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ÚVOD 

 

Vlastnictví bytů jako téma své diplomové práce jsem si zvolil nejen proto, 

ţe se jedná o velmi aktuální a z právního hlediska zajímavé téma, ale 

především jde o problematiku, která se týká bydlení jako jedné 

z nejdůleţitějších lidských potřeb, se kterou se v kaţdodenním ţivotě setkává 

většina obyvatel tohoto státu.  

Hlavním cílem této práce je rozbor institutu vlastnictví bytů z pohledu 

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

budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 

doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). V této práci bych také rád 

upozornil na některé problematické otázky této úpravy a případně se pokusil 

s ohledem na judikaturu a názory autorů, kteří se specializují na problematiku 

bytového vlastnictví, navrhnout jejich řešení. 

Tato diplomová práce se skládá z osmi kapitol. První kapitola pojednává 

o základních teoretických koncepcích bytového vlastnictví, které jsou důleţité 

zejména pro pochopení zvláštní povahy institutu bytového vlastnictví a zároveň 

mohou slouţit jako vodítko pro zákonodárce při konstrukci právní úpravy 

bytového vlastnictví. Druhá kapitola hovoří o koncepci, z které vychází zákon o 

vlastnictví bytů, o jeho působnosti, rozsahu a o vztahu k občanskému zákoníku 

a jiným předpisům. Následuje kapitola třetí, ve které povaţuji za důleţité 

vymezit specifické pojmy, které se týkají problematiky vlastnictví bytů. 

Následující dvě kapitoly jsou věnovány různým způsobům vzniku a zániku 

vlastnictví jednotek a s tím související problematikou. Šestá kapitola pojednává 

o převodech a přechodech vlastnického práva k jednotce, coţ povaţuji zejména 

pro praxi za velmi důleţitou materii. V předposlední sedmé kapitole jsem se 

zaměřil na přehled těch nejdůleţitějších práv a povinností, které souvisí 

s vlastnictvím jednotek. Závěrečná osmá kapitola je celá věnovaná 

problematice společenství vlastníku jednotek s právní subjektivitou, kde se 

zaměřuji na podmínky jeho vzniku a zániku, na jednotlivé obligatorní i 

fakultativní orgány. Velká část této kapitoly se zabývá shromáţděním vlastníků 

jako nejvyšším orgánem společenství, kde je rozebrána jeho působnost, 
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ustavující schůze, způsob svolávání, usnášeníschopnost a hlasování. 

Pozornost je věnována téţ stanovám, kde rozebírám jejich povahu, obligatorní 

náleţitosti a problematický vztah k vzorovým stanovám. 

V této práci se nebudu věnovat problematice bytových druţstev ani 

specifikům nebytových prostor. Tato práce je zpracována k právnímu stavu ke 

dni 27. 11. 2010.   

 

 

1. TEORETICKÉ KONCEPCE BYTOVÉHO VLASTNICTVÍ 

 

Rozlišujeme v zásadě tyto čtyři teoreticko-právní koncepce vlastnictví 

bytů, jejichţ přehled podrobně podal jiţ Š. Luby v 70. letech minulého století.1 

 

Monistické koncepce uznávají jen vlastnictví a nikoliv spoluvlastnictví. 

Monistické koncepce lze rozdělit na dvě teorie, podle toho zda povaţují za 

výlučný předmět vlastnického práva pouze dům nebo byt. Pokud je výlučným 

předmětem vlastnického práva dům, odmítá tato teorie uznat dělitelnost domu, 

a tedy popírá uznat byt za předmět vlastnického práva. Druhá varianta této 

koncepce uznává za výlučný předmět vlastnického práva pouze byt a zároveň 

buď zcela popírá existenci společných částí domu, nebo tyto společné části 

domu sice respektuje, ale odmítá k nim spoluvlastnické právo. 

 

Dualistické teorie povaţují za hlavní předmět dům a za vedlejší předmět 

byt, oba předměty na úrovni vlastnického práva. Uznává se tak spoluvlastnictví 

a k němu přistupující zvláštní vlastnické právo k bytu. Tyto teorie lze ještě 

rozdělit podle toho, zda vycházejí z předpokladu celistvosti vlastnictví a 

spoluvlastnictví nebo z akcesority vlastnictví bytu ve vztahu k spoluvlastnictví 

domu. Některé dualistické teorie naproti tomu povaţují za hlavní předmět 

                                                           
1
 Luby, Š., Vlastnictvo bytov. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 
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vlastnictví byt a vedlejší předmět dům, kde všechna ostatní práva, a hlavně 

spoluvlastnická práva tykajících se společných části domu a pozemku, jsou 

podřízena vlastnictví bytu a jsou akcesorické povahy. 

 

Dualisticko-monistické teorie vychází z předpokladu, ţe dům i byt jsou 

dvěma samostatnými předměty právních vztahů, které však nelze od sebe 

oddělit a tak musí být pro jejich nerozlučitelnost povaţovány za jeden celek a 

tedy jediné vlastnické právo sui generis. Dělí se na teorie preferující 

spoluvlastnickou koncepci, kde nejde o zvláštní vlastnictví bytu, ale o 

spoluvlastnictví celého domu vyjádřeného reálnými díly a na teorie preferující 

spoluvlastnictví domu určitým sdruţením vlastníků, jejichţ vztahy jsou oproti 

podílovému spoluvlastnictví modifikovány.  

 

Antivalistické teorie buď vůbec nepovaţuji byt za věc v právním smyslu, 

nebo nepovaţují právo, které je s ním spojeno za právo vlastnické, ale za právo 

sui generis. Argumentem pro první myšlenku je, ţe byt není schopen být 

samostatnou věcí vzhledem k nerozdělitelnosti domu a tradičnímu chápáni 

pojmu věc. Zastánci druhé verze tvrdí, ţe právo k bytu je natolik omezeno 

ve prospěch vlastnictví bytu jiných vlastníků i ve prospěch spoluvlastnictví 

společných části domu, aţ ztrácí obsahově charakter vlastnictví. 

 

 

2. ZÁKON Č. 72/1994 SB., PŘEDMĚT A ROZSAH 

PRÁVNÍ ÚPRAVY  

 

Hlavním předpokladem současné právní úpravy bytového vlastnictví je § 

125 odst. 1 ObčZ, který stanoví, ţe zvláštní zákon upravuje vlastnictví k bytům 

a nebytovým prostorám. Dalším východiskem je ustanovení § 118 odst. 2 

ObčZ, podle kterého mohou být předmětem občanskoprávních vztahů byty a 

nebytové prostory. Právní úprava ve výše zmiňovaných ustanoveních 

zohledňuje fakt, ţe s byty a nebytovými prostory i přesto, ţe jsou vymezeny 
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jako reálné části budovy, nelze v plném rozsahu nakládat jako se samostatnými 

věcmi, protoţe fakticky tvoří neoddělitelnou část budovy. V podstatě se tak 

jedná o určitou právní fikci bytu nebo nebytového prostoru jako samostatných 

věcí a na tomto základě předmětů vlastnického práva. 

Zákon o vlastnictví bytů vychází z dualistické koncepce bytového 

vlastnictví ve spoluvlastnickém pojetí. Za hlavní předmět tedy povaţuje budovu 

a za vedlejší byt nebo nebytový prostor, které nejsou reálně oddělitelnými 

částmi budovy, a to obojí v rovině vlastnického práva, Oprávněný subjekt je tak 

spoluvlastníkem budovy a k němu přistupuje vlastnictví bytu. Stejný názor 

zastává Ústavní soud.2  

Takové spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu nebo nebytového 

prostoru můţe v souladu s § 1 odst. 4 ZOVB vzniknout pouze v budovách, které 

mají alespoň dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespoň 

jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor. 

Zákon o vlastnictví bytů upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhoţ 

spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako 

prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem 

společných částí budovy (§ 1 odst. 1 ZOVB). Zákon upravuje téţ vznik 

spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových 

prostorů, jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví společných částí budovy a 

některá práva a povinnosti stavebníků při výstavbě bytů a nebytových prostorů 

v budově ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona. Dále se úprava zákona 

vztahuje i na práva a povinnosti jiných subjektů v souvislosti se vznikem a s 

převodem nebo přechodem spoluvlastnictví budovy podle ustanovení § 1 odst. 

1 ZOVB. 

Zákon o vlastnictví bytů je lex specialis k občanskému zákoníku, jak 

vyplívá z dikce § 3 odst. 1 ZOVB, ţe pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a 

povinnosti vlastníků budov a práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků 

jednotek upravuje občanský zákoník. Výjimkou je podílové spoluvlastnictví, na 

                                                           
2
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 3. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 51/2000. 
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které se bude aplikovat občanský zákoník pouze v případě, ţe je předmětem 

spoluvlastnictví jednotka. To znamená, ţe na vztahy mezi spoluvlastníky 

budovy se budou aplikovat pouze ustanovení zvláštního zákona, nikoliv tedy 

ustanovení občanského zákoníku. Spoluvlastnictví budovy podle zákona o 

vlastnictví bytů je totiţ nutné chápat jako zvláštní druh spoluvlastnictví, který je 

výsledkem sloučení reálného a ideálního spoluvlastnictví. 

Ustanovení § 3 odst. 2 ZOVB odkazuje na pouţití ustanovení 

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

pokud zákon sám neobsahuje zvláštní úpravu. 

 

 

3. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

VLASTNICTVÍ BYTŮ 

 

3.1. Budova 

 

Zákon definuje budovu jako trvalou stavbu spojenou se zemí pevným 

základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými 

stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými 

samostatně uţitkovými prostory, s výjimkou hal. Tato definice navazuje na 

ustanovení § 1 odst. 4 zákona, podle něhoţ vlastnictví jednotek můţe vzniknout 

pouze v budově, ve které se nachází alespoň jeden byt a jeden samostatný 

nebytový prostor, nebo dva byty či dva samostatné nebytové prostory. Definici 

budovy obsahuje i vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o 

technických poţadavcích na stavby, která v § 3 písm. a) stanoví, ţe budovou je 

nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek 

převáţně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Podobně definuje 

budovu také zákon o katastru nemovitostí v § 27 písm. k), tedy jako nadzemní 

stavbu, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými 

stěnami a střešní konstrukcí. Z těchto předpisů vyplývá, ţe budova je 

především stavbou. Občanský zákoník sice v § 119 odst. 2 vymezuje stavbu 
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jako věc nemovitou, samotnou definici stavby však neobsahuje. Stavební zákon 

v § 2 odst. 3 definuje stavbu jako veškerá stavební díla, která vznikají stavební 

nebo montáţní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

pouţité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. 

Podle § 120 odst. 2 ObčZ stavba není součástí pozemku.  

Budovu ve smyslu zákona můţe tvořit i soubor několika samostatných 

stavebních objektů, kdy k věci hlavní přináleţí jedna nebo více věcí vedlejších, 

např. hlavní stavba plus např. vedlejší stavby výměníkové stanice a altán, které 

tvoří příslušenství věci hlavní a podle rozhodnutí vlastníka jsou v prohlášení 

určeny, aby sdílely osud věci hlavní. Většinou se jedná o takové vedlejší stavby, 

které jsou funkčně propojeny s věcí hlavní.3  

Podle ustálené judikatury se budova stává samostatnou věcí a je 

samostatným předmětem právních vztahů, pokud je jiţ v takovém stupni 

rozestavěnosti, ţe je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního 

nadzemního podlaţí. Z hlediska soukromého práva je tak pro vznik budovy jako 

nemovité věci  irelevantní, do jaké míry naplňuje poţadavky stavebně právních 

předpisů. 

 

3.2. Sekce 

 

Podle §2 písm. a) druhé věty ZOVB je moţné rozhodnutím vlastníka za 

budovu povaţovat rovněţ sekci se samostatným vchodem, pokud je 

samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky 

uspořádána, ţe můţe plnit samostatně základní funkci budovy. Toto 

ustanovení, které bylo do zákona vneseno novelou č. 103/2000 Sb., přineslo 

výjimku ze zásady, ţe budova je vţdy samostatnou věcí v občanskoprávním 

smyslu. Zákonodárce se tímto způsobem snaţil vyřešit v praxi vznikající 

problémy se zápisy do katastru nemovitostí ohledně velkých bytových i 

nebytových budov s více neţ jedním vchodem, kterým bylo přiděleno vţdy 

jedno číslo orientační a číslo popisné na jeden vchod. Přijetím této novely tak 
                                                           
3
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 23. 
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došlo k nepřímé zákonné sanaci neplatnosti prohlášení vymezujících vadně 

domovní vchody jako budovy do KN do 30. 6. 2000 včetně, a to i přes absenci 

výslovné normativní úpravy této otázky. Od 1. 7. 2000 je tedy moţné na 

základě jednostranného právního úkonu vlastníka budovy a za splnění 

zákonných předpokladů povaţovat za budovu i její pouhou část.  

 

3.3. Dům 

 

Na pojem budovy úzce navazuje definiční vymezení pojmu domu 

v ustanovení § 2 písm. d) ZOVB, které vymezuje dům jako budovu, která je 

v akcesorickém spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů.  

Z definic pojmu budovy a domu tedy plyne, ţe budova je stavba, ve které 

dosud nedošlo vydáním prohlášení k vymezení jednotek, kdeţto dům je stavba, 

kde jiţ došlo k vymezení jednotek.4 Za splnění zákonných podmínek bude za 

dům povaţována téţ sekce budovy se samostatným vchodem. 

Zákon nepouţívá označení dům důsledně; dochází k záměně mezi 

domem v uvedeném pojetí a budovou. Proto je třeba vţdy z kontextu ujasnit, 

zda se jedná o budovu nebo o budovu ve spoluvlastnictví podle ZOVB, tedy o 

dům.5 

 

3.4. Jednotka 

 

Je klíčovým pojmem zákona, stejně jako budova a její společné části. 

Jednotka je účelovou legislativní zkratkou pro byt nebo nebytový prostor nebo 

rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako reálně vymezenou 

část domu podle tohoto zákona. Je nutné zdůraznit, ţe jednotka není 

nemovitostí, protoţe není samostatnou věcí ve smyslu § 118 odst. 2 ObčZ, ale 

                                                           
4
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 30. 

5
 Fiala, J., Průchová, I., Zákon o vlastnictví bytů (s komentářem) Zlín: ŢIVA, v.o.s., 2004, str. 13. 
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podle ustanovení § 3 odst. 2 ZOVB se na právní reţim jednotek v zásadě 

vztahují pravidla pro nemovité věci. 

 

3.5. Byt 

  

Byt je definován v ustanovení § 2 písm. b) zákona jako místnost nebo 

soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny 

k bydlení. Shodně chápe pojem byt i judikatura.6 Dále je pojem byt definován 

v ustanovení § 3 písm. g) vyhlášky o technických poţadavcích na stavby 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. jako soubor místností, popřípadě 

jedna obytná místnost, která svým stavebně technickým uspořádáním a 

vybavením splňuje poţadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu uţívání 

určen. Pro posouzení otázky, zda místnost či soubor místností jsou bytem, je 

významný právní stav zaloţený pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu 

(o povolení uţívání stavby podle § 119 a násl. StavZ, popř. o změně účelu 

uţívání stavby podle § 126 a násl. StavZ) nikoliv faktický způsob uţívání bytu. 

 Podle § 121 odst. 2 ObčZ jsou příslušenstvím bytu vedlejší místnosti a 

prostory určené k tomu, aby byly s bytem uţívány.  Místností je podle definice 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. v § 3 písm. h) prostorově uzavřená část stavebního 

díla, vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami. 

Za vedlejší místnosti je moţné povaţovat neobytné místnosti, které jsou určeny 

k uţívání s bytem, jako např. neobytné kuchyně, neobytné haly a koupelny, 

komory, záchody, šatny, stavebně oddělené kuchyňské či koupelnové kouty a 

předsíně. Vedlejší prostory jsou takové prostory, které leţí mimo byt, jsou však 

určeny k uţívání s bytem, jako např. prádelna, sklep, dřevník atd.  Za vedlejší 

prostor nelze povaţovat garáţ, i kdyby byla umístěna ve stejné stavbě jako byt, 

protoţe neslouţí k uspokojování bytových potřeb, nýbrţ ke garáţování.  

                                                           
6
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1183/99.  

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 12. 2000, sp. zn. 26 Cdo 2758/99. 
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3.6. Rozestavěný byt 

 

Rozestavěným bytem je podle § 2 písm. e) místnost nebo soubor 

místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je 

rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, ţe je jiţ 

navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Zákon obsahuje 

tuto zvláštní definici zejména pro účely smlouvy o výstavbě podle § 17 a násl. 

ZOVB.  

3.7. Podlahová plocha bytu 

 

Podlahová plocha jednotky je klíčovým institutem právní úpravy 

vlastnictví bytů. Je základním kritériem pro stanovení velikosti spoluvlastnických 

podílu na společných částech domu a od její velikosti se také odvíjí rozsah práv 

a povinností jejího vlastníka. 

Zákon definuje podlahovou plochu bytu nebo rozestavěného bytu v § 2 

písm. i) zákona jako podlahovou plochu všech místností, včetně místností, které 

tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu. Zásadním pojmem pro určení 

plochy bytu je pojem místnosti, kterou definuje jiţ zmíněná vyhláška č. 

268/2009 Sb., jako prostorově uzavřenou část stavebního díla, vymezenou 

podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami. Obytnou 

místností je podle § 3 písm. i) uvedené vyhlášky část bytu, která splňuje 

poţadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má 

nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Za obytnou místnost povaţuje téţ kuchyň, 

pokud má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé 

větrání a vytápění s moţností regulace tepla. 

Podlahovou plochu získáme součtem podlahových ploch jak obytných 

místností, tak vedlejších místností bytu. Do tohoto součtu nelze zahrnout 

vedlejší prostory bytu ve smyslu § 121 odst. 2 ObčZ, jako jsou lodţie, terasy, 

balkony, dřevníky bez ohledu na jejich prostorové umístění v domě. Velikost 

podlahové plochy se uvádí vţdy v m2.  
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3.8. Společné části domu 

 

Dalším velmi důleţitým pojmem právní úpravy zákona jsou společné 

části domu. Zákon v ustanovení § 2 písm. g) uvádí poměrně široký 

demonstrativní výčet těchto částí, pro které je charakteristické především určení 

pro společné uţívání vlastníků jednotek v domě.  Jsou jimi zejména základy, 

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

balkóny, lodţie, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, 

výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, 

elektřiny, vzduchotechniky, výtahy (včetně strojovny a šachty), hromosvody, 

společné antény, a to i kdyţ jsou umístěny mimo dům. Dále se za společné 

části domu povaţují příslušenství domu (např. drobné stavby a oplocení) a 

společná zařízení domu (např. vybavení společné prádelny). Z dikce § 4 odst. 2 

písm. c) a § 8 odst. 2 ZOVB, ţe některé části domu jsou společné jen některým 

vlastníkům jednotek, je moţné dovodit, ţe zákon rozlišuje na absolutně 

společné části domu, které jsou společné všem vlastníkům jednotek v domě 

bez výjimky a na ty, které jsou společné jen některým vlastníkům jednotek 

(relativně společné části domu).  Na základě prohlášení vlastníka budovy tak 

lze vymezit některé části domu (např. bazén, sušárna, sauna) do uţívání jen 

některým vlastníkům jednotek nebo i jen pro jednoho vlastníka konkrétní 

jednotky.7 

Podle zákona jsou společné části domu v podílovém spoluvlastnictví 

vlastníků jednotek s tím, ţe velikost spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek 

k celkové ploše všech jednotek v domě. Obdobně se postupuje i u relativně 

společných částí domu. 

Společné části domu nelze samostatně převádět ani s nimi jakkoliv 

samostatně nakládat, protoţe podíl na nich přináleţející k jednotlivým 

jednotkám, není samostatným předmětem právních vztahů. Pokud dojde k 

                                                           
7
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 54. 
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převodu nebo přechodu vlastnického práva k jednotce, přechází vţdy ex lege 

také spoluvlastnické právo ke společným částem domu. Vymezení společných 

částí domu je nezbytnou náleţitostí prohlášení vlastníka budovy a smlouvy o 

výstavbě. Podíl na absolutně společných částech domu se eviduje v katastru 

nemovitostí ve formě zlomku. 

 

3.9. Pozemky 

 

Zákon neobsahuje obecnou definici pozemku. V ustanovení § 2 písm. k) 

pouze vymezuje zastavěný pozemek, jako pozemek zastavěný bytovým 

domem ohraničený obvodem bytového domu. Tato definice byla do ZOVB 

vnesena novelou č. 103/2000 Sb. pro účely ustanovení § 21 odst. 5 ZOVB o 

řešení vztahů k zastavěným pozemkům. 

Pozemek definuje katastrální zákon v § 27 písm. a) jako část zemského 

povrchu oddělenou od sousedních částí hranic územní správní jednotky nebo 

hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí drţby, hranicí rozsahu 

zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu vyuţití 

pozemků. Parcelou je podle § 27 písm. b) KatZ pozemek, který je geometricky 

a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. 

Stavební parcelu definuje KatZ jako pozemek evidovaný v druhu pozemku 

zastavěné plochy a nádvoří. 

Zastavěný pozemek podle § 2 písm. k) ZOVB není roven pojmu stavební 

parcela podle ustanovení § 21 ZOVB. Zastavěný pozemek je totiţ pouze část 

stavební parcely zastavěný bytovým domem, který je navíc určitým způsobem 

ohraničen. Naopak stavební parcela je pozemek, na němţ byla stavba 

realizována, který bývá většinou výměrou rozsáhlejší neţ zastavěný pozemek a 

nemusí být zastavěn jen bytovým domem.8 

Vzhledem k povinnosti stanovené v § 5 odst. 5 KatZ doloţit pří zápisu 

nových staveb do KN geometrický plán, kterým má být vymezena skutečně 

                                                           
8
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 71. 
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zastavěná část parcely, nečiní v praxi problém odlišit zastavěný pozemek od 

nezastavěného.   

Na zastavěný pozemek můţe téţ navazovat pozemek související, který 

je vymezen v prohlášení nebo ve smlouvě o výstavbě jako pozemek související 

s uţíváním a provozem domu. Souvisejícím pozemkem je např. pozemek, na 

kterém je umístěna přístupová cesta nebo místo pro umístění odpadu, místo 

pro sušáky prádla, altánky, oplocení, dále pozemek, na kterém jsou umístěny 

vedlejší technické stavby, jako výměníkové stanice, kotelny, jiné drobné stavby, 

trávníky atd.  

S ohledem na specifický charakter vlastnictví jednotek a na odmítnutí 

superficiární zásady v ustanovení § 120 odst. 2 ObčZ, které stanoví, ţe stavba 

není součástí pozemku, je nutná zvláštní úprava právních vztahů vlastníků 

jednotek k pozemkům.  

Podle § 30 ZOVB je vlastnické právo k jednotce nerozlučitelně spjato 

nejen se spoluvlastnictvím společných částí domu, ale i se spoluvlastnictvím 

nebo s jiným právem k pozemku. Stejně tak podle § 20 odst. 1 a 2 ZOVB je 

převod nebo přechod vlastnického práva k jednotce vţdy nerozlučně spojen 

s přechodem ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a 

ideálního spoluvlastnického podílu k pozemku.  

Pokud bylo na spoluvlastníky domu převedeno také vlastnické právo 

k pozemku, musí velikost jejich spoluvlastnických podílů k pozemku odpovídat 

poměru podlahové plochy konkrétních jednotek k součtu podlahových ploch 

všech jednotek v domě.   
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4. VZNIK VLASTNICTVÍ JEDNOTEK 

 

Ustanovení § 5 ZOVB taxativně vymezuje následující způsoby vzniku 

vlastnictví jednotek: 

1) přeměnou vlastnictví budovy na vlastnictví jednotek vydáním 

prohlášení, 

2) výstavbou jednotky na základě smlouvy o výstavbě 

3) přeměnou podílového spoluvlastnictví budovy na vlastnictví 

jednotek na základě dohody nebo rozhodnutí soudu                 

4) přeměnou budovy v zaniklém SJM na vlastnictví jednotek 

dohodou nebo rozhodnutím soudu. 

 

I v souvislosti se vznikem vlastnictví jednotek je moţné rozlišovat 

originární a derivativní způsob vzniku vlastnictví. Jediným klasickým originárním 

způsobem je pouze vznik vlastnictví jednotky její výstavbou. Všechny ostatní 

způsoby jsou derivativním způsobem vzniku vlastnictví, které vzniká odvozeně 

přeměnou z vlastnictví budovy. 

 

 

4.1. Prohlášení vlastníka budovy 

 

Podle § 4 odst. 1 ZOVB určuje vlastník budovy svým prohlášením 

prostorově vymezené části budovy, které se za podmínek stanovených tímto 

zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami a společnými 

částmi domu. Prohlášení lze vymezit jako jednostranný právní úkon vlastníka 

budovy, který je adresován místně příslušnému katastrálnímu úřadu, na jehoţ 

základě dojde k rozdělení budovy ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) na 

jednotky a společné části domu a ke vzniku vlastnictví jednotky spojené se 

spoluvlastnickým podílem na společných částech domu. 

Původním záměrem novely č. 103/2000 Sb. bylo zrušit moţnost 

samostatného vkladu prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí tak, 
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ţe by prohlášení vlastníka budovy bylo pouze obligatorní přílohou smlouvy o 

převodu vlastnictví jednotky. To se však nezdařilo, protoţe z ustanovení § 5 

odst. 1 ZOVB jasně plyne moţnost samostatného vkladu prohlášení vlastníka 

budovy do katastru nemovitostí. Tento stav nezměnily ani následující novely.9 

Vzniká ovšem otázka, kdy dojde ke vzniku vlastnictví jednotek. Podle § 5 

odst. 1 zákona vzniká vlastnictví jednotek jiţ samotným vkladem prohlášení 

vlastníka budovy do KN, tomu však odporuje dikce § 7 ZOVB, který stanoví, ţe 

aţ převodem vlastnictví k první jednotce se mění vlastnictví dosavadního 

vlastníka budovy na vlastnictví zbývajících nepřevedených jednotek v domě a 

na spoluvlastnictví společných částí domu.  

Vzhledem k tomu, ţe zákon nepochybně dovoluje zápis prohlášení do 

KN dříve, neţ dojde k převodu vlastnického práva k první jednotce, pak vzniká 

otázka, zda v mezidobí mezi zápisem prohlášení a převodem vlastnického 

práva k první jednotce vzniklo nebo nevzniklo vlastnictví k jednotce. Není 

moţné dovodit, aby se samostatným zápisem prohlášení do KN evidovalo 

vlastně něco, co po právu neexistuje (jednotky), a naopak se přestalo evidovat 

to, co dosud je (budova). Stejně tak z povahy prohlášení, které se zapisuje vţdy 

vkladem do KN a má konstitutivní účinky, není moţné provést toliko 

deklaratorní zápis prohlášení. Ustanovení § 7 tak ve skutečnosti pouze 

normuje, ţe převodem první jednotky přestává být bývalý vlastník budovy a 

dosavadní vlastník všech jednotek stoprocentním vlastníkem všech jednotek a 

společných částí domu. Normuje tedy to, co plyne z pouhé povahy věci. Z výše 

uvedených důvodů10 se přikláním k názoru T. Dvořáka, ţe vlastnictví jednotek 

vzniká jiţ zápisem prohlášení do KN bez ohledu na zmatečnou a nelogickou 

dikci ustanovení § 7. Stejný názor zastává téţ J. Fiala. Podle něj je prohlášení 

                                                           
9
 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 40. 

 

10
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 118. 
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pouze předpokladem převodu vlastnictví jednotek; ovšem není nutné, aby po 

zpracování prohlášení skutečně k převodu došlo.11  

Prohlášení má obligatorně písemnou formu a musí splňovat jak všechny 

náleţitosti všeobecně vyţadované pro právní úkony, tak náleţitosti obsahové. 

K obecným obsahovým náleţitostem prohlášení patří přesné označení subjektu 

prohlašovatele. Zvláštní obligatorní náleţitosti prohlášení vlastníka budovy jsou 

taxativně stanoveny v § 4 odst. 2 ZOVB, tedy: 

 

a) označení budovy, číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v 

budově 

Budova musí být označena údaji podle katastru nemovitostí. Podle § 5 

odst. 1 písm. c) KatZ musí být budovy označeny označením pozemku, na němţ 

jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním. Pokud se budově 

nepřiděluje číslo popisné ani číslo evidenční, označuje se budova způsobem 

jejího vyuţití. V případě budov s číslem popisným či evidenčním se označuje 

téţ příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od 

názvu katastrálního území, v němţ se nachází pozemek, na kterém je budova 

postavena. 

Byty a nebytové prostory jsou v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) KatZ 

označeny budovou, v níţ jsou vymezeny, číslem bytu nebo nebytového 

prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v 

budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány. 

Jednotka je podle Pokynů ČÚZK č. 24 identifikována unikátním číslem, 

které se skládá z čísla popisného (D), pokud jí bylo přiděleno, a čísla jednotky 

(J) ve tvaru DDDD/JJJJ. Pokud jsou jednotky vymezeny v budově, které dosud 

nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, katastrální úřad údaj o čísle 

popisném v čísle jednotky neuvede. Jednotka je pak identifikována pouze 

vlastním číslem jednotky JJJJ. 

                                                           
11

 Fiala, J., Korecká, V., Kurka, V., Vlastnictví a nájem bytů. 3. aktualizované a přepracované 

vydání podle stavu k 1. 12. 2004. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, str. 17. 
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Podstatnou náleţitostí prohlášení vlastníka budovy je i pojmenování 

jednotek. U bytů postačí jejich označení jako byt. To je však někdy obtíţné u 

nebytových prostor, kde je pak nutné vycházet z kolaudačního určení 

jednotlivých nebytových prostor, tak jak je uvedeno v kolaudačním rozhodnutí a 

v projektové dokumentaci. 

Umístěním jednotky v budově se rozumí její poloha v konkrétním 

nadzemním nebo podzemním podlaţí budovy.  

 

b) popis jednotek, jejich příslušenství, podlahovou plochu a popis jejich 

vybavení 

Prohlášení vlastníka budovy musí obsahovat popis všech jednotek i 

jejich příslušenství, tedy všech místností a eventuálně i prostor jednotek, 

z kterých se jednotky skládají, resp. které tvoří jejich příslušenství (u bytů 

zejména údaj o sklepě a jeho umístění v domě). Je nutné popsat strukturu 

místností i případných dalších prostor jednotek - tedy uvést jednak počet 

místností, jednak jejich názvy (např. obývací pokoj, kuchyň, koupelna, komora 

atp.), a to jak místností obytných či pobytových, tak i případných dalších 

prostor.  

Podstatnou náleţitostí prohlášení vlastníka budovy je i popis vybavení 

jednotek. Dříve obsahovala definici vybavení jednotek pro účely výpočtu nájmu 

bytu jiţ zrušená vyhláška č. 176/1993 Sb. Dnes však zákon tento pojem nikde 

nedefinuje a tak není zcela jasné co má zákonodárce na mysli. Je moţné 

usuzovat, ţe do vybavení bytů nepochybně patří plynový sporák nebo vařič, 

koupelnová vana nebo jiné zařízení za účelem koupání nebo sprchování, 

umyvadlo, umyvadlová a koupelnová baterie, záchodová mísa, radiátory, 

zvonek, elektrický bojler nebo průtokový ohřívač vody, zdroj tepla (ústřední 

vytápění, kamna typu WAW nebo GAMAT, akumulační kamna, kamna na uhlí), 

vestavěná kuchyňská linka, vestavěná skříň, měřící a regulační technika na 

teplo, teplé vody a studené vody. 

Dále je v prohlášení nutné uvést výměru podlahových ploch jednotek. 

Tímto pojmem jsem se jiţ zabýval v předcházející kapitole.  
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c) údaje o společných částech budovy  

Obligatorní náleţitostí prohlášení vlastníka budovy je určení společných 

částí domu, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení 

společných částí domu, které budou společné vlastníkům jen některých 

jednotek.  

Tento zákonný poţadavek na vymezení společných částí domu 

v prohlášení je mimořádně nešťastný, protoţe je prakticky nemoţné výslovně 

popsat veškeré společné části budovy zcela vyčerpávajícím způsobem, přesně 

a beze zbytku. V praxi tak vzniká otázka, nakolik musí být společné části domu 

určeny podrobně, aby nedošlo k absolutní neplatnosti celého prohlášení 

z důvodu neurčitosti právního úkonu podle § 37 odst. 1 ObčZ. M. Novotný 

zastává názor12, ţe dostačuje jen velmi obecné negativní vymezení společných 

prostor, tedy určení, ţe vlastník domu vymezuje jako části domu určené pro 

společné uţívání všechny části domu, které nejsou určeny jako jednotky. Podle 

T. Dvořáka nelze s tímto názorem de lege lata souhlasit ani jej doporučit, a to 

právě pro nejasné a toliko demonstrativní vymezení společných částí domu v § 

2 písm. g) ZOVB.13 Osobně se přikláním k stanovisku T. Dvořáka, ţe právě 

podrobnější vymezení je vzhledem k současné právní úpravě teoreticky a 

zejména prakticky vhodnější.  

De lege ferenda by bylo vhodné zprostit vlastníky budov povinnosti 

vymezovat absolutně společné části domu a zároveň v zákoně exaktně vymezit 

pojem jednotky s tím, ţe by se napříště v prohlášení vymezovaly jen jednotky 

samé a vše ostatní by automaticky ex lege náleţelo do absolutně společných 

částí domu, pokud by to prohlášení v souladu se zákonem neoznačovalo za 

jednotku nebo součást relativně společných částí domu. 

 

 

 

                                                           
12

 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 47. 

13
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 108. 
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d) údaje o spoluvlastnických podílech na společných částech domu 

Podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) zákona je vlastník budovy povinen 

v prohlášení stanovit spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných 

částech budovy.  

Dikce tohoto ustanovení je ovšem formulována zmatečně, protoţe se 

nejedná o spoluvlastnické podíly jednotlivých vlastníků jednotek, nýbrţ o 

spoluvlastnické podíly spojené s jednotlivými jednotkami.14  

Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech se podle § 8 

odst. 2 ZOVB řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek 

k celkové ploše všech jednotek. Obdobným způsobem se postupuje při výpočtu 

spoluvlastnického podílu na relativně společných částech domu, jen s tím 

rozdílem, ţe se sčítá plocha pouze těch jednotek, které mají určité části 

společné.   

Pokud jsou však relativně společnými části domu prostory či místnosti, u 

kterých lze vyjádřit jejich podlahové plochy, je nutné postupovat zcela 

specifickým způsobem, a to tak, ţe se zvětší výměra podlahové plochy 

jednotky, která má podíl na takových relativně společných částech budovy, o 

takovou výměru podlahové plochy relativně společné části domu, která připadá 

na konkrétní jednotku. Takto zvětšená výměra podlahové plochy jednotky se 

pak pouţije pro účely výpočtu podílu této jednotky na absolutně společných 

částech domu (vychází se z fikce, ţe se o tuto plochu jednotka zvětší).15 

Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky na absolutné společných 

částech domu se do KN zapisuje ve tvaru zlomku, který vyjadřuje poměr 

velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě. 

Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky na společných částech domu, které 

jsou ve spoluvlastnictví jen některých vlastníků jednotek, se v KN neeviduje. 

 

 

                                                           
14

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 109. 

15
 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 49. 
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e) údaje o pozemku 

 Prohlášení vlastníka musí obsahovat také označení pozemku, který je 

předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem jiných práv podle § 21 ZOVB, 

údaji podle katastru nemovitostí. V souladu s § 5 odst. 1 písm. a) KatZ musí být 

pozemek označen parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve 

kterém leţí, a v případě, ţe jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou 

číselných řadách, téţ údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební 

parcelu. Pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem, pak musí 

být podle § 5 odst. 1 písm. b) KatZ označeny parcelním číslem podle dřívější 

pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle 

pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího operátu a s 

uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leţí. 

Z prohlášení musí být zřetelně jasné, zda je předmětem převodu práv 

pouze pozemek zastavěný nebo i pozemek související.  

 

f) údaje o přecházejících právech a povinnostech 

Vlastník budovy je v prohlášení téţ povinen uvést práva a závazky 

týkající se budovy, jejích společných částí a práva k pozemku, která přejdou z 

vlastníka budovy na vlastníky jednotek. Tato práva, která mohou být jak věcně 

právní tak závazkové povahy, však přecházejí na nového vlastníka ex lege 

vţdy, bez ohledu na to, zda jsou v prohlášení uvedena či nikoliv, jak vyplývá 

z dikce ustanovení § 20 odst. 3 ZOVB, které stanoví, ţe práva a závazky 

dosavadního vlastníka budovy týkající se společných částí domu a pozemku, 

zejména zástavní práva a věcná břemena, přecházejí na nové vlastníky 

jednotek nabytím vlastnictví k těmto jednotkám. Stejně tak v případě, ţe jsou v 

domě prostory a zařízení, které slouţí i jiným osobám neţ vlastníkům jednotek 

(např. kotelny, výměníkové stanice, prádelny, sušárny, kryty civilní ochrany a 

zařízení provozní povahy), přecházejí práva a povinnosti dosavadního vlastníka 

budovy, týkající se těchto prostorů a zařízení, na vlastníky jednotek, popřípadě 

jejich právní nástupce nabytím vlastnictví k jednotce (§ 13 odst. 6 ZOVB). 

Vzhledem k tomu, ţe k přechodu práv a povinností dochází ze zákona, je 

otázkou, zda nesplnění povinnosti uvést v prohlášení vlastníka budovy všechna 
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práva a závazky můţe vést k neplatnosti prohlášení. Podle M. Novotného je 

situace sporná v případě věcných práv, ale pokud se týče závazkových práv, je 

toho názoru, ţe jejich neuvedení v prohlášení vlastníka budovy neplatnost 

prohlášení nezpůsobí.16  

De lege ferenda by bylo vhodné zredukovat úpravu pouze na povinné 

uvádění věcných práv, která se zapisují do KN. Ze závazkových práv pak pouze 

na ta, která mají bezprostřední vztah i k dalším přímo nezúčastněným osobám, 

a to z důvodu potřebné informovanosti těchto třetích přímo nezúčastěných 

osob.17 

 

g) údaje o přispívání na náklady správy domu  

Prohlášení musí obsahovat také pravidla pro přispívání spoluvlastníků 

domu na výdaje spojené se správou, údrţbou a opravami společných částí 

domu, popřípadě domu jako celku. Zákon v tomto ustanovení svěřil vlastníkovi 

domu významné oprávnění k tomu, aby jiţ v samotném prohlášení stanovil 

pravidla pro přispívání na tyto výdaje. Pokud však dojde ke vzniku společenství 

vlastníků jednotek jako právnické osoby, budou se pravidla pro přispívání 

vlastníků jednotek na výdaje se správou domu řídit nikoliv prohlášením, ale 

stanovami společenství vlastníků jednotek. 

V případech, kdy má dojít ke vzniku společenství ihned anebo velmi brzy 

po vzniku vlastnictví jednotek, postačí podle všeho i poměrně obecné 

ustanovení. Pokud je však jisté, ţe společenství v domě nevznikne anebo 

k jeho vzniku má dojít aţ po delší době poté, co dojde ke vzniku vlastnictví 

jednotek, je třeba provést podrobnější úpravu zmíněných pravidel. 

Z praktických důvodů nelze doporučit, aby v prohlášení vlastníka budovy 

byla uvedena konkrétní částka příspěvku. Naopak je vhodné, aby byl určen 

právě způsob, jakým tato částka bude vlastníkovi kaţdé jednotky určena.  

 

                                                           
16

 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 52. 

 

17
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 112. 
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h) údaje o správě domu 

Poslední obligatorní náleţitostí prohlášení vlastníka budovy jsou pravidla 

pro správu společných částí domu (popřípadě domu jako celku) včetně 

označení osoby pověřené správou domu. Situace je tu v zásadě podobná jako 

u výše popsaných pravidel pro přispívání vlastníků jednotek na výdaje spojené 

se správou domu - tedy i zde je třeba při určení těchto pravidel brát ohled na 

okamţik vzniku společenství v domě. 

Osoba v prohlášení pověřená správou domu je oprávněna vykonávat 

správu domu aţ do doby, kdy bude shromáţděním společenství vlastníků 

jednotek z této funkce odvolána či její funkce neskončí z vlastního rozhodnutí. 

Jestliţe by tedy vlastník budovy chtěl, aby správce uvedený v prohlášení 

vznikem společenství, resp. volbou jeho statutárního orgánu, pozbyl práva a 

povinnosti vykonávat správu domu, měl by to v prohlášení vlastníka budovy 

výslovně uvést.18 

V souladu s §4 odst. 3 ZOVB musí prohlášení vlastníka budovy 

obsahovat také přílohu, kterou jsou půdorysy všech podlaţí, popřípadě jejich 

schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu s údaji o 

podlahových plochách jednotek.  K prohlášení není vhodné přiloţit přímo 

projektovou dokumentaci pro její přílišnou podrobnost a malou ilustrativnost. 

Spíše lze doporučit připojit zvláštní zjednodušená schémata, která musí jasně 

popisovat všechna podlaţí budovy, a z kterých musí být zřejmé, kolik se v 

kaţdém podlaţí jednotek nachází, kde přibliţně jsou rozmístěny, jaké je jejich 

číslo a výměra jejich podlahové plochy.19 

                                                           
18 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné 

a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 55. 

 

19 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné 

a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 56. 
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4.2. Smlouva o výstavbě 

 

Dalším významným způsobem vzniku vlastnictví jednotek a podílového 

spoluvlastnictví společných částí domu je smlouva o výstavbě.  Smlouva o 

výstavbě je zvláštním typem smlouvy upraveným v § 17 a násl. ZOVB, která má 

kromě obligačního charakteru také zcela specifický věcněprávní účinek, neboť 

na jejím základě dochází ke vzniku vlastnického práva k jednotce. Tyto 

věcněprávní účinky smlouvy se však mohou projevit nejdříve aţ okamţikem 

zhotovení předmětu vlastnického práva, tedy rozestavěné jednotky.  

Výstavbu jednotky je moţné na základě této smlouvy realizovat 

výstavbou nového domu nebo nástavbou, dostavbou, přístavbou nebo 

vestavbou nové jednotky na jiţ existujícím domě s jednotkami, ale také 

stavebními úpravami, kterými se mění rozsah jednotek jiţ existujících a s nimi 

souvisejících podílů na společných částech domu a pozemku. Ohledně 

posledně zmiňované moţnosti je právní praxe i teorie silně rozštěpena. M. 

Novotný je toho názoru20, ţe na tento případ nelze aplikovat smlouvu o 

výstavbě, neboť nedochází ke změně celkové výměry podlahové plochy 

jednotek v domě. Osobně se přikláním k názoru T. Dvořáka, který zastává 

opačné stanovisko21, ţe i kdyţ zde nedochází ke vzniku nové jednotky, přesto 

se zde vţdy minimálně mění spoluvlastnické podíly na společných částech 

domu, coţ se můţe týkat i práv a povinností ostatních vlastníků, a proto je 

aplikace smlouvy o výstavbě naprosto nezbytná, neboť ke všem těmto změnám 

je podle § 11 odst. 4 ZOVB  nutný souhlas všech ostatních vlastníků, jinak tyto 

změny nejsou moţné. Stejně tak podle Pokynů ČÚZK č. 24 čl. 4 bod 1.1 písm. 

b) by reţimu smlouvy o výstavbě měly podléhat všechny stavební úpravy, 

kterými se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu (např. sloučení dvou jednotek v jednu, 
                                                           
20

 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 178. 

 

21
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 140. 
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zvětšení jedné jednotky na úkor jednotky druhé), ačkoliv se výměra podlahové 

plochy jednotek nezvětšuje.  

Stranami smlouvy o výstavbě jsou vţdy všichni stavebníci. Tento pojem 

není totoţný s pojmem stavebníka tak, jak je vymezen podle stavebněprávních 

předpisů. Stavebníkem je v souladu s § 17 a násl. ZOVB kaţdá osoba, která je 

stranou smlouvy o výstavbě. Smluvními stranami jsou všichni budoucí nebo 

současní vlastníci jednotek. Jestliţe je některá z jednotek v podílovém 

spoluvlastnictví nebo v SJM, pak musí být stranami smlouvy všichni podíloví 

spoluvlastníci nebo oba manţelé. K souhlasu s uzavřením smlouvy nelze 

vlastníka ţádným způsobem donutit, stejně tak není moţné poţadovat, aby 

soud nahradil chybějící projev vůle nesouhlasícího vlastníka svým rozhodnutím. 

Vzhledem k tomu je praktická vyuţitelnost smlouvy o výstavbě v domech s 

jednotkami poměrně nízká. Výstavba můţe být realizována jak svépomocně, 

tak i dodavatelsky, nebo i kombinací obou těchto způsobů s ohledem na 

konkrétní potřeby a dohodu smluvních stran. Účelem smlouvy o výstavbě je 

tedy vţdy sdruţení se dvou nebo více osob za účelem realizace výstavby jedné 

nebo více nových jednotek na budově nebo domě. 

Smlouva o výstavbě musí mít písemnou podobu a je povinnou přílohou 

ţádosti o stavební povolení. Obligatorní náleţitosti smlouvy uvedené v § 18 

odst. 1 ZOVB jsou obdobné jako u prohlášení vlastníka budovy.  

Oproti prohlášení však musí smlouva o výstavbě podle § 18 odst. 1 písm. 

f) ZOVB navíc obsahovat také údaje o způsobu financování stavebních 

nákladů, výši a splatnosti příspěvků, popřípadě téţ údaje o rozsahu a způsobu 

ocenění vlastní práce stran smlouvy.  

V souladu s § 21 odst. 3 ZOVB musí být při výstavbě nového domu nebo 

při pořízení nové jednotky na jiţ existující budově součástí smlouvy téţ převod 

spoluvlastnických podílů k pozemku.  

Pro případy, kdy jsou stavebníky vlastník budovy, ve které dosud nejsou 

vymezeny jednotky, a stavebník (stavebníci) nové jednotky (jednotek), musí být 

podle § 17 odst. 5 ZOVB obsahem smlouvy o výstavbě také prohlášení 

vlastníka budovy podle § 4 odst. 1 ZOVB včetně stanovení velikosti 

spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy 



30 
 

podle § 4 odst. 2 písm. d) ZOVB. Ve smlouvě musí být uvedeno, která ze 

smluvních stran bude vlastníkem které nově pořízené jednotky. Vlastnictví 

dosavadního vlastníka budovy se mění ex lege na vlastnictví jednotek v domě 

vznikem rozestavěné jednotky, tedy podle § 2 písm. e) a j) ZOVB dosaţením 

takového stupně rozestavěnosti domu, ţe je jiţ navenek uzavřen obvodovými 

stěnami a střešní konstrukcí.  

Je vhodné, aby smlouva o výstavbě upravovala také moţnost převodu 

práv ze stavebníka na třetí osobu, tedy aby byly stanoveny podmínky pro 

případ, ţe některý ze stavebníků jiţ nebude chtít realizovat výstavbu bytového 

domu (resp. bytu) či bude chtít prodat svou rozestavěnou jednotku jiné fyzické 

nebo právnické osobě. Pokud by nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak, bylo by 

nutné, aby smlouvu s novým stavebníkem (kupujícím) uzavřeli všichni účastníci 

smlouvy, coţ by mohlo být v praxi poměrně komplikované.22 

Obligatorní přílohou smlouvy o výstavbě jsou, stejně jako u prohlášení 

vlastníka budovy, půdorysy všech podlaţí popřípadě jejich schémata určující 

polohu jednotek a společných částí domu s údaji o podlahových plochách 

jednotek. 

V souladu s ustanovením § 19 ZOVB se dům vystavěný na základě 

smlouvy o výstavbě vyznačí v katastru nemovitostí na návrh vlastníků jednotek 

podle údajů obsaţených ve smlouvě o výstavbě a podle vyhotoveného 

geometrického plánu, čísla popisného a kolaudačního rozhodnutí. Zápis nového 

domu se podle tohoto ustanovení provede formou záznamu. 

Zvláštní situace můţe nastat, pokud je smlouva o výstavbě uzavřena 

nikoliv před zahájením výstavby, ale aţ po jejím zahájení. Pak jsou moţné tyto 

tři varianty: 

1) Pro případy, kdy se smlouva o výstavbě uzavírá v době, kdy stavba 

dosud neexistuje, tedy není v takovém stupni rozestavěnosti, ţe by bylo patrné 

stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaţí, se bude 

postupovat podle obecné úpravy.    
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 Selucká, M., Petrová, R., Vlastnictví bytu. Brno: Computer Press, a.s., 2006, str. 16. 
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2) Jestliţe dojde k uzavření smlouvy o výstavbě v době, kdy stavba je uţ 

v takovém stupni rozestavěnosti, ţe je jiţ patrné stavebně technické a funkční 

uspořádání prvního nadzemního podlaţí, ale dosud neexistují rozestavěné 

jednotky, pak musí dojít dle § 18 odst. 5 ZOVB před uzavřením smlouvy k 

převodu spoluvlastnických podílů k rozestavěné stavbě a také k pozemku, a to 

tím způsobem, aby velikost spoluvlastnických podílů budoucích vlastníků 

jednotek na stavbě a pozemku byla rovna velikosti spoluvlastnických podílů na 

společných částech domu. 

3) Poslední moţností je případ, kdy dojde k uzavření smlouvy o výstavbě 

v době, kdy je dům s jednotkami jiţ rozestavěn, tedy pokud jiţ jednotky naplňují 

definiční vymezení v § 2 písm. e) a f) ZOVB. V této situaci musí podle §18 odst. 

6 ZOVB dojít před uzavřením smlouvy o výstavbě nejdříve k převodu 

vlastnického práva k rozestavěným jednotkám, protoţe vlastnictví jednotek jiţ 

vzniklo před uzavřením smlouvy o výstavbě a tento stav věci musí být 

adekvátním způsobem řešen. 

 

V praxi se smlouva o výstavbě příliš nevyuţívá a tento stav se od přijetí 

zák. č. 72/1994 Sb. příliš nezměnil. Především velké developerské společnosti 

postupují pro ně nepoměrně jednodušší metodou, totiţ nejprve postaví budovu, 

v ní vymezí prohlášením jednotky, které pak prodají předem smluvně 

zajištěným zájemcům, se kterými jiţ v průběhu výstavby uzavírají rezervační 

(innominátní) smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě.23 

 

 

4.3. Přeměna podílového spoluvlastnictví budovy na vlastnictví 

jednotek 

 

Dalším způsobem vzniku vlastnictví jednotek je podle § 5 odst. 2 ZOVB 

přeměna podílového spoluvlastnictví budovy na základě dohody spoluvlastníků 

budovy nebo rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového 
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 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 141. 
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spoluvlastnictví. Toto ustanovení navazuje na postup spoluvlastníků podle § 

141 ObčZ a postup soudu podle § 142 ObčZ pří zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví, které rozšiřuje o novou moţnost zcela specifického způsobu 

rozdělení věci a zároveň soudu svěřuje významnou pravomoc, kterou obecně 

soudy podle ustanovení § 142 ObčZ nemají. 

 Vhledem k § 142 ObčZ odst. 1 poslední větě je však tato úprava přesto 

problematická v situaci, kdy se spoluvlastníci nedokáţou o přeměně dohodnout, 

pak tento způsob řešení nemusí být schůdný ani cestou soudního rozhodnutí, 

protoţe soud nemůţe jednotlivé jednotky dosavadním spoluvlastníkům vnutit 

proti jejich vůli.24  

Smyslem ustanovení § 5 odst. 2 ZOVB je, jak judikoval Nejvyšší soud 

ČR, posílení ochrany vlastnického práva a omezení počtu případů, kdy je jeden 

ze spoluvlastníků zbaven svého vlastnického práva.25 

Přeměnit spoluvlastnictví budovy na bytové vlastnictví je moţné pouze 

za splnění předpokladu, ţe výše spoluvlastnických podílů jednotlivých 

spoluvlastníků budovy je shodná s výší budoucích spoluvlastnických podílů na 

společných částech domu a v budově není ţádný byt, jehoţ nájemcem je 

fyzická osoba.   

Vzhledem k tomu, ţe v praxi jen málokdy nastává situace, aby výše 

spoluvlastnických podílů budovy přesně odpovídala budoucím spoluvlastnickým 

podílům na společných částech budovy, je nezbytné respektovat určitý postup. 

Spoluvlastníci budovy nejprve uzavřou dohodu o zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví budovy, kterou si upraví své spoluvlastnické podíly 

tím způsobem, aby odpovídaly budoucím spoluvlastnickým podílům na 

společných částech domu. Poté podají návrh na vklad této dohody do katastru 

nemovitostí. Pak teprve uzavřou dohodu o zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví budovy podle § 5 odst. 2 ZOVB. 
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 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 32. 

25
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 7. 2003, sp. zn. 22 Cdo 650/2002. 
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Moţná je i realizace tohoto postupu uzavřením pouze dohody o zrušení a 

vypořádáni podílového spoluvlastnictví, která bude obsahovat jiţ obě výše 

zmíněné dohody. 

Smlouva musí být uzavřena formou notářského zápisu nebo musí mít 

písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Podpisy musí být ověřeny 

některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 6 KATV. 

Obligatorními náleţitostmi smlouvy nebo výroku rozhodnutí soudu jsou 

stejné jako ty, které musí v souladu s § 4 odst. 2 a 3 ZOVB obsahovat 

prohlášení vlastníka budovy. 

V případě uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového 

spoluvlastnictví vzniká vlastnictví jednotek dnem zápisu smlouvy do katastru 

nemovitostí. Jestliţe bude o vypořádání podílového spoluvlastnictví rozhodovat 

soud, pak zde vlastnictví jednotek vzniká uţ právní mocí rozhodnutí. Následný 

záznam do katastru nemovitostí bude mít pouze deklaratorní účinky. 

 

 

4.4. Přeměna budovy v zaniklém SJM na vlastnictví jednotek 

 

V souladu s § 5 odst. 2 větou třetí ZOVB můţe vlastnictví bytů vzniknout 

také při vypořádání společného jmění manţelů, a to buď na základě dohody, 

nebo rozhodnutí soudu.  Tato úprava má za cíl usnadnit bývalým manţelům, 

popř. jejich právním nástupcům, proces transformace na bytové vlastnictví, 

protoţe jinak by muselo nejprve dojít k přeměně zaniklého SJM na podílové 

spoluvlastnictví budovy a teprve následně k jeho přeměně na vlastnictví 

jednotek.  

Obligatorní i formální náleţitosti dohody nebo výroku rozhodnutí soudu 

jsou stejné jako při přeměně podílového spoluvlastnictví budovy na vlastnictví 

jednotek. Stejně tak i zde zákon zakazuje přeměnu budovy v zaniklém SJM na 

vlastnictví jednotek, pokud je v budově alespoň jediný byt v nájmu fyzické 

osoby (§ 5 odst. 5 ZOVB). Pro účinky zápisů do KN platí stejné principy jako při 

přeměně podílového spoluvlastnictví budovy na vlastnictví jednotek. 
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5. ZÁNIK VLASTNICTVÍ JEDNOTEK 

 

Stejně tak jako zákon umoţňuje vznik vlastnictví jednotek, umoţňuje také 

podle § 5 odst. 6 a 7 ZVOB opačný postup, na základě kterého byty a nebytové 

prostory přestávají být samostatnými předměty soukromoprávních vztahů, 

přestávají existovat jako právně samostatné věci a stávají se opět jen dílčími 

součástmi budovy. Tato skutečnost samozřejmě nevylučuje moţnost, aby byty 

a nebytové prostory mohly i nadále být předmětem jiných neţ vlastnicko-

právních vztahů, pokud s tím zákon počítá, tedy především závazkových vztahů 

(nájem).  

Ke zrušení vlastnictví jednotek dojde na základě právního úkonu 

dosavadního vlastníka podle § 5 odst. 7 ZOVB nebo všech vlastníků jednotek 

dle § 5 odst. 6 ZOVB. V případě, ţe je vlastníkem všech jednotek pouze jediná 

osoba, postačí jednostranné prohlášení o zrušení vymezení jednotek.  

Pokud jsou jednotky ve vlastnictví různých osob, je nezbytná dohoda, 

která musí respektovat zákonné omezení o velikosti budoucích 

spoluvlastnických podílů na budově podle § 5 odst. 6 poslední věty ZVOB, které 

se musí rovnat velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. 

Zákon téţ vyţaduje pro oba úkony pod sankcí absolutní neplatnosti 

kvalifikovanou formu notářského zápisu 

Následujícím krokem je podání návrhu na vklad vlastnického práva, 

doloţeného prohlášením o zrušení nebo dohodou o zrušení bytového 

vlastnictví. Věcně právní účinky zrušení bytového vlastnictví nastávají vkladem 

vlastnického práva (spoluvlastnictví) do katastru nemovitostí ke dni podání 

návrhu na vklad.  

Na základě vkladu tak vznikne buď výlučné vlastnictví jediného vlastníka 

jednotek nebo podílové spoluvlastnictví budovy.  

Dalším moţným způsobem zániku vlastnictví jednotky je její faktické 

zničení. 

Ve všech uvedených případech se zde jedná o absolutní zánik vlastnického 

práva k jednotce. O relativních způsobech zániku vlastnického práva 
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k jednotce, kdy toto právo přechází převodem nebo přechodem na jiný subjekt, 

bude pojednáno v následující kapitole.    

 

 

6. PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

K JEDNOTCE 

 

Jednotlivé způsoby nabytí vlastnického práva je moţné dělit na základě 

různých kritérií. Podle jednoho z hledisek rozlišujeme původní nabytí a nabytí 

odvozené. Na základě dalšího hlediska je moţné rozlišovat převod a přechod 

vlastnického práva. Pří převodu dochází k nabytí vlastnického práva k jednotce 

na základě projevu vůle, tedy na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy atp. 

Naopak při přechodu dochází k nabytí vlastnického práva na základě jiných 

právních skutečností (např. rozhodnutím soudu). 

V těchto případech se jedná o relativní způsoby vzniku a zániku 

vlastnického práva, protoţe zánik vlastnického práva jedné osoby zde nutně 

vede ke vzniku vlastnického práva jiné osoby, neboť náš právní řád nezná tzv. 

věc ničí. 

Přestoţe nadpis k § 20 zní „převod a přechod vlastnictví jednotky", 

ZOVB ţádné převody ani přechody vlastnického práva k bytům sám 

neupravuje. Vhledem k tomu je nutné aplikovat obecné občanskoprávní 

předpisy o převodu a přechodu vlastnického práva ovšem s nutným ohledem na 

některá zvláštní ustanovení ZOVB plynoucí ze specifické povahy předmětu 

bytového vlastnictví jakoţto vlastnictví právně vymezené, přitom fyzicky 

neoddělitelné části domu spojené s akcesorickým spoluvlastnictvím společných 

částí domu a pozemku. 

Předmětem smlouvy o převodu vlastnického práva je vţdy dokončená nebo 

rozestavěná jednotka jako právně vymezená část domu, nebo ideální 

spoluvlastnický podíl na dokončené nebo rozestavěné jednotce včetně 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu (§ 20 odst. 1 a § 8 odst. 

1 ZOVB). Pokud je vlastník jednotky spoluvlastníkem pozemku, musí být 

předmětem převodu vlastnického práva také podíl na zastavěném (popř. téţ 
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souvisejícím) pozemku. Jak plyne z dikce § 30 odst. 1 ZOVB, jednotku nelze 

nikdy samostatně převést bez současného převodu podílu na společných 

částech domu, popř. pozemku. Současně dochází ex lege i k převodu práv a 

povinností spojených s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnictvím společných 

částí domu nebo pozemku. Výše uvedená pravidla platí i pro přechod jednotky. 

 

6.1. Převod vlastnického práva k jednotce  

 

Hlavní zásadou, která se uplatňuje při převodu vlastnického práva k bytu, 

je, ţe nikdo nemůţe na jiného převést více práv neţ sám má. Z toho plyne, ţe 

vlastnické právo k bytu je moţné nabýt pouze od vlastníka bytu. Výjimku 

z tohoto principu obsahuje ustanovení § 486 ObčZ v případech, kdy jde o nabytí 

bytu v dobré víře od nepravého dědice, jemuţ bylo dědictví bytu potvrzeno 

usnesením soudu. 

K převodům vlastnického práva k bytu můţe dojít na základě těchto 

smluvních typů: 

a) občanskoprávní kupní smlouvy, 

b) směnné smlouvy,  

c) darovací smlouvy,  

d) smlouvy o koupi najaté věci 

e) smlouvy o prodeji (části) podniku. 

Stejné účinky bude mít i dohoda o vypořádání společného jmění manţelů, v 

úvahu přichází i dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.  

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky musí kromě obecných náleţitostí 

obsahovat náleţitosti uvedené v § 6 odst. 1  ZOVB. Tyto náleţitosti jsou 

obdobné těm, které jsou zákonem vyţadovány pro prohlášení vlastníka budovy.  

Obligatorně se ke smlouvě podle § 6 odst. 2 ZOVB přikládá půdorys všech 

podlaţí, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí 

domu, s údaji o podlahových plochách jednotek. Pokud však dochází k převodu 

bytu zvláštního určení nebo bytu v domě zvláštního určeni podle § 22 odst. 5 

ZOVB, vyţaduje zákon jako obligatorní přílohu smlouvy téţ souhlas příslušného 

orgánu veřejné správy nebo jiné osoby. 
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Jisté zjednodušení administrativní náročnosti převodu vlastnického práva 

k jednotkám obsahuje ustanovení § 6 odst. 3 ZOVB, které umoţňuje za 

předpokladu, ţe se nejedná o první převod jednotky nebo nedošlo k podstatné 

změně v jejím charakteru, aby smlouva o převodu jednotky obsahovala 

z náleţitostí taxativně stanovených v § 6 odst. 1 pouze údaje o identifikaci 

budovy podle údajů KN, číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění 

v domě, a vymezení spoluvlastnického podílu převodce na společných částech 

domu. V takových případech smlouva nemusí obsahovat ani půdorysy všech 

podlaţí, popř. jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí 

domu podle § 6 odst. 2 ZOVB. 

Otázkou je, zda je nutné v případě, kdy došlo k podstatné změně uvádět 

všechny obligatorní údaje podle obecné zákonné úpravy, nebo zda je moţné i 

nadále postupovat zjednodušeným způsobem tedy tak, ţe se povinně uvede 

jen to, k jaké podstatné změně došlo. Logika věci míří k druhé variantě, ovšem 

poţadavek právní jistoty, jakoţ i právní formalismus katastrálních úřadů a 

soudů poţaduje uvádět všechny obligatorní údaje podle obecné právní úpravy (i 

těch, kde k podstatné změně nedošlo).26 

Zákon vyţaduje dle § 46 odst. 1 ObčZ pro smlouvu o převodu vlastnického 

práva k jednotce písemnou formu pod sankcí absolutní neplatnosti (§ 40 odst. 1 

ObčZ).  

Projevy vůle všech smluvních stran musí být podle § 37 odst. 6 KATV 

předepsaným způsobem ověřeny. 

 Zvláštní dispoziční omezení některých vlastníků při převodu vlastnického 

práva k bytu obsahuje ustanovení § 22 odst. 1 ZOVB, které stanoví institut 

práva přednostního nabytí bytu ve prospěch nájemce bytu, kterým je fyzická 

osoba. Účelem této úpravy je zajistit ochranu nájemců zejména při privatizaci 

obecního bytového fondu.  

Při převodu vlastnictví k bytu má dosavadní vlastník bytu, popř. vlastník 

budovy povinnost nejprve nabídnout převod bytu nájemci. Nabídka musí mít 
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 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 174. 
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písemnou formu a musí obsahovat jak všechny obecné náleţitosti smlouvy, tak 

všechny konkrétní náleţitosti uvedené v § 6 odst. 1 ZOVB. 

Počínaje dnem doručení nabídky nájemci počíná běţet zákonná 

šestiměsíční lhůta, ve které má nájemce právo se rozhodnout, zda nabídku 

akceptuje nebo ne. Lhůta je objektivní a neomezitelná, nelze ji prodlouţit ani 

zkrátit. Podle judikatury ke zkrácení této lhůty nemůţe dojít ani na základě 

projevu vůle nájemce, ţe nabídku nehodlá přijmout.27 

Porušení povinnosti učinit nabídku nebo nedodrţení zákonné 

šestiměsíční lhůty má vţdy za následek absolutní neplatnost smlouvy o 

převodu vlastnického práva k jednotce, kterou byl byt převeden na třetí osobu.28 

Jestliţe nedojde k akceptaci platné nabídky na přednostní nabytí 

vlastnického práva k bytu nájemcem v zákonné šestiměsíční lhůtě, pak marným 

uplynutím této lhůty začíná běţet další zvláštní jednoroční lhůta, ve které můţe 

nájemce byt odkoupit (§ 22 odst. 2 ZOVB). Jedná se zde fakticky o druhé kolo 

ochrany stávajícího nájemce, ve kterém je v jeho prospěch stanoveno 

předkupní právo. Smlouvu o převodu bytu je nájemce povinen uzavřít do tří 

měsíců od doručení nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká. 

Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví, ţe 

prodávající nesmí zneuţít svého výhodnějšího hospodářského postavení k 

tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch. 

Vlastník je navíc, oproti první nabídce, povinen dodrţet téţ podmínky 

podle § 606 ObčZ. To znamená, ţe nabídka musí obsahovat také odůvodnění 

výše nabízené kupní ceny. Cena je smluvní, ovšem musí se jednat o cenu 

reálně dosaţitelnou na trhu s nemovitostmi, nebo někým jiným závazně 

nabídnutou (nikoliv cenu smyšlenou), která zároveň respektuje zákon č. 

526/1990 Sb., o cenách, který stanoví, ţe nesmí docházet k nepřiměřenému 

hospodářskému zisku. Pokud by došlo k uzavření smlouvy obsahující takovou 

                                                           
27

 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 5. 1998 sp. zn. 20 Co 553/97, 

převzato z Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 176. 

 

28
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2003, sp. zn. 28 Cdo 412/2003. 
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cenu, mohla by být povaţována, s odvoláním na § 40a ObčZ, za relativně 

neplatný právní úkon pro porušení cenového předpisu. 

Pro případy porušení předkupního práva chrání nájemce ustanovení § 

603 odst. 3 ObčZ, které mu umoţňuje domáhat se na nabyvateli, aby mu 

jednotku nabídl ke koupi za stejných cenových i právních podmínek, za jakých 

jednotku nabyl, anebo nájemci zůstane zachováno předkupní právo. 

Podle ustanovení § 22 odst. 3 ZOVB výše zmíněná dispoziční omezení 

neplatí pro pronajaté byty nabyté do vlastnictví podle tohoto zákona nebo podle 

dosavadních předpisů (§ 872 odst. 7 a 8 ObčZ) a nejedná se o vlastnictví bytů 

vzniklé podle ustanovení § 7 ZOVB, jestliţe nájem bytu byl sjednán s 

vlastníkem bytu fyzickou osobou. Pokud tedy např. nájemce obecního bytu 

odkoupí od obce byt v rámci privatizace bytového fondu a následně jej 

pronajme, nemůţe se nový nájemce domáhat práva na přednostní nabytí 

jednotky ani předkupního práva, protoţe mu ţádné takové právo nepřísluší.29 

Další omezení obsahuje § 22 odst. 5 ZOVB, podle kterého lze uzavřít 

smlouvu o převodu vlastnictví bytu zvláštního určení nebo bytu v domě 

zvláštního určení jen se souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, 

nebo jeho právního nástupce. Pokud byl takový byt zřízen ze státních 

prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, je k převodu třeba souhlasu 

Ministerstva pro místní rozvoj. Byt zvláštního určení definuje § 9 odst. 1 zák. č. 

102/1992 Sb. jako byt zvlášť upravený pro ubytování zdravotně postiţených 

osob. Bytem v domě zvláštního určení se rozumí byt v domě s pečovatelskou 

sluţbou nebo v domě s komplexním zařízením pro zdravotně postiţené občany 

(§ 10 odst. 1 zák. č. 102/1992 Sb.). 

Obligační účinky smlouvy o převodu jednotky nastávají dnem jejího 

uzavření, ledaţe by byl ve smlouvě stanoven pozdější okamţik její účinnosti. 

Věcně právní účinky smlouvy nastávají aţ na základě vkladu vlastnického práva 

k jednotce do katastru nemovitostí.  

                                                           
29

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 184. 
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6.2. Přechod vlastnického práva k jednotce  

 

K přechodům vlastnického práva k jednotce dochází zejména děděním, 

rozhodnutím soudu o vyvlastnění, rozhodnutím soudu o zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví, rozhodnutím soudu o zrušení a vypořádání 

společného jmění manţelů, rozhodnutím soudu o vyvlastnění, rozhodnutím 

soudu o nařízení prodeje jednotky, vydrţením atp.  

Zápis vlastnického práva k jednotce se do katastru nemovitostí provede 

záznamem, který má pouze deklaratorní účinky. 

 

 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

 

7.1. Obecná práva a povinnosti 

 

Vlastnické právo k bytu je právem věcným a absolutním s účinky erga 

omnes. Jeho obsah vychází z klasického pojetí institutu vlastnictví, tedy z triády 

vlastnických práv: mít věc ve své faktické moci, uţívat ji, přisvojovat si její plody 

(s ohledem na charakter bytu v podstatě nevyuţitelné) a disponovat s ní (§ 123 

a násl. ObčZ.). Tato práva jsou však modifikována vhledem k zvláštní povaze 

bytu jako reálné součásti domu. Rozsah vlastnického práva je dán čl. 11 odst. 3 

Listiny, který vychází z obecně přijaté Hedemanovy koncepce, ţe vlastnictví 

zavazuje. Výkon vlastnického práva nesmí být zneuţit na újmu práv druhých a 

nesmí být v rozporu se zákonem chráněnými zájmy.   

Vlastník bytu se musí zdrţet všeho, čím by nad míru přiměřenou 

poměrům obtěţoval jiného nebo čím by váţně ohroţoval výkon jeho práv. 

Především, jak vyplývá z regulace tzv. sousedských práv podle ustanovení § 

127 ObčZ, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěţovat sousedy hlukem, 

popílkem, prachem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, 

vibracemi, světlem, stíněním atd. 
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Vlastnické právo k bytu lze omezit nebo vyvlastnit pouze ve veřejném 

zájmu, na základě zákona a za náhradu, nelze- li účelu dosáhnout jinak. Stejně 

tak je vlastník povinen strpět omezení svého vlastnického práva ve stavu nouze 

nebo v naléhavém veřejném zájmu. 

Vlastník má právo na ochranu svého vlastnického práva vůči komukoliv, 

kdo do něj neoprávněně zasahuje. K tomuto účelu můţe vyuţít zejména 

vlastnickou (reivindikační) ţalobu na vyklizení bytu, proti tomu kdo bez právního 

důvodu uţívá jednotku vlastníka, a v ostatních případech, kdy dochází k zásahu 

do vlastnického práva jiným způsobem neţ protiprávním uţíváním jednotky, 

ţalobu zápůrčí (negatorní). Vedle těchto vlastnických ţalob se můţe vlastník 

bytu domáhat ochrany také u příslušného orgánu statní správy, pokud došlo ke 

zřejmému zásahu do pokojného stavu. Rovněţ je moţné uvaţovat o pouţití 

svépomoci podle § 6 ObčZ.  

 

7.2. Zvláštní práva a povinnosti vlastníku jednotek podle ZOVB 

 

7.2.1. Právo účasti na správě domu 

 

Ustanovení § 13 odst. 1 ZOVB stanoví, ţe kaţdý z vlastníků má právo 

účastnit se na správě domu, a to v rozsahu jeho podílu na společných částech 

domu. Toto ustanovení je dispositivní. Zákon tak připouští, aby se vlastnící na 

správě domu podíleli i jinak, pokud se na tom dohodnou. Tato konstrukce není 

správná, neboť umoţňuje některého vlastníka ze správy domu zcela vyloučit, 

coţ není v zájmu efektivní správy domu. Vlastníkům by naopak mělo být vţdy 

umoţněno, aby se mohli na správě domu podílet.   

Dřívější úprava byla vhodnější protoţe, explicitně stanovila, ţe se jedná o 

právo a povinnost vlastníka jednotky. Neúčast vlastníka na rozhodování můţe 

totiţ vést k nefunkčnosti aţ ochromení rozhodováni o správě domu.  

Vlastníci ukládají statutárnímu orgánu pokyny a mají právo a zároveň 

povinnost kontroly nad činností statutárního orgánu a jeho členů. K uplatnění 

těchto práv slouţí především shromáţdění, kde vlastníci kolektivně uplatňují 
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tato svá práva, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně, prohlášení a 

ve stanovách. 

S právem kontroly úzce souvisí i právo na informace. Velkým 

nedostatkem současné právní úpravy je absence výslovné právní úpravy tohoto 

institutu. Je však moţné dovodit, ţe vlastníci mají právo od členů statutárního 

orgánu společenství nebo od správce domu, kde společenství nevzniklo, 

informace o záleţitostech správy a nahlíţet do účetních a jiných dokumentů s 

tím spojených. Pokud by prohlášení nebo stanovy obsahovaly ustanovení, která 

by omezovala práva vlastníků jen na právo osobní kontroly, pak jsou tato 

ustanovení v rozporu s dobrými mravy podle § 39 ObčZ. 

 

7.2.2. Povinnost vlastníka jednotky odstranit závady a poškození 

 

Podle § 13 odst. 2 ZOVB je vlastník jednotky povinen na svůj náklad 

odstranit závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných 

částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku uţívají. Od 1. 7. 2000 

je plnění této povinnosti velmi silně posíleno vznikem zástavního práva (ex 

lege) zajišťujícího plnění pravomocně přisouzených pohledávek vzniklých z 

neplnění povinností odstranit závady. Prakticky se jedná o dvě zástavní práva, 

a to k jednotce a k souboru movitých věcí. 

 

 

7.2.3. Povinnost nezasahovat do vlastnických práv ostatních vlastníků 

 

Obecnou zásadu vyjádřenou v čl. 11 odst. 3 Listiny, ţe vlastnictví zavazuje a 

nesmí být zneuţito na újmu druhých, konkretizuje § 13 odst. 3 ZOVB, který 

obsahuje podmínky pro provádění určitých úprav. 

Podle § 13 odst. 3 je moţno rozlišit tyto druhy úprav jednotek: 

a) Úpravy, kterými by se ohroţoval výkon vlastnického práva jiných 

vlastníků.  Zde se jedná se o konkretizaci § 127 ObčZ. Takové úpravy nesmí 

být prováděny. Zákon je tu velmi striktní, není nezbytně nutné přímé ohroţení, 

postačí, ţe bezprostředně nebo potencionálně hrozí. 
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 b) Úpravy, kterými se mění vzhled domu (např. fasáda, okenní rámy) 

vyţadují souhlas všech vlastníku všech jednotek. Kaţdý vlastník zde má ničím 

neomezené absolutní právo veta, přitom i pouhá nečinnost nebo pasivita nejsou 

projevem vůle podle § 44 odst. 1 druhá věta ObčZ. Ţadatel se v tomto případě 

nemůţe obrátit na soud, aby nahradil chybějící souhlas některého vlastníka 

svým rozhodnutím.30 

 c) Úpravy, kterými se mění vnitřní uspořádání domu a současně velikost 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Jedná se o takové 

úpravy, které znamenají změnu v podlahové ploše jednotek, protoţe jen tak lze 

dosáhnout změny velikosti spoluvlastnických podílů. Pro tento případ zákon 

vyţaduje uzavřít smlouvu o výstavbě, jejímiţ účastníky musí být všichni 

vlastníci jednotek v domě v době uzavíráni smlouvy. Nesouhlasící vlastník zde 

má opět právo veta.  

d) Úpravy, jimiţ se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost 

spoluvlastnických podílu na společných částech domu, postačuje souhlas 75% 

většiny hlasů všech vlastníků jednotek, počítáno podle velikosti 

spoluvlastnických podílů na absolutně společných částech domu. 

e) Úpravy prováděné v rámci běţné údrţby nevyţadují ničí souhlas. 

f) Úpravy nařízené ex offo stavebním úřadem je vlastník povinen strpět. 

Je třeba zdůraznit, ţe všechny tyto stavební úpravy musí být v souladu se 

stavebně právními předpisy. 

 

7.2.4. Povinnost součinnosti 

 

Ustanovení § 13 odst. 4 ZOVB ukládá vlastníkovi jednotky určitou 

minimální míru součinnosti s ostatními vlastníky jednotek.  Jestliţe to nezbytně 

vyţadují úpravy, opravy a provoz ostatních jednotek, má vlastník jednotky 

povinnost umoţnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky. Rovněţ je povinen 

umoţnit instalaci a údrţbu zařízení pro měření vody a tepla v jednotce, coţ je 

spojeno s povinností strpět odečet naměřených hodnot.  V praxi vnikají někdy 

                                                           
30

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 235. 
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spory, kdo přesně je oprávněn do jednotky vstoupit. Lze usuzovat, ţe okruh 

oprávněných bude nutné stanovit vţdy ad hoc, v závislosti na tom, o jaký druh 

akce se jedná. Například při odečtu naměřených hodnot má právo vstoupit 

zaměstnanec podnikatele, který tuto sluţbu pro společenství nebo dodavatele 

energií nebo pro správce domu, kde společenství domu nevzniklo, zajišťuje. 

Pokud vlastník poruší tuto zákonnou povinnost, pak má ten, komu 

v příčinné souvislosti s tímto jednáním vznikla škoda právo na její náhradu 

podle obecných ustanovení o náhradě škody podle § 420 ObčZ.  Např. dojde 

k havárii potrubí a vlastník neumoţní vstup do jednotky za účelem opravy. 

Vlastník nemusí umoţnit přístup do jednotky osobně, postačí vyuţít 

souseda nebo třetí osoby. Pokud tato osoba neumoţní přístup do jednotky, pak 

za škodu odpovídá vlastník sám. Regresní právo však není dotčeno.  

 

 

7.2.5. Odpovědnost nebo ručení vlastníků jednotek  

 

Zákon v § 13 odst. 7 stanoví, ţe vlastníci jednotek ručí za závazky 

společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na 

společných částech domu. Toto ustanovení zakládá zákonné ručení vlastníků 

jednotek zajišťující pohledávky věřitelů vůči společenství. Ručení je subsidiární 

a akcesorické a má dílčí povahu. Přiměřeně se na něj budou aplikovat 

ustanovení upravující ručení vzniklé dohodou účastníků.  

Ručiteli jsou všichni vlastníci jednotek a k písemnému vyzvání věřitele 

jsou povinni splnit dluh společenství. Jejich povinnost však má pouze dílčí 

povahu, to znamená, ţe konkrétní výše povinnosti bude záviset od výše 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Pokud by vlastníci 

jednotek splnili svůj ručitelský závazek, vzniká jim vůči společenství regresní 

nárok v rozsahu, v jakém splnili závazek společenství.  

V domech, kde společenství nevzniklo, je pak zaloţena samostatná 

odpovědnost jednotlivých vlastníků za dluhy vzešlé ze závazků vzniklých 

v příčinné souvislosti se správou domu, a to opět v poměru, který odpovídá 
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velikosti spoluvlastnických podílů jednotlivých vlastníků na společných částech 

domu. 

Odpovědnost nebo ručení se vztahuje jak na dluhy ze závazků 

smluvních nebo jiných, tak i na dluhy z deliktů.  

 

 

7.2.6. Možnost soudu nařídit prodej jednotky 

 

Ustanovení § 14 ZOVB obsahuje velmi tvrdou zákonnou sankci pro 

případ, kdy vlastník jednotky zasahuje do práv ostatních vlastníků takovým 

způsobem, ţe podstatně znemoţňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uloţené 

rozhodnutím soudu. Soud pak můţe na návrh společenství nebo na návrh 

některého z vlastníků nařídit prodej jednotky. Účelem tohoto ustanovení je 

chránit ostatní vlastníky proti osobám, které zneuţívají svůj majetek na úkor 

jiných.  

Fakticky se jedná o nucené odnětí vlastnického práva, a proto zákon pro 

prodej jednotky striktně vyţaