhodnutím stavebného úřadu určeny k trvalému bydlení. Rozhodující pro posouzení, zda 

soubor místností ( jednotlivá obytná místnost) je bytem, je právní stav, založený pravomocným 

rozhodnutím stavebního úřadu o povolení užívání stavby, popřípadě o změně účelu jejího 

užívání, nikoliv faktický stav jejich užívání nebo vůle účastníků smlouvy“. 

Ke stejnému názoru dospěl Nejvyšší soud České republiky již ve svém rozhodnutí 

vydaném pod sp. zn.  12 Cdo 1010/1997 ze dne 22. 10. 1999, kde se taktéž konstatuje, že 

existence pravomocného kolaudačního rozhodnutí16je předpokladem toho, aby určité 

místnosti mohly být předmětem občanskoprávních vztahů jako byty. 

 

 

4.1.3 NEBYTOVÝ PROSTOR (§ 2 písm.c) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem nebytový prostor takto: 

 „Nebytovým prostorem se podle ZvlB rozumí místnost nebo soubor místností, které 

jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlen ( pozitivní 

definice);nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo nebytového prostoru ani 

společné části domu (negativní definice)“. 

                                                 
15 Vyhláška č. 137 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998 o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
16 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 12 Cdo 101/1999. 
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Všechny nebytové prostory je třeba považovat za samostatné. Jediným sporným 

případem by snad mohla být garáž v rodinném domě, ve kterém se nachází kromě této garáže 

jediný byt, nebo ateliér, pokud by netvořil skutečně samostatnou jednotku. Přesto praxe 

katastrálních úřadů považuje i tyto jednotky za samostatné. Jediným hlediskem samostatnosti 

nebytového prostoru je funkční samostatnost. Za samostatné je třeba považovat ty nebytové 

prostory, které vznikly ze společných částí domu. Pokud jde o příslušenství bytu jako je 

například sklep či jiné příslušenství bytu, nejedná se o samostatný nebytový prostor, ale jde o 

součást bytu jako jednotky. 

Dle judikatury Vrchního soudu17 však nebytový prostor není věcí ve smyslu 

občanského práva. Tento právní názor je založen na srovnání ustanovení § 118 odst. 1 ObčZ, 

které stanoví, že „předmětem občanskoprávních vztahů jsou jen věci, pokud to jejich povaha 

připouští, práva  a jiné majetkové hodnoty“ s ustanovením § 118 odst. 2 ObčZ, které stanoví, 

že „předmětem občanskoprávních vztahů mohou být i byty a nebytové prostory“. 

Z uvedeného vyplývá, že pokud by byty a nebytové prostory byly věcmi, nebylo by nutné je 

vyčlenit jako specifický předmět občanskoprávních vztahů. 

 

 

4.1.4   DŮM S BYTY A NEBYTOVÝMI PROSTORY ( § 2 písm. d) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem dům s byty a nebytovými prostory takto: 

 „Domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví je taková budova, která je ve 

spoluvlastnictví podle ZvlB“. 

 Za dům lze považovat budovu, popřípadě sekce budovy se samostatným vchodem, 

pokud ji tento zákon za sekci považuje. Přitom se musí jednat o budovu, která je ve 

spoluvlastnictví podle ZvlB, takže již musí být rozdělena na jednotky, jejichž vlastníkům už 

vzniklo vlastnictví k jednotkám i ke společným částem domu. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 Judikát Vrchního soudu sp. zn. 3 Cdo 317/1993 ze dne 18. října 1995 
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4.1.5 ROZESTAVĚNÝ BYT ( § 2 písm. e) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem rozestavěný byt takto: 

 „Rozestavěným bytem je místnost nebo soubor místností, určených v souladu se 

stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni 

rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 

Rozestavěný byt může být předmětem vlastnictví a lze jím nakládat, i když dosud fakticky 

neexistuje“. 

Tento pojem zavedla až novela zákona o vlastnictví bytů č. 103/2000 Sb. 

 

 4.1.6 ROZESTAVĚNÝ NEBYTOVÝ PROSTOR ( § 2 písm.  f) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem rozestavěný nebytový prostor takto: 

 „Rozestavěným nebytovým prostorem je místnost nebo soubor místností, určených v 

souladu se stavebním povolením k jiným účelům než k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, 

který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými 

stěnami a střešní konstrukcí“.  

Rovněž rozestavěný nebytový prostor může být předmětem vlastnictví a lze jím 

nakládat, i když dosud fakticky neexistuje a jako pojem byl zaveden až novelou  

ZvlB č. 103/2000 Sb. 

 

 

 4.1.7 SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU ( § 2 písm. g) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem společné části domu takto: 

 „Společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání, zejména základy, 

střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, 

prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé 

a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné 

antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují 

příslušenství1a) domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například 

vybavení společné prádelny)“. 

Jedná se o demonstrativní výčet, takže existují i další příklady společných částí domu 

(např. společné lodžie, telefonní rozvody, ….). 



 21 

Určení společných částí domu je nezbytnou náležitostí prohlášení vlastníka budovy a smlouvy 

o výstavbě. 

 

 

 4.1.8  JEDNOTKA ( § 2 písm. h) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem jednotka takto: 

 „Jednotkou je byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný 

nebytový prostor jako vymezená část domu podle ZvlB“. 

Jednotka je legislativní zkratkou pro byt jako reálně vymezenou část domu a je 

základním pojmem zákona. 

Podstata právního pojetí jednotky spočívá v celkové koncepci zákona, která spočívá ve 

spoluvlastnictví budovy a současného vlastnictví jednotky jako neoddělitelné součásti 

budovy. Spoluvlastnictví budovy a vlastnictví jednotky tvoří jeden celek a každý vlastník bytu 

nebo nebytového prostoru musí být tedy současně spoluvlastníkem společných částí domu. 

V tomto pojetí není jednotka věcí tak, jak ji vymezuje § 118 odst. 2 ObčZ, avšak v režimu 

ZvlB může být předmětem občanskoprávních vztahů a lze je nabývat do vlastnictví a 

disponovat s ní, jako by samostatnou věcí byla. Pro účely dispozic podle ZvlB se na jednotky 

pohlíží jako na nemovitosti. Právní dispozice s jednotkami se řídí ustanoveními příslušných 

právních předpisů (především ZvlB), a v otázkách, které nejsou ZvlB upraveny se použijí 

ustanovení ObčZ týkající se nemovitostí. Jednotka je relativně samostatným celkem, který 

musí splňovat určité stavebně technické předpoklady, které plynou z kolaudačního rozhodnutí 

stavebního úřadu a nikoli z rozhodnutí vlastníka jednotky.18 

Jako jednotky však nelze vymezit prostory, které jsou společnou částí domu ani prostory, 

které jsou příslušenstvím bytu nebo nebytového prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Fiala, J., Novotný, M., Oehm,, J., Horák, T. Komentář k zákonu o vlastnictví bytů, C.H. Beck, 2005, str. 23 
    a 24 
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4.1.9 PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU NEBO ROZESTAVĚNÉHO BYTU 

   ( § 2 písm. i) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru takto: 

 „Podlahovou plochou bytu nebo rozestavěného bytu je podlahová plocha všech 

místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu“. 

Nezapočítává se tedy podlahová plocha lodžií, balkónů, teras, sklepních kójí, apod. 

Pro výpočet podlahové plochy bytu je klíčovým pojmem pojem „ místnost“. Zákon pojem 

místnost nijak nedefinuje, stejně jako tak nečiní ani občanský ani stavební zákon. Pojem 

místnost je považován za notorietu19. Zákon o vlastnictví bytů  má pod pojmem místnosti 

bytu na zřeteli nejen obytné místnosti bytu, ale všechny místnosti, které se v bytě nacházejí, 

včetně těch, které tvoří jeho příslušenství. Místnost lze obecně definovat (jak vyplývá 

z ustálené soudní praxe i odborného výkladu) jako každý prostor nacházející se v budově, 

který je uzavřen ze všech stran obvodovými stěnami, podlahou a stropem a je 

uzamykatelný, tedy je opatřen standardními zárubněmi a vstupními dveřmi. 

Místnosti bytu můžeme rozdělit do dvou skupin: 

1) místnosti bytu považované stavebními předpisy za obytné. Tyto místnosti tvoří 

 podle ustanovení § 121 odst. 2 ObčZ součást bytu. 

2) místnosti bytu, které nesplňují požadavky na obytnou místnost a jsou pouze 

vedlejšími místnostmi. Tyto místnosti tvoří podle ustanovení  příslušenství 

bytu. 

Podlahová plocha bytu se vypočte součtem podlahové plochy všech místností bytu, 

tedy jak obytných místností, tak vedlejších místností tvořících příslušenství bytu ve smyslu 

občanského zákoníku. Totéž platí pro rozestavěný byt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Notorieta (z lat. notorius, známý) je v právu skutečnost, kterou není třeba před soudem nebo správním úřadem 
dokazovat, neboť se pokládá za všeobecně (nebo minimálně v místě řízení) známou. V trestním řízení pojem 
notorieta neexistuje, zde je v případě potřeby nutno i notoricky známou skutečnost dokazovat. 
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 4.1.10     PODLAHOVÁ PLOCHA NEBYTOVÉHO PROSTORU NEBO  

        ROZESTAVĚNÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU ( § 2 písm.j) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem podlahová plocha nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového 

prostoru takto: 

 „Podlahovou plochou nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru 

je podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového 

prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s 

rozestavěným nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou 

podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru“. 

 

4.1.11      ZASTAVĚNÝ POZEMEK ( § 2 písm. k) ZvlB) 

 

Zákon definuje pojem rozestavěný pozemek takto: 

 „Zastavěným pozemkem je pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem 

bytového domu“. 

Zastavěný pozemek zahrnuje i nádvoří, za předpokladu, že je bytovým domem 

ohraničeno ze všech stran. Zastavěný pozemek není totožný se stavební parcelou podle  

§ 21 ZvlB. Stavební parcela může být rozsáhlejší  a nemusí být zastavěna jen bytovým 

domem. Zastavěný pozemek je pojem vytvořený výlučně pro účely ustanovení § 21 odst. 5 

ZvlB, podle kterého vznikne k takovému pozemku ze  zákona věcné břemeno užívání 

pozemku ve prospěch vlastníka bytového domu, který se na něm nachází. 
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4.2 Koncepce zákona o vlastnictví bytů 

 

„Zákon o vlastnictví bytů upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je 

vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň 

podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy“. 

 

Tohoto druhu spoluvlastnictví je možno podle zákona nabýt pouze v budovách, které 

mají alespoň dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespoň jeden byt a jeden 

samostatný nebytový prostor. Koncepce tohoto zákona tak vychází z kombinace vlastnictví 

k reálné části budovy a podílového spoluvlastnictví ke společným částem domu. 

Jak již bylo výše zmíněno20, jedná se o určitou právní fikci bytu nebo nebytového prostoru 

jako samostatných věcí  a předmětů vlastnictví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 viz . kapitola 3.1 
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5   BYTOVÉ  VLASTNICTVÍ 

 

Bytové vlastnictví představuje specifický druh vlastnického práva, kdy se za jeho 

předmět považuje byt či nebytový prostor, i když ani byt ani nebytový prostor nejsou 

samostatnými věcmi (jsou stavebně technicky součástí budovy). Proto vytváří právní řád 

fikci, že je považuje za věci v právním smyslu.  

V právních řádech se vytvořila řada koncepcí bytového vlastnictví a všechny se 

vyznačují jednotícím prvkem, který spočívá v uznání nerozlučitelnosti práv, která patří 

jedinému subjektu, a to práv k bytu a ke společným částem domu a případně také práv 

k pozemku. V dalším přístupu se však již jednotlivé konstrukce liší, když základem odlišností 

je stanovisko k otázce, zda tato práva spolu tvoří jednotlivé vlastnické právo nebo zda jde o 

zvláštní druh práva či práv, dále pak řešení otázky, zda předmětem práva je jeden objekt (dům 

nebo byt) – monistická teorie -  nebo více objektů (dům a byt) – dualistická teorie. 

Naše současná právní úprava je založena právě na této dualistické teorii. 

Za charakteristický znak bytového vlastnictví lze považovat pluralitu předmětů, vždy 

je totiž předmětem práva jednotlivý byt (jiný prostor) i celý dům, či alespoň jeho společné 

části, a zpravidla také pozemek. Tyto předměty přitom vlastnicky patří i jiným subjektům, a 

proto mají i na této skutečnosti závislý právní režim. Pluralita předmětů  a pluralita 

subjektů existuje po celou dobu trvání bytového vlastnictví, je jeho pojmovým znakem. 

Mnohostí předmětů a subjektů je determinována i pluralita práv příslušejících jedinému 

subjektu  a také tato pluralita je nezrušitelná. 

Na tomto základě: 

1. každý vlastník má více různorodých práv, a to především k bytu, právo ke  

společným částem domu a právo k pozemku, z čehož vyplývá, že právo každého 

vlastníka bytu je obsahovým souhrnem oprávnění, které se u vlastnictví jiného 

předmětu nevyskytují. 

2. souhrn práv každého vlastníka je nerozlučně spojené se souhrnem práv jiných 

vlastníků a z tohoto důvodu je (při porovnání s jinými vlastnickými právy) 

obsahově modifikované, v zásadě je omezené stejným vlastnickým právem jiných 

subjektů. 
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 6  VZNIK A ZÁNIK VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 

 

Pro vznik vlastnictví jednotky rozlišuje zákon dvě základní formy. První z nich je 

prohlášení vlastníka budovy21 (určuje prostorově vymezené části budovy, které se za 

podmínek stanovených ZvlB a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami) a druhou  

je smlouva o výstavbě.22 Zákon tak upravuje možnost vzniku vlastnictví k jednotce buď 

originálně – výstavbou domu nebo derivativně – „rozpadem“ již existující budovy na 

jednotky. 

Dalšími méně obvyklými způsoby vzniku vlastnictví jednotky, které byly do zákona o 

vlastnictví bytů vloženy až zákonem č. 103/2000 Sb.,  jsou pak dohoda spoluvlastníků     

budovy, rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy a 

dohoda či rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů. 

 

6.1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 

 
Jeden ze základních dokumentů, který je nezbytný předpokladem vzniku 

spoluvlastnictví budovy a vlastnictví jednotek je prohlášení vlastníka budovy, kterým je 

budova rozdělena na dům s byty a nebytovými prostory. 

Pouze v takovém případě může vzniknout vlastnictví jednotky a to následujícími způsoby: 

1. Vkladem prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí (buď samostatně nebo  jako 

příloha k návrhu na vklad vlastnického práva k převáděné jednotce), 

2. výstavbou jednotky provedenou podle smlouvy o výstavbě, 

3. dohodou vlastníků budovy nebo rozhodnutím soudu o zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů. 

 

Podkladem pro všechny tato způsoby vzniku vlastnictví jednotky jsou listiny, které 

mají srovnatelný obsah, daný především § 4 ZvlB, který upravuje náležitosti prohlášení 

vlastníka budovy. Ty musí být obsaženy i v dohodě o vypořádání podílového spoluvlastnictví, 

či společného jmění. Taktéž náležitosti smlouvy o výstavbě stanovené v § 18 ZvlB jsou 

srovnatelné s údaji, které jsou povinným obsahem prohlášení vlastníka budovy. Ten tímto 

                                                 
21  Podrobněji viz. Kapitola 6.1 - Prohlášení vlastníka budovy. 
22 Podrobněji viz. následující kapitola 6.2 – smlouva o výstavbě. 



 27 

prohlášením vyjadřuje svou vůli podřídit režim spoluvlastnických a vlastnických práv v této 

budově zákonu o vlastnictví bytů tím, že v prohlášení určuje jednotky a společné části domu. 

Vznik spoluvlastnictví budovy a vlastnictví jednotek na základě prohlášení ve smyslu 

§ 4 odst. 1 ZvlB, vkladem práva do katastru nemovitostí je pouze administrativně právním 

úkonem, kdy rozdělením původně jedné nemovité věci na více „samostatných předmětů“ 

v právním slova smyslu, tj. jednotek, bytů či nebytových prostor, obligatorně spojeném se 

vznikem spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a stavebním pozemku 

v rozsahu odpovídajícím velikosti jednotky v poměru ke všem jednotkám v budově, vzniká 

vlastnické právo k jednotce. To vše však existuje v rámci spoluvlastnictví budovy. 

V rámci zákona o vlastnictví bytů, mohou být tedy jednotky vymezené v souladu 

s tímto zákonem předmětem vlastnického práva, ač nejsou ve smyslu občanského zákoníku 

samostatnými nemovitými věcmi. V souladu s ustanovením § 125 odst. 1 ObčZ ve spojení 

s ustanovením § 3 odst. 2 ZvlB se na ně jako na nemovité věci pohlíží.23 

Jak již bylo výše uvedeno, prohlášení je jednostranným právním úkonem vlastníka 

budovy, který je adresován místně příslušnému katastrálnímu úřadu, a kterým vlastník 

v intencích zákona o vlastnictví bytů určuje prostorově vymezené části budovy, které se 

stanou jednotkami a společnými částmi domu. 

Prohlášením se rozděluje budova na jednotlivé byty a nebytové prostory. Prohlášení se 

musí týkat vždy celé budovy. Prohlášení vlastníka se může týkat i jen jednoho z vchodů 

budovy jako stavebného celku, který má samostatné číslo popisné24. Současně však taková 

budova musí mít dva samostatné prostory, které mohou být vymezeny jako jednotky. 

Prohlášení činí vlastník budovy. V případě spoluvlastnictví tak činí všichni 

spoluvlastníci a pokud jde o manžele, kteří mají budovu ve společném jmění, je potřeba 

souhlasu obou manželů.  

 Kromě obecných náležitostí25 musí prohlášení vlastníka obsahovat speciální 

náležitosti stanovené v § 4 ZvlB: 

 .  označení budovy údaji podle katastru nemovitostí, číslo jednotky včetně jejího     

     pojmenování a umístění v budově, 

                                                 
23 Viz. Kapitola 4.1.8 - Jednotka 
24 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 30 Cdo 1068/2000. 
25  Prohlášení vlastníka musí splňovat obecné náležitosti právních úkonů stanovené v § 34 a následující ObčZ, tj. 
musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně jinak je neplatný. Neplatný je rovněž pokud jej činí kdo 
nemá způsobilost k právním úkonům, jedná v duševní poruše, neplatný je rovněž  právní úkon, který obsahem 
nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází nebo se příčí dobrým mravům. 
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 .  popis jednotek, jejich příslušenství, podlahovou plochu a popis jejich vybavení,  

 .  určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek 

     a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých  

     jednotek, 

 .  stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech  

     budovy (§ 8 odst. 2)26, 

 .  označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem jiných  

     práv podle § 21 ZvlB, údaji podle katastru nemovitostí, 

 .  práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a práva k pozemku, která 

     přejdu z vlastníka budovy na vlastníky jednotek, 

 .  pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou , údržbou  

    a opravami společných částí domu,     

 .  pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku včetně  

    označení osoby pověřené správou domu. 

 

K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata určující 

polohu jednotek  a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. 

Prohlášení vlastníka budovy se katastrálnímu úřadu předkládá v počtu 2 vyhotovení plus 

počet účastníků prohlášení (spoluvlastníků budovy). Prohlášení je povinnou přílohou návrhu 

na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu 

první jednotky v domě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Rozsudek  Městského soudu v Praze , sp. zn. 33 Ca 70/1997 obsahuje odůvodnění, že jsou-li v prohlášení 
vlastníka uvedeny chybné údaje o spoluvlastnických podílech u vymezených jednotek na společných částech 
domu a pozemku, takže součet všech spoluvlastnických podílů nepředstavuje jeden celek, není možné učinit jiný 
závěr, nežli takový, že předmětné prohlášení je v tomto směru neurčité a katastrální úřad ho musí zamítnout. 
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6.2 SMLOUVA O VÝSTAVBĚ  

 

Smlouva o výstavbě domu je významným způsobem vzniku vlastnictví jednotek  a 

podílového spoluvlastnictví společných částí domu podle § 17 a 18 ZvlB. Na rozdíl od 

rozdělení již existující budovy prohlášením vlastníka budovy27 se v případě vzniku domu 

s jednotkami podle smlouvy o výstavbě jedná o vznik buď celého nového domu jeho 

výstavbou, nebo také o změny již dokončených staveb a to formou nástavby, vestavby, 

přístavby či v důsledku jiných stavebních úprav. 

Smlouva o výstavbě upravuje vzájemné vztahy mezi stavebníky při výstavbě a jejich 

budoucí vztahy jako vlastníků bytů a nebytových prostor. Musí obsahovat jak obecné28 tak i 

zvláštní29 náležitosti. Přílohou smlouvy jsou půdorysy všech podlaží, stejně jako u prohlášení 

vlastníka nebo u smlouvy o převodu vlastnictví. 

Do 30.6.2000 musela být smlouva o výstavbě vložena do katastru nemovitostí, a to 

z důvodu právní jistoty. Ale zákonem č. 103/2000 Sb. bylo ustanoveno, že smlouva o 

výstavbě se přikládá k návrhu k návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí pouze 

v případě, že má být povolen vklad spoluvlastnických práv k pozemku, na kterém bude stavba 

stát. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Podrobněji viz. kapitola 6.1 
 
28 K obecným náležitostem patří všechny náležitosti právních úkonů, jako je písemná forma smlouvy ( § 17 odst. 
1 ZvlB). Projevy účastníků nemusí být na téže listině, neboť se nejedná o převod nemovitosti, bude tedy 
dostačovat, pokud dojde k písemnému návrhu a jeho písemnému přijetí. 
29 Zvláštní náležitosti jsou výslovně uvedeny v § 18 odst. 1 písm. a)-g) ZvlB, z části se týkají charakteristiky  
domu, pozemku a jednotek, zčásti upravují vzájemné vztahy mezi stavebníky.  Mezi zvláštní náležitosti řadíme: 
charakteristiku pozemku, označení jednotek, určení společných částí domu, stanovení spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, přičemž velikost spoluvlastnického podílu se řídí vzájemným poměrem velikosti 
podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě, způsob správy domu a pozemku, způsob 
financování stavebních nákladů, stanovení pravidel pro přispívání spoluvlastníků domu na náklady spojené se 
správou, údržbou a opravami společných částí domu jako celku po dokončení stavby. 
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7     SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

 

Základní atributy společenství vlastníků jednotek jsou upraveny v § 9 zákona č. 

72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 

spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony. 

Společenství vlastníků jednotek existující podle tohoto zákona prošlo během několikaleté 

existence složitým vývojem a v současné době je výslovně definováno jako zvláštní druh  

právnické osoby, který vzniká a uskutečňuje svoji činnost podle zákona o vlastnictví bytů. 

Původní znění zákona o vlastnictví bytů připouštělo vlastnictví bytů či nebytových 

prostor spolu s vlastnictvím společných částí domu s tím, že ze zákona nedocházelo ke vzniku 

žádné právnické osoby. O správu, provoz a opravu společných částí domu se měl starat 

správce a to na základě smlouvy, kterou s ním uzavřeli vlastníci domu. Jestliže vlastnící 

nezvolili tuto variantu, mohli se dohodnout, že zřídí právnickou osobu podle zvláštního 

zákona30, přičemž v jednom domě mohla vzniknou pouze jedna taková  právnická osoba. 

Vedle této právnické osoby existovalo společenství vlastníků jednotek, které vzniklo podle 

tehdejšího § 11 ZvlB v případě, že dům byl rozdělen na jednotky, které vlastnila více než 

jedna osoba. Toto společenství nemělo právní subjektivitu. Společenství plnilo funkci 

jakéhosi “hlasovacího mechanismu“ při rozhodování o společných částech domu. Úprava 

hlavních principů správy společných částí domu byla obsažena v paragrafech 9, 10, 11 a 15 

zákona o vlastnictví bytů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Zvláštním zákonem  byl například obchodní zákoník nebo zákon č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů. 
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 7.1 Současná právní úprava 

 

Podle platné právní úpravy vzniká společenství vlastníků jednotek v domě s nejméně 

pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých osob ( § 9 odst. 3 ZvlB). 

Okamžikem vzniku je den doručení listiny osvědčující vznik vlastnického práva k jednotce 

(např. doručení smlouvy o převodu jednotky opatřené doložkou katastrálního úřadu o 

provedení vkladu, nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy 

k jednotce – např. rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví) poslednímu 

z těchto tří různých vlastníků. Tato zvláštní právnická osoba tedy vzniká za splnění těchto 

podmínek přímo ze zákona, bez ohledu na vůli jednotlivých členů,  a je nadána právní 

subjektivitou. Podle § 9 odst. 5 ZvlB vzniká členství vlastníků ve společenství vlastníků 

jednotek současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Tento právní následek 

koupě, prodeje či jiného přechodu vlastnického práva k jednotce nelze žádným úkonem, 

žádnou dohodou vyloučit. Obdobně prodejem jednotky členství zaniká – ten, kdo není 

vlastníkem jednotky, nemůže být členem společenství. O  právnickou osobu zvláštního typu 

se jedná zejména proto, že má způsobilost nabývat pouze taková práva a povinnosti, která 

jsou předmětem její činnosti.  

Podle § 9 odst. 1 ZvlB je společenství vlastníků jednotek právnickou osobou, která je 

způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a 

opravami společných částí domu, popř. vykonávat činnosti související s provozováním 

společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství 

může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze 

k účelům uvedeným předchozí větě. Po účinnosti zákona č. 451/2001 Sb., to znamená po 

31.12.2001, společenství vlastníků jednotek nemůže vyvíjet soustavnou činnost za účelem 

dosažení zisku, ale pouze takové činnosti, které mu zákon umožňuje.31 

Tím se společenství výrazně liší od jiných právnických osob, jako je např. družstvo, 

které naopak majetkové hodnoty vlastní. Právní subjektivita společenství je zákonem 

omezená a nemůže být rozšiřována ani samotnými členy. Účelem existence této právnické 

osoby není dosahování zisku, ale pouze efektivní správa společných částí domu. 

                                                 
31 § 9 a 9a ZvlB, podrobněji viz. kapitola 7.5 
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Stejně jako společenství tak i členství v něm vzniká přímo ze zákona, je totiž nerozlučně 

spojeno s vlastnictvím jednotky a nevzniká na principu dobrovolnosti, který je v jiných 

právnických osobách samozřejmostí. Členství vlastníka ve společenství vzniká nezávisle na 

jeho vůli a je neoddělitelně svázáno s vlastnictvím jeho jednotky. Členy společenství jsou pak 

všichni vlastníci jednotek . Tato úprava je kogentní a nelze ji vyloučit ani pozměnit.  

Ze zásady, že společenství vzniká v domě s pěti jednotkami ve vlastnictví tří různých 

vlastníků, existuje výjimka, kterou najdeme v § 9 odst. 4 ZvlB a týká se bytových družstev.32  

Pokud jsem výše uvedla, že pro samotný vznik společenství není vyžadována žádná 

aktivita vlastníků jednotek, neplatí to samozřejmě pro jeho další fungování. Společenství 

musí co nejrychleji zvolit své orgány, přijmout pravidla pro své vnitřní fungování – stanovy, 

pravidla pro přispívání do fondů, uzavřít příslušné smlouvy s dodavateli a začít efektivně 

zajišťovat správu společných prostor domu. Proto zákonodárce uložil, aby se nejpozději do 

60 dnů od vzniku společenství konala první schůze jeho nejvyššího orgánu – shromáždění 

vlastníků jednotek. První schůzi má svolávat původní vlastník budovy. 

Zákon o vlastnictví bytů ale bohužel nepočítá s žádnou sankcí za nedodržení této lhůty. 

Proto jedinou praktickou sankcí zůstává hrozba vzniku rozsáhlých a zbytečných potíží, které 

s sebou přináší dlouhodobé zanedbávání povinností souvisejících se správou. Pokud se 

shromáždění nesejde k volbě svých orgánů, plní funkci těchto orgánů vlastník, jehož 

spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak 

vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku. 

 

 

 

  7.2     Rejstřík společenství vlastníků jednotek 

 

Způsob registrace společenství vlastníků jednotek je a byl úzce spjat s právní formou 

tohoto subjektu jako právnické osoby, která vzniká nikoli na základě právního úkonu, ale již 

                                                 
32 Podrobněji …. bytových družstev, kterým byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc státu na výstavbu bytového 
fondu, dále družstev označovaných jako tzv. lidová bytová družstva a družstev, která se vyčlenila z původního družstva dle 
§ 29 ZvlB. Pokud tato družstva plnila povinnosti správce (dle § 9 původního znění), vznik společenství byl posunut věcně (až 
podíl družstva na společných částech domu klesl pod jednu čtvrtinu – družstvu o této okolnosti byla doručena listina 
z katastru nemovitostí) i časově (po doručení dané listiny až od prvního dne následujícího kalendářního měsíce). Do doby 
vzniku společenství platila pro tyto domy právní úprava o správě domu podle § 9 původního znění před novelou č. 103/2000 
Sb. (i když některé systematické výklady vedou k tomu, že pro ně měla platit právní úprava před 1.5.1994 vzhledem 
k legislativně nesprávnému zařazení ustanovení takového znění namísto do přechodných ustanovení výše zmíněné novely do 
§ 9 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb. – takový výklad je však prakticky nemožný – před zákonem č. 72/1994 Sb. nebyl žádný 
takový § 9 o povinnostech správce. 
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okamžikem splnění zákonem stanovených podmínek.33  Zápis do příslušného rejstříku má 

tudíž toliko deklaratorní povahu. Návrh na zápis podává společenství vlastníků jednotek coby 

právnická osoba, je tedy navrhovatelem a tudíž účastníkem řízení. Vlastník jednotky či 

jednotek ale není z titulu vlastníka účastníkem rejstříkového řízení zahájeného na návrh 

společenství vlastníků jednotek.34 

Zápis se provádí do zvláštního rejstříku, tzv. rejstříku společenství vlastníků jednotek, 

vedeného u soudu určeného k vedení obchodního rejstříku. Jedná se o obdobný rejstřík jako 

je obchodní rejstřík. Zákonodárce ho zřídil až zákonem č. 451/2001 Sb., když novelizoval  

§ 10 ZvlB, kde stanovil, že tento rejstřík je veden u krajského soudu, kam společenství místně 

spadá, určil jaké údaje se do něj zapisují, náležitosti návrhů na zápis do něj, lhůty k podání 

návrhů a na závěr stanovil, že v záležitostech, které neupravuje se pro rejstřík, jeho vedení a 

řízení použijí obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu 

vztahující se na obchodní rejstřík a řízení ve věcech obchodného rejstříku; například 

ustanovení § 27a ObchZ, podle kterého musí být po každé změně stanov uloženo jejich 

platné znění (odst. 2a), dále musí být uloženy listiny osvědčující rozhodnutí o volbě nebo 

odvolání či jiném ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, 

nebo které jsou oprávněny zavazovat společenství vlastníků jednotek.  

Tento rejstřík byl založen z toho důvodu, aby zamezil situaci, kdy se na společenství 

nahlíželo jako na podnikatele se všemi důsledky, které z toho vyplývají.35 

 

Zákon ukládá, že se do rejstříku jako obligatorní zapisují tyto údaje: 

 .  název společenství, 

 .  sídlo společenství a jeho identifikační číslo,36 

 .  den vzniku společenství, 

 .  orgány společenství, 

 .  jména členů výboru, nebo jméno pověřeného vlastníka. 

                                                 
33 Viz. Kapitola Společenství vlastníků jednotek – Současná právní úprava 7.1 
34 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 432/2001 ze dne 20.5.2002 
35 Oproti původní zákonné úpravě, účinné do 30.12. 2001, kdy se společenství zapisovalo do obchodního 

rejstříku, se tedy společenství již nestává automaticky podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm.a) ObchZ. 

 
36 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 4. 2001, sp. zn. 7 Cmo 956/2000: „Sídlo právnické osoby musí 
být natolik určité, aby bylo možné zcela jednoznačné určení místa, jež je adresou sídla představováno. Jestliže 
má určitá budova více vchodů a tudíž jí bylo přiděleno více popisných čísel, musí být jednoznačné, ve kterém 
vchodě, tedy v jakém čísle popisném je sídlo právnické osoby, což platí i pro společenství vlastníků jednotek.“ 
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K návrhu na zápis se obligatorně přikládají tyto přílohy: 

 .  výpis z katastru nemovitostí pro dům s byty a nebytovými prostory, 

 .  notářský zápis o průběhu první schůze shromáždění, na níž byly schváleny  

   stanovy společenství a zvoleny orgány společenství, včetně listiny  

   osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi, 

.  schválené stanovy společenství. 

 

Výbor nebo pověřený vlastník jsou povinni do 60 dnů po svém zvolení podat návrh na 

zápis do rejstříku. Tato lhůta je pouze lhůtou pořádkovou a její marné uplynutí neznamená 

zánik aktivní věcné legitimace návrh na zápis podat. 

  V případech, kdy bylo společenství zapsáno do obchodního rejstříku dle předchozí 

právní úpravy, tak podle přechodných ustanovení zákona č. 451/2001 Sb., se považuje ode 

dne 31.12.2001 (den účinnosti novely) za společenství zapsané v rejstříku společenství 

vlastníků jednotek. Soud měl provést výmaz z obchodního rejstříku a zápis do rejstříku 

společenství vlastníku i bez návrhu a to do 31.12.2002 s účinky ke dni 31.12.2001. Pokud 

bylo přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o vlastnictví bytů z roku 2001 zahájeno 

řízení o zápisu společenství do obchodního rejstříku, považuje se dnem nabytí účinnosti této 

novely návrh na zápis společenství do obchodného rejstříku za návrh na zápis do rejstříku 

společenství podle tohoto zákona a v řízení se pokračuje podle tohoto zákona. 

 

  

7.3     Stanovy 

 

Základním dokumentem, který upravuje vnitřní poměry společenství a jeho činnost, 

jsou stanovy. Na rozdíl od právnických osob upravených obchodním zákoníkem, které mají 

obsah základních dokumentů upraven právě v obchodním zákoníku, je minimální obsah 

stanov společenství upraven v § 9 odst. 14 zákona o vlastnictví bytů.  Zákon počítal  

i s možností, že shromážděním, jako orgánem společenství, nebudou schváleny vlastní 

stanovy společenství, a proto pro tento případ v § 9 odst. 10 určuje, že se právní  poměry 

společenství budou řídit tzv. vzorovými stanovami. Tyto stanovy byly poprvé publikovány 

v nařízení vlády č. 322/2000 Sb., ale po novele č. 451/2001 Sb. se ve vzorových stanovách 

objevovala ustanovení, která odporovala novelizovaným paragrafům zákona o vlastnictví 
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bytů a tedy byla v rozporu se zásadou „ lex superior derogat legi priori“37. Pro tento rozpor 

textu zákonného s textem vzorových stanov bylo přijato nové nařízení vlády č. 371/2004 Sb. 

V § 1 tohoto nařízení je upravena situace, kdy budou společenstvím vlastníků  použity 

vzorové stanovy.38 

Toto nařízení bylo změněno nařízením vlády č. 151/2006 Sb. Změny provedené tímto 

nařízením v podstatě pouze sladily text již vydaných vzorových stanov společenství vlastníků 

jednotek s novelizovaným, aktuálně platným zněním korespondujících ustanovení zákona  

o vlastnictví bytů. 

Vzorové stanovy mají dle mého názoru zásadně dispozitivní povahu.39 Závazná jsou 

jejich ustanovení, která jsou shodná s úpravou zákona o vlastnictví bytů nebo jsou důsledkem 

této zákonné úpravy. Stanovy, upravené podle specifických a konkrétních potřeb vlastníků 

jednotek, mohou vnitřní vztahy společenství upravovat odlišně od vzorových stanov  

a to podle potřeb konkrétního společenství, avšak vždy v mezích zákona. Otázky, které 

zůstanou neupravené, se budou řídit zákonem, případně vzorovými stanovami.  

Je otázkou, zda stanovy společenství mohou členům společenství ukládat i povinnosti 

a zřizovat práva ve větším rozsahu, než stanoví zákon. Teorie i praxe zatím dospěla 

k jednotnému názoru, že ano. Vždy však musí být taková úprava v souladu se zněním, 

účelem a smyslem zákona, týkat se správy domu a samozřejmě nesmí obsahovat ustanovení, 

která by nebyla v souladu s dobrými mravy.  

Nemá-li tedy společenství vlastní stanovy, platí stanovy vzorové, které v současné 

době obsahují 17 článků.   

 

Stanovy musí obsahovat, v souladu s § 9 odst. 14 zákona minimálně: 

                                                 
37 zásada, že sekundární předpis nesmí odporovat primárnímu právnímu předpisu, jak plyne z články 78 Ústavy 
38 („Do doby schválení stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") nebo do doby, kdy schválené 

stanovy společenství nabudou účinnosti, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami společenství uvedenými v 

příloze k tomuto nařízení.“) je vymezena použitelnost vzorových stanov obdobně jako v předchozím nařízení vlády s jistým 

rozšířením aplikace vzorových stanov na takové případy, kdy společenství přijalo své vlastní stanovy, ale jejich účinnost 

stanovilo na pozdější datum, než je den jejich schválení. V odstavci 2 je však tato rozšířena i na případy, kdy společenství 

přijalo své vlastní stanovy, ale tyto neobsahují některou z povinných náležitostí („Neobsahují-li stanovy společenství, 

schválené jeho shromážděním, některou z náležitostí uvedených v § 9 odst. 14 zákona o vlastnictví bytů , řídí se právní 

poměry společenství v těchto věcech příslušnými ustanoveními vzorových stanov uvedených v příloze k tomuto nařízení.“ ) 
 
39 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J.: Komentář k zákonu o vlastnictví bytů, 2. vydání., C.H.Beck, Praha 2002 , 
   str. 96 
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a) sídlo společenství a jeho název, který musí obsahovat označení domu, pro který 

vzniklo, a musí v něm být obsaženo slovo „společenství“, 

b) předmět činnosti, kterým je správa domu, 

c) orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání, 

d) práva a povinnosti členů společenství, 

e) způsob úhrady nákladů spojených se správou domu, 

f) způsob nakládání s majetkem společenství. 

 

Jako první náležitost stanov zmiňuje zákon sídlo společenství a jeho název. Ze stávající 

judikatury vyplývá, že i pro sídlo společenství platí § 19c ObčZ, tzn,. že ve stanovách postačí 

pouze uvedení obce a plná adresa sídla se uvádí až v návrhu k zápisu do rejstříku. Avšak 

s ohledem na skutečnost, že společenství je zřizováno vždy pro konkrétní budovu, je 

praktičtější uvést plnou adresu již ve stanovách.40 Sídlo, zapisované do rejstříku, musí být 

naprosto určité – musí obsahovat název obce, název ulice či náměstí, číslo popisné budovy.41 

Název společenství musí být jasný, určitá a nezaměnitelný, musí obsahovat slovo 

„společenství“ a také označení budovy, pro kterou bylo založeno. Společenství je pak povinno 

svůj název, tak jak je zapsán rejstříku, uvádět na všech listinách při svém styku s členy 

společenství a s třetími osobami. Název společenství je chráněn stejně jako ostatní firmy 

právnických osob, tzn. že nikdo jiný není oprávněn jej užívat. 

Stanovy přijímá shromáždění na své první schůzi.Ta se musí konat nejdéle do 60 dnů 

od vzniku společenství a svolává jí původní vlastník budovy. Nedodržené této lhůty není 

zatím nijak sankciováno. Samozřejmě je praktické a téměř nutné, aby se zněním stanov, které 

má být přijato, byli členové společenství seznámeni ještě před konáním této první schůze. 

Schůzi musí být přítomen notář, který o jejím průběhu, volbě a složení orgánů společenství a 

schvalování stanov pořídí notářský zápis, jehož přílohu tvoří schválené stanovy. K přijetí 

usnesení o přijetí nebo o změně stanov je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. 

Pokud společenství stanovy neschválí, řídí se právní poměry společenství vzorovými 

stanovami. V případě, že se časem ukáže nutnost změnit některá ustanovení stanov42, platí pro  

přijetí takovýchto změn stejná pravidla jako pro samotné přijetí stanov, kromě povinné 

přítomnosti notáře, která je povinná pouze u první schůze shromáždění. 

                                                 
40 Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J.: Zákon o vlastnictví bytů – komentář, C. H. Beck, Praha 2002, s. 108. 
41 viz rozsudek Vrchního soudu v Praze 4.j. 7 Cmo 956/2000).  

  
42 Viz. Podrobněji kapitola 7.3.1 
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7.3.1 Změny stanov společenství 

 

 V průběhu existence a života společenství bude docházet i ke změnám stanov. Změny 

si prostě samotný život vyžádá. Stanovy se musí postupně přizpůsobovat potřebám 

společenství a potřebám jednotlivých vlastníků. Problém změny stanov spočívá v tom, zda se 

vůbec na shromáždění sejde potřebný počet hlasů. Aby bylo shromáždění usnášeníschopné, 

musí být přítomna nadpoloviční většina hlasů a k přijetí usnesení o změně stanov je zapotřebí  

tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. To znamená, že se musí sejít tolik vlastníků, kteří 

vlastní tolik jednotek, že součet jejich podlahové plochy činí více než jednu polovinu 

podlahové plochy všech jednotek v domě. V praxi se skutečně stává, že se vlastníci prostě 

nesejdou. Jak pak řešit změnu stanov, která vyplyne buď ze změny právní úpravy, nebo 

z objektivních skutečností.   

 Je samozřejmé, že přejmenování ulice se mění i adresa společenství. Ze zákona ( § 9 

odst. 14 písm.a) ZvlB) vyplývá, že název společenství musí obsahovat označení domu, pro 

který společenství vzniklo, což si rejstříkové soudy vykládají jako adresu. Změní-li se název 

ulice, změní se tím i adresa společenství. Automaticky však nemůže dojít ke změně názvu 

společenství, jako by tomu bylo u obchodních společností, tím méně pak ke změně stanov. 43  

JUDr. Zbyněk Pražák uvádí, že: „Společenství musí svůj název formálně změnit, což lze 

provést pouze a jedině změnou stanov – usnesením shromáždění“. U obchodních společností 

předpis připouští, že změny vyplývající z právních skutečností není třeba formálně schvalovat 

jako změnu stanov. Statutární orgán obchodní společnosti na základě textu zákona promítne 

právní skutečnost do změny stanov. Nic takového však ve společenství zákon neumožňuje.   

 „ Proto mám za to, že ve společenství nelze bez jednání shromáždění a přijetí změny stanov 

provést změnu názvu společenství jenom na základě právní skutečnosti.“44Já se k názoru 

JUDr.  Pražáka přikláním.  

                                                 
43 Opačně však dovozuje T. Dvořák ve stati Mnoho otázek a málo uspokojivých odpovědí, Právní fórum 1/2004, 
str. 42. Jím navrhovaná analogie je však podle JUDr. Zbyňka Pražáka, prezentovaném v praktické příručce 
společenství vlastníků jednotek, v podstatě zbytečná – vždyť není věcný  důvod k analogickému použití předpisů 
a obchodních společnostech.  
44 JUDr. Pražák Z., Společenství vlastníků jednotek-praktická příručka,  2006, str. 173 
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 Řešení těchto situací  přináší  návrh nové právní úpravy vlastnictví bytů45, která 

umožňuje v těchto věcech rozhodovat mimo schůzi shromáždění ( tzv. per rollam),46 

rozhodování per rollam se pak vykonává písemnou formou, kdy člen společenství připojí svůj 

vlastnoruční podpis s uvedením data na listinu, která obsahuje plné znění přijímaného 

rozhodnutí. 47 

  

 

7.4     Orgány společenství 

 

Každá právnická osoba jedná prostřednictvím svých orgánů, stejně je tomu 

 i u společenství. Obligatorní orgány jsou uvedeny v § 9 odst. 7 ZvlB. Jsou jimi společenství 

vlastníků jednotek a výbor společenství. Pokud není zvolen výbor, pak jeho funkci může 

vykonávat  ten vlastník jednotky, kterého shromáždění výkonem pověří – pověřený vlastník. 

Společenství může ve svých stanovách zřídit i další orgány – fakultativní orgány, 

nejčastěji půjde o orgány kontrolní. Orgány společenství rozhodují hlasováním, které je 

zásadně veřejné.  

Podle § 9 odst. 14 písm. c) je třeba zmínit všechny orgány společenství ve stanovách 

společenství, upravit jejich práva a povinnosti (především jejich působnost) a způsob 

svolávání.48  

 

 

7.4.1     Shromáždění vlastníků jednotek 

 

Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění. Je tvořeno všemi vlastníky 

jednotek – členy společenství a nejedná se tedy o orgán volený. Jak už bylo výše řečeno, 

první schůze shromáždění se musí konat nejdéle do 60 dnů od vzniku společenství a svolává jí 

původní vlastník budovy. Podle novely z roku 2001 pokud první shromáždění vlastníků 

jednotek nesvolá původní vlastník budovy do účinnosti této novely, může shromáždění 

                                                 
45 http://www.mmr.cz/navrh-nove-pravni-upravy-vlastnictvi-bytu-ve-zneni-predlozenem-vlade  
46 V současné době je tento způsob rozhodování s jistými omezeními upraven toliko ve vzorových stanovách, a 
to konkrétně jejich čl. XII, které však platí (jak je shora uvedeno) pouze pro ta Společenství, která nepřijala 
stanovy vlastní. 
47 Podrobněji kapitola 8. - Nová koncepce společenství vlastníků jednotek 
48 Holešovský, Neplechová,  Olivová,  Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu 
právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. 1. vydání. Praha: IFEC, 2003, s. 59  
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vlastníků jednotek svolat osoba pověřená správou domu nebo kterýkoliv vlastník jednotky. 

Tím dojde k vyřešení těch případů, kdy původní vlastník již převedl všechny jednotky v domě 

do vlastnictví a z tohoto důvodu již nemá žádný zájem na svolání první schůze shromáždění 

vlastníků jednotek.49 Tato schůze se může konat jen za účasti notáře, který o jejím průběhu, 

volbě a složení orgánů společenství a schválení stanov pořídí notářský zápis, jehož přílohu 

tvoří schválené stanovy společenství. Na této první schůzi by měli být schváleny stanovy 

společenství  a zvoleny jeho orgány . 

Nesejde-li se shromáždění k volbě orgánů, nebo nejsou-li orgány zvoleny, plní jejich 

funkci vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu 

polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku.  

Pravidla pro hlasování členů společenství upravuje zákon. Hlasy členů svou 

velikostí odpovídají velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu. 

Spoluvlastníci jednotky, nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, mají 

postavení jednoho člena. Každý člen může pověřit jinou osobu, aby ho zastupovala, avšak 

tato osoba musí mít písemnou plnou moc. Shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti 

členů, kteří disponují většinu hlasů. 

K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů, není-li zákonem 

( § 11 odst. 4 ZvlB) či stanovami určeno, že je zapotřebí kvalifikované (tříčtvrtinové) většiny 

nebo souhlasu všech členů ( § 11. odst. 5 ZvlB). Odlišný režim je pro společenství, jehož 

členy jsou pouze tři vlastníci jednotek, v  takovém případě je třeba souhlasu všech vlastníků 

jednotek. Jestliže dojde  při rozhodování k rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné 

většiny nebo dohody, rozhodne o věci na návrh kteréhokoli člena soud. Toto právo musí člen 

uplatnit do šesti měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne. Pro úplnost ještě 

dodávám, že stejné právo má i přehlasovaný vlastník, ale jen v případě, že jde o důležitou věc. 

Protože pojem „důležitá věc“ není nikde definován, bude věc vždy posouzena individuálně. 

Určitým vodítkem může být rozhodování soudů v podobných případech týkajících se 

podílového spoluvlastnictví.50 Vzorové stanovy určují rozsah pravomocí shromáždění. Do 

výlučné pravomoci patří rozhodování o věcech uvedených v článku VII. Odst. 3 vzorových 

stanov 51 (např. rozhodování o schválení nebo změně stanov, o změně účelu užívání stavby, 

                                                 
49  Nováková, H.  Rádce člena společenství vlastníků jednotek, 2007 
 
50 Blíže Jehlička, O., Švestka, M.: Občanský zákoník – komentář, C. H. Beck, Praha 2001, s. 422. 

 
51 Viz. vzorové stanovy dostupné z : http://smlouvyzdarma.blogspot.com/2008/04/vzorove-stanovy-spolecenstvi-
bytovych.html 
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schválení roční účetní závěrky atd.). Jde o věci, které do výlučné kompetence shromáždění 

určuje zákon. Další pravomoci vyplývají přímo ze zákona, jako např. volit orgány 

společenství ( § 9 odst. 8 ZvlB). Shromáždění má právo si určitou věc, o které by jinak 

rozhodoval statutární orgán, vyhradit pro sebe. Shromáždění se musí konat alespoň jednou za 

kalendářní rok. Sejde se z podnětu statutárního orgánu nebo vlastníků jednotek kteří mají 

alespoň jednu čtvrtinu hlasů. 

Podle mého mínění by bylo vhodné, aby v případě zřízení kontrolního orgánu, měl 

 i tento možnost dát podnět ke konání schůze shromáždění. Způsob svolání a průběhu schůze 

je upraven vzorovými stanovami tak, že o svolání shromáždění musí být členové společenství 

písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před dnem konání schůze. Na pozvánce musí být 

uvedeno datum, hodina, místo a program konání schůze. Schůzi organizuje a řídí předseda 

statutárního orgánu nebo jeho člen k tomu pověřený. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis. 

 

 

7.4.2     Statutární orgán společenství  

 

Statutárním orgánem společenství je výbor nebo pověřený vlastník, kterého pověří 

shromáždění výkonem funkce výboru, pokud není nebo nemá být výbor zvolen. Ustanovení 

týkající se výboru či jeho členů se přiměřeně použijí pro pověřeného vlastníka. Statutární 

orgán, jako výkonný orgán, jedná vždy za společenství navenek, podepisuje smlouvy, jedná 

se státními orgány, apod. Funkční období statutárního orgánu52 určují stanovy, nesmí být však 

delší než pět let 53, s tím, že přesnou délku určí stanovy. Je-li zvolen výbor, musí mít alespoň 

tři členy. Shromáždění může za práci členů statutárního orgánu přiznat odměnu.  

 

Členem statutárního orgánu může být jen vlastník jednotky v předmětném domě starší 

18 let a funkční období je maximálně pětileté. Každý vlastník může být členem jen jednoho 

z volených orgánů. Statutární orgán musí být zvolen nadpoloviční většinou hlasů všech 

vlastníků, za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů. Při hlasování je 

rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu. 

                                                                                                                                                         
 
52 Pokud tedy zákon uvádí, že funkční období výboru je pětileté, toto období je dané pro výbor jako orgán. Co se 
týče počítání doby, po kterou trvá funkční období……blíže Komentář k zákonu o vlastnictví bytů, doc. JUDr. 
Josef Fiala, Csc., JUDr. Marek Novotný, JUDr. Jaroslav Oehm, Mgr. Ing. Tomáš Horák, C. H. Beck 2005 
 
53 Podle novely č. 451/2001 Sb., která prodloužila dvouleté funkční období na pět let. 
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Vzorové stanovy upravují důvody odvolání člena statutárního orgánu a způsob jeho 

odstoupení.  

Z uvedeného tedy vyplývá, že odstoupit může člen statutárního orgánu kdykoli a bez 

udání důvodů. Naproti tomu ale odvolat člena statutárního orgánu může shromáždění jen 

v uvedených případech, nebude-li vlastními stanovami společenství stanoveno něco jiného.  

(Vzhledem ke skutečnosti, že není upraven způsob odvolávání člena statutárního orgánu, 

můžeme použít dle analogie ustanovení o volbě a dále částečně i ustanovení o postupech při 

odstoupení člena statutárního orgánu). 

Předmět a rozsah činnosti statutárního orgánu určují vzorové stanovy a demonstrativně 

vyjmenovávají tyto činnosti. Jedná se zejména o zajišťování záležitostí společenství ve 

věcech správy domu a pozemku, rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti 

společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených 

s užíváním jednotek, odpovídá za vedení účetnictví a další. Dále platí, že statutární orgán 

rozhoduje o věcech, které nejsou v pravomoci shromáždění či o věcech, ve kterých si 

shromáždění rozhodování nevyhradilo. Navenek statutární orgán jedná i ve věcech, které jsou 

ve výlučné kompetenci shromáždění, tedy plní usnesení, v těchto věcech však jenom jedná, 

nerozhoduje o nich. Statutární orgán odpovídá shromáždění za svou činnost. Za výbor jedná 

navenek jeho předseda, kterého volí výbor z řad členů. Podepisovat za společenství musí 

předseda výboru a další člen výboru. 

Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému úkonu jeho podpis. 

Z každého jednání výboru musí být pořízen zápis. Vzorové stanovy upravují i odpovědnost 

členů statutárního orgánu za škodu, kterou způsobili porušením své povinnosti. Jde v podstatě 

o obecnou odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku54 . 

 

 

7.4.3     Fakultativní orgány společenství 

 

Zákon o vlastnictví bytů umožňuje v § 9 odst. 7 písm.c), aby společenství zřídilo ve 

svých stanovách i další orgány, zejména kontrolní ( kontrolní komise a revizor) . Vzorové 

stanovy předpokládají existenci kontrolní komise, jakožto orgánu oprávněného kontrolovat 

činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komisi zřizuje shromáždění. Pro její zřízení 

                                                 
54 Blíže Suchánek,J.: Společenství vlastníků bytů, Prospektum 2001 
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a volbu či odvolání členů  platí přiměřeně ustanovení týkající se těchto otázek u statutárního 

orgánu společenství. Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a ze svých členů volí svého 

předsedu, který pak svolává a řídí jednání této komise. 

 

Podle úpravy ve vzorových  stanovách (Čl.X) kontrolní komise v rámci své působnosti 

zejména: 

 .  kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem  

    o vlastnictví bytů a s těmito stanovami, 

 .  vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené  

    k projednání na schůzi shromáždění, 

 .  podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní  činnosti, 

 .  může podat výboru nebo pověřenému vlastníkovi zprávu o nedostatcích  zjištěných  

    při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění, 

 .  účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru. 

 

 

7.5     Předmět činnosti a hospodaření společenství 

 

Společenství je právnickou osobou, která má speciální subjektivitu. To znamená, že je 

způsobilé mít jen práva a povinnosti v rozsahu předmětu své činnosti. Předmět činnosti je 

kogentně vymezen v §9 odst.1 ZvlB. Podle tohoto ustanovení smí společenství vykonávat 

práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami 

společných částí domu, popř. vykonávat činnosti v rozsahu zákona a činnosti související 

s provozováním společných  částí domu, které slouží i jiným osobám. 

Z toho vyplývá, že společenství není podnikatelským subjektem, tzn. že nemůže 

vyvíjet soustavnou činnost za účelem zisku, ale pouze činnost, které mu umožňuje zákon. 

Dále pak, že společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo 

 nebytové prostory pouze v souvislosti s výkonem správy nebo provozováním společných 

částí domu.55 Bližší vymezení předmětu činnosti společenství lze vyčíst v jednotlivých 

ustanovení zákona či vzorových stanov. Přestože předmět činnosti je poměrně úzký, lze 

konstatovat, že jde často o činnosti odborné (např. účetní, právní, technické), a proto je někdy 

                                                 
55 K tomu i nález Ústavního soudu – Pl. ÚS 51/2000 
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praktické tyto činnosti zadávat k výkonu jiným subjektům nejčastěji formou mandátních 

smluv. 

Provozem  a opravami společných částí domu se rozumí provoz prostor, na kterých 

mají všichni vlastníci spoluvlastnický podíl. Přesné vymezení společných částí lze vyčíst buď 

z prohlášení vlastníka nebo ze smlouvy o převodu bytové jednotky. Do takové správy prostor 

nepatří péče o provoz samostatných jednotek, které jsou ve vlastnictví vlastníků jednotek, a to 

jak bytových, tak nebytových. 

Dále společenství např. zajišťuje bezpečnost a provoz zařízení, vede technickou a 

provozní dokumentaci, vede daňovou a účetní agendu domu, zajišťuje pojištění domu, 

poskytuje a zajišťuje služby spojené s bydlením, uzavírá smlouvy s třetími osobami, uzavírá 

smlouvy o nájmu společných částí domu a dokonce ze zákona o nájmu jednotek, které jsou ve 

vlastnictví všech vlastníků jednotek, vymáhá plnění povinností vlastníky jednotek apod.56 

 

 

7.5.1   Příjmy společenství a úhrada nákladů  

 

Jak jsem se již výše zmínila, společenství nemůže provádět aktivní činnost za 

účelem dosažení zisku, protože to prostě zákon nedovoluje, pokud tedy nejde o činnost 

spojenou se správou, provozem a opravami společných částí domu a pozemku nebo o činnost 

s tím související. K činnosti za účelem dosažení zisku existují v našem právním řádu jiné 

subjekty, např. obchodní společnosti nebo podnikatelé – fyzické osoby. I kdyby se vlastníci 

jednotek dohodli, že taková činnost bude prováděna, jednalo by se o rozhodnutí učiněné 

v rozporu s ustanovením § 9 odst. 1 ZvlB. 

Nejvýznamnějším zdrojem financí na náklady spojené se správou domu a pozemku 

pro společenství jsou příspěvky vlastníků jednotek. Tak přispívat na náklady společenství je 

jednou z jejich základních povinností. Nedohodnou-li se jinak, výše příspěvků odpovídá 

velikosti podílu na společných částech domu. Podle mého mínění je však  tato dohoda účinná 

jen uvnitř společenství  a vůči třetím osobám je tato povinnost určována § 12 ZvlB, podle 

kterého jsou vlastníci jednotek oprávněni a povinni z právních úkonů týkajících se společné 

věci v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech 

domu. S ohledem na nutnost předem vytvořit dostatečný objem finančních prostředků 

                                                 
56 Blíže Suchánek, J.: Společenství vlastníků bytů, Prospectrum 2001. 
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k uvedenému účelu, tedy k úhradě nákladů spojených se správou domu, skládají vlastníci 

předem určené finanční prostředky jako zálohu.  

Společenství je ze zákona oprávněno, se souhlasem vlastníka jednotky, sjednat 

smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu, a to k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady 

spojené se správou domu. Vzorové stanovy upravují ručení členů společenství za jeho 

závazky spojené s hospodařením společenství . Ručení odpovídá velikosti spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu. To znamená, že případný závazek či jeho část, kterou 

není možno uhradit z fondu oprav, protože je v dané chvíli vyčerpán, se mezi členy 

společenství rozdělí podle tohoto poměru. 

Podle zákona o vlastnictví bytů si vlastníci jednotek určí výši záloh usnesením 

shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit 

v následujících měsících či letech. Při stanovení výše záloh je třeba přihlédnout k platbám, 

které se pravidelně opakují, k technickému stavu domu, k nutným opravám a případným 

modernizacím. Výši částky a den její splatnosti sděluje statutární orgán vlastníkům jednotek. 

Pokud není zvolen, rozhoduje se o výši částek nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek 

v domě. Po skončení příslušného období se provede vyúčtování, jehož součástí by mělo být i 

rozhodnutí vlastníků o použití přeplatku či o výši a lhůtě k úhradě nedoplatku.             

 

Finančními zdroji života společenství tedy jsou: 

 .  příspěvky vlastníků jednotek na úhradu spojených se správou domu a pozemku  

    a na náklady společenství, 

 .  úroky z uložených peněžních prostředků společenství a peněžních prostředků  

    svěřených společenství vlastníky jednotek na účtech u bank, 

 .  příjmy z pronájmu společných prostor, 

 .  úvěry na opravu domu – zde se vlastně nejedná o příjmy, ale o půjčky z jiných  

    zdrojů, než jsou samotní vlastníci, 

 .  jiné další mimořádné příjmy (např. náhrada nákladů vyhraného sporu, příjem  

    od pojišťovny a podobně). 

  

 

7.5.2     Účetnictví společenství vlastníků jednotek 
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  Společenství je účetní jednotkou a podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů je povinno vést účetnictví ode dne svého vzniku. Dnem vzniku je 

den, kdy podmínky vzniku společenství jako právnické osoby podle zákona nastanou. Zápis 

v rejstříku společenství u příslušného soudu určeného zvláštním zákonem57 k vedení 

obchodního rejstříku (viz § 10 odst. 1 ZvlB) není rozhodující. Novela zákona o účetnictví, 

zákon č. 437/2003 Sb., která zrušila rozdělení účetnictví na jednoduché a podvojné, nařizuje, 

aby i společenství vlastníků jednotek vedlo účetnictví, které v principech odpovídají 

podvojnému účetnictví. Tedy s účinností od 1.1.2004 je společenství vlastníků povinno 

účtovat výhradně v soustavě podvojného účetnictví.   

Společenství vlastníků je také povinno se zaregistrovat58 jako daňový subjekt 

k dani z příjmu. Jeho registrační povinnost však vzniká ale až v případě, že začne pobírat 

příjmy, které jsou předmětem daně či kdy mu vznikla povinnost srážet daň nebo zálohu na ni. 

Lhůta je do 30 dnů od takového dne. 

S účinností od 1.1. 2003 je společenství povinno vést účetnictví podle účetních 

předpisů pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Tímto 

účetním předpisem je prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. vyhláška č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání.59 

 

 

7.6     Členství a seznam členů 

 

Členství ve společenství vlastníků jednotek je neoddělitelně svázáno s vlastnictvím 

jednotky. Podle §9 odst.5 ZvlB členství vzniká a zaniká současně s převodem nebo 

přechodem vlastnictví jednotky. Podíloví spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří ji 

mají ve společném jmění manželů, jsou společnými členy společenství  a při hlasování na 

schůzi shromáždění mají pouze jeden hlas, jehož váha je určována velikostí jejich 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Dojde-li k převodu nebo přechodu 

                                                 
57 § 27 a násl. Obchodního zákoníku 
 
58 předloží přihlášku k registraci místně příslušnému správci daně – 5a) § 33 odst. 2 a 4 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
59  Podrobněji Směrnice č. 13 – obecné principy účetnictví vlastníků jednotek (http://www. ikon.cz/ 
ms/principy_svj.pdf) 
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vlastnictví k jednotce, je nabyvatel jednotky povinen oznámit tuto změnu společenství ( §20 

odst. 4 ZvlB). 

Společenství je povinno vést seznam členů. Seznam pořizuje poprvé při svém vzniku 

v souvislosti  s přijímáním nových stanov. Seznam členů by měl tvořit pravidelnou přílohu 

zápisu ze schůze shromáždění vlastníků. Údaje, které by měl seznam členů obsahovat, nejsou 

stanoveny. Proto by bylo zřejmě nejlepší v zájmu přehlednosti evidence a předcházení 

případných sporů, aby byl seznam průběžně aktualizován a aby zahrnoval jméno a příjmení 

(resp. firmu či název), identifikační údaj každého člena včetně korespondenční adresy, 

označení vlastněné jednotky a velikosti spoluvlastnického podílu a dále den vzniku a zániku 

jeho členství ve společenství.60 

 

7.7 Práva a povinnosti členů společenství, jejich převod 

a  přechod 

 

Práva a povinnosti členů společenství – vlastníků jednotek – jsou poměrně obsáhlá a 

jejich materie by si zřejmě zasloužile větší prostor, ale vzhledem k omezenému rozsahu této 

práce jsou dále uvedena víceméně demonstrativně. 

Nejzákladnějším právem, které však přímo ze zákona vyčteme, je vlastnické právo 

k bytové, či nebytové jednotce, které tvoří práva jednotku držet, užívat a právo dispozice 

s ní. Oproti bytům, které nejsou v “osobním“ vlastnictví, může tak vlastník bytovou jednotku 

prodat spolu se všemi právy a povinnostmi v rozsahu, v jakém ji nabyl (o tom podrobněji 

dále) anebo např. přenechat jednotku bez problémů do nájmu. Další práva jsou spojená 

s faktem, že vlastník jednotky je spoluvlastníkem podílu na společných prostorách domu, 

popř. i pozemku a členem společenství. Vlastník má tedy právo a povinnost účastnit se 

správy společných částí domu, právo účastnit se veškeré činnosti společenství, právo volit a 

být volen do orgánu společenství, právo podílet se na rozhodování shromáždění, právo 

předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství a právo nahlížet do všech podkladů a 

listin týkajících se společenství, jeho činnosti a hospodaření, právo na plnění povinností vůči 

němu či společenství ze strany ostatních vlastníků jednotek. 

Uvedená práva jsou samozřejmě vyvážena i povinnostmi vlastníka. Jsou jimi např. 

povinnost dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství, povinnost upozorňovat 

orgány společenství na závady vzniklé na společných částech domu či jejich zařízení, 

                                                 
60 Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin  Soukup,Právní rádce 12/2003 str. 7 
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povinnost odstranit na své náklady všechny závady a poškození, které na jiných jednotkách či 

společných prostorách způsobil sám vlastník, povinnost zdržet se jednání, jímž by mohl 

zasáhnout či ohrozit práva ostatních vlastníků, povinnost umožnit ze zákonem či stanovami 

uvedených důvodů přístup do jednotky, povinnost umožnit instalaci, údržbu měřičů vody a 

tepla, povinnost provádět některé úpravy jen za souhlasu všech vlastníků jednotek, povinnost 

hradit příspěvky na správu společných částí domu, povinnost hradit zálohy na služby spojené 

s užíváním bytu či nebytového prostoru, povinnost oznámit společenství nabytí vlastnictví 

jednotky, povinnost oznámit do 30 dnů změny v počtu osob spolubydlících.  

Další povinností je zákonné ručení vlastníka jednotky za závazky společenství 

v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. 

Ručení vlastníků má akcesorickou a subsidiární povahu61. V případě, že vlastníci splní svůj 

ručitelský závazek, vzniká jim vůči společenství regres.  

Plnění povinností vlastníků jednotek je oprávněno vlastním jménem vymáhat 

společenství. Pro případ, že vlastník závažně porušuje své povinnosti, stanoví zákon o 

vlastnictví bytů za takové porušení sankci, a to dosti citelnou. Ustanovení §14 ZvlB praví, že 

zasahuje-li vlastník do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně 

omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může 

soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky. Při 

soudním nařízení prodeje jednotky se zřejmě bude postupovat analogicky jako při vypořádání 

podílového spoluvlastnictví nařízením prodeje věci a rozdělením výtěžku.  

Jedním ze základních práv majitele jednotky je s ní disponovat. Smlouva o převodu 

jednotky musí být stejně jako u ostatních nemovitostí písemná a obsahovat náležitosti 

uvedené v §6 ZvlB. Smlouva může být koncipována jako úplatná (kupní) nebo jako 

bezúplatná (darovací). Tím, že každá smlouva o převodu jednotky musela obsahovat její 

přesné vymezení v souladu s prohlášením vlastníka a včetně půdorysných schémat, byla 

smlouvou poměrně složitou a administrativně náročnou. Novela zákona přijatá v roce 2001 

proces uzavírání smluv zjednodušila. Podle § 6 odst. 3 ZvlB  postačí u druhého a dalších 

převodů jednotky uvést pouze základní identifikační údaje jednotky a není již nutné 

zdlouhavě opisovat celé pasáže prohlášení vlastníka.  

Vlastník může s jednotkou disponovat zcela volně a nemůže být omezován 

žádnými úkony ze strany společenství nebo ostatních spoluvlastníků společných částí 

domu. Ke změně vlastnického subjektu může dojít i v důsledků dalších právních skutečností, 

                                                 
61 § 546 a následující ObčZ 
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např. úmrtí fyzické osoby nebo transformace osoby právnické. V těchto případech dochází 

k přechodu vlastnictví a souvisejících práv a povinností na právní nástupce. Všechny změny 

v osobě vlastníka jednotky se dotýkají i společenství, neboť se mění i jeden z jeho členů. 

 

 

 

7.8     Zánik společenství vlastníků jednotek 

 

Zákon o vlastnictví bytů upravuje zánik členství v § 9 odst. 5, kde se pouze stanoví, že 

členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem a přechodem vlastnictví 

jednotky. Vzorové stanovy tuto kusou úpravu konkretizují v souladu s těmi ustanoveními 

zákona, z nichž přímo či nepřímo vyplývají důvody zániku členství. 

Ve vzorových stanovách jsou uvedeny tyto důvody zániku členství ve společenství: 

 .  převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky, 

 .  úmrtím člena společenství – fyzické osoby, 

 .  zánikem člena společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví, 

 .  zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství, 

 .  dalším způsobem, pokud to stanoví zákon o vlastnictví bytů. 

 

Společenství zaniká také dnem zániku domu nebo v případě, kdy vlastníci všech 

jednotek v domě uzavřou dohodu o tom, že vlastnictví jednotek změní na podílové 

spoluvlastnictví budovy. Tato dohoda musí mít formu notářského zápisu a vkladem 

spoluvlastnického práva do katastru nemovitostí podle této dohody zaniká vlastnictví jednotek 

a vzniká podílové spoluvlastnictví budovy. Velikost spoluvlastnických podílů na budově se 

rovná velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu (§ 5 odst. 6 ZvlB). 

Posledním případem je situace uvedená v § 5 odst. 7, kdy vlastníkem všech jednotek 

v domě je pouze jedna osoba, která se rozhodne, že zruší vymezení jednotek v domě a 

změní vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy (opět formou notářského zápisu a 

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí zaniká vlastnictví jednotek  a vzniká 

vlastnictví budovy). 

Práva  a povinnosti z právních vztahů, jejichž účastníkem bylo společenství, přecházejí 

na vlastníka budovy, resp. v poměru jejich podílu, na spoluvlastníky budovy. Společenství 
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konečně může zaniknout i zánikem domu, ať již v důsledku přírodní katastrofy nebo úřední 

demolice. 

 

 

 

 

 

 

8 NOVÁ KONCEPCE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

 

Nový návrh zákona o vlastnictví bytů byl již sice několikrát legislativně upravován, 

ale základní koncepce zůstala pokaždé obdobná. Proto bych se ráda v této závěrečné části mé 

práce věnovala nové koncepci zákona o vlastnictví bytů a zaměřila se na společenství 

vlastníků jednotek, neboť společenství je jedním z institutů, které prošly významnou změnou 

oproti dosavadní právní úpravě v zákoně č. 72/1994 Sb. 

Společenství je v dosud zveřejněné verzi návrhu zákona upraveno v sedmé části, hlavě 

druhé, a to v ustanoveních § 33 až 56. Velké množství paragrafů je dáno zejména nově 

zvolenou koncepcí, že všechny otázky týkající se společenství budou obsaženy v samotném 

zákoně a nikoli jako dnes převážně v podzákonném právním předpise. Důvody tohoto 

rozhodnutí nám prezentuje i důvodová zpráva k návrhu zákona, kde je uvedeno:“…Především 

však chyběl  soubor ustanovení , který by uceleně upravil náležitosti týkající se postavení a 

činnosti orgánů společenství, včetně nezbytných společenských ustanovení o orgánech 

společenství; zvláště to platilo o postavení a úkolech statutárního orgánu, kdy bližší úprava 

byla zařazena až do vzorových stanov. Takové řešení ..bylo ještě více problematické…“. 

Nově je společenství definováno jako právnická osoba, která (a) je založena a vznikla 

dle zákona a (b) vykonává a zajišťuje pouze činnosti ve věcech správy domu a pozemku 

v rozsahu vymezeném zákonem. Členy společenství jsou všichni vlastníci jednotek v domě. 

Společenství je dle návrhu způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech sub (b) 

a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové společenství ručí za 

závazky obdobně jako dnes. 

Co se tedy  týče založení společenství, tak podle návrhu společenství již nebude 

vznikat ze zákona jako doposud, kdy okamžik vzniku společenství je stanoven na den 

doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, 

kterou příslušný státní orgán osvědčuje vztahy k jednotce, třetímu z vlastníků (§ 9 odst. 3 
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ZvlB), nýbrž bude muset projít procedurou založení a vzniku, jak je to obvyklé u 

právnických osob v České republice. Povinnost založit společenství se bude vztahovat na 

dům, který má alespoň 5 a více jednotek a v něm budou alespoň dva různí vlastníci jednotek 

(obligatorní založení). Nově však může být společenství založeno i v domě s méně než pěti 

jednotkami (fakultativní založení).  

Rozhodování ve věcech správy domu a pozemku mohou členové společenství nově 

dle návrhu zákona vykonávat nejen samotným hlasováním na shromáždění, ale i rozhodnutím 

mino schůzi shromáždění (tzv. per rollam). Tento způsob hlasování lze použít vždy, kdy ho 

stanovy společenství umožňují a zároveň nesmí jít o některý z případů, kdy zákon vyžaduje 

rozhodování na schůzi společenství. Rozhodování per rollam se pak vykonává písemnou 

formou, kdy člen společenství připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením data na listinu, 

která obsahuje plné znění přijímaného rozhodnutí. 

Co se týče rozhodování členů společenství, to dosáhlo v návrhu zákona značného 

zjednodušení. Usnesení by se nově měla schvalovat zásadně nadpoloviční většinou všech 

(nikoli přítomných) členů společenství, jsou vypuštěna všechna ustanovení týkající se potřeby 

kvalifikované většiny a je uveden taxativní výčet případů, kdy bude potřeba souhlasu všech 

členů společenství.  

Změny se budou týkají i výboru, jako výkonného orgánu společenství, jeho členové 

mají zůstat ve funkci i po uplynutí funkčního období, pokud se nepodaří zvolit nový výbor. 

Zákon má výslovně stanovit, že členem výboru může být zvolena i jiná osoba než vlastník 

jednotky a že člen výboru odpovídá společenství za škodu, kterou mu způsobil porušením 

právní povinnosti při výkonu funkce. 

Ke zrušení společenství dojde vyjma obecných způsobů i v případě, kdy počet 

jednotek klesne na méně než 5 a členové společenství se jednomyslně usnesou na jeho 

zrušení, o čem musí být pořízen notářský zápis. V případě zrušení společenství musí před jeho 

zánikem dojít k likvidaci. K zániku společenství může dojít i splynutím dvou a více 

společenství (v domě s několika sekcemi).  

Oproti původnímu znění návrhu zákona se již v tom současném výslovně stanoví, že: 

„…Sekce se samostatným vchodem, která je na základě prohlášení vlastníka budovy 

vloženého do katastru nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považována za 

budovu podle dosavadních právních  předpisů, je nadále považována za budovu podle tohoto 

zákona“ - § 77 návrhu zákona. V původním znění návrhu zákona nebylo připuštěno, aby 

sekce se samostatným vchodem byla budovou a tedy aby v ní mohlo vzniknout společenství 

(což je v dnešní době zcela běžné). 
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Účelem nové úpravy je především vyjasnit řadu rozporuplných, nebo vůbec nejasných 

situací a zjednodušit činnosti související se správou domu a pozemku. To ostatně bude 

v dnešní době, kdy počet budov a v něm vznikající společenství vlastníků jednotek výrazně 

narůstá, zřejmě nejžádanějším požadavkem na budoucí právní předpis z oblasti bytového a 

nebytového vlastnictví. 

Dle zprávy české tiskové kanceláře z 2.10.2008 však legislativní rada vlády vrátila 

ministerstvu pro místní rozvoj návrh nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor. 

K přepracování tak dostalo MMR návrh již podruhé. Poprvé tomu bylo v prosinci 2007, kdy 

rada normu vrátil a s tím, že části zákona byly podle některých názorů na hranici ústavnosti, 

mezi nejasné body patřila například spoluodpovědnost vlastníků za celý dům. Nyní má MMR 

zvážit, jakým směrem má koncepce změny zákona vůbec jít. Vzhledem k přípravě 

občanského zákoníku je podle rady třeba posoudit, zda nepřipravit pouze menší novelu a až 

později pracovat na novém zákonu. K takovéto variantě řešení dané situace se přikláním i já. 
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9 ZÁVĚR 

 

 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 jinak62 (vesměs 

                                                 
62 Rozsudek Krajského soudu Ústí nad Labem sp. zn. 12 Co 775/2006-103 ze dne 11.7.2007 
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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. 
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11 CIZOJAZYČNÉ RESUMÉ 
 

The flat ownership law with the special focuses on the unit owners’ 
association 

 

 

The questions concerning the flat ownership and unit owners’ association are 

nowadays very topical and alive and the related answers are going to be even more needed 

and used more often. The topicality dwells not only in the fact that it is rather a new juridical 

institute but also in the fact that because of the increasing feature of common life in houses 

with flats owned by different people and because of the necessity to make decisions about the 

collective parts of the house and decisions about house operating, there are problems and 

disputes to be disclosed and there is a plethora of fundamentally different opinions on this 

topic.  

The legal regulations of these problems contained in the flat ownership law are rather 

complicated and from experience stemming from the law application one can see a whole row 

of insufficiencies that were taken care of by the above mentioned law updating and that did 

bring some improvement however attempts for preparation of the new flat ownership law 

seem to be uncertain.  

The aim of my thesis is to shed light upon this legal form and approach its significance 

as well as to show the preceding version and focus on the future possible advancement.   

As we can see in the thesis title special attention is dedicated to unit owners’ 

association in the concrete to the existence and operational rules of the unit owners’ 

association, the position and sphere of action of the individual unit’ s bodies as well as to the 

principles of its economy. 

As regards the structure of the presented thesis the main part consists of six chapters 

(third to eighth). The third chapter is dedicated to the main characteristics of the flat 

ownership law, individual development stages, its current shape and also deals with unit 

owners’ association as a specific type of the corporate body.  

Chapter four contains the basic concept definitions that are needed for purpose of the flat 

ownership law. 

Chapters five and six are focusing on the flat ownership, the origin and doom of the 

unit’s ownership. The extensive chapter seven concentrates on the unit’s owners association, 

specifically the current legal association form, the unit owners’ association index as well as its 

articles. The bodies of the association and the operations are described in the same chapter in 
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a detailed way together with association economy, discretions and duties of the association 

members and last but not least the association doom is dealt with. Chapter eight is concerned 

with a new unit owners’ association conception.  

The presented thesis aims at the definition of the legal form subject of flat ownership 

above all de lege lata, however also de lege ferenda especially in connection with the new 

legal frame concerning the problems of the flat ownership that is being prepared.    
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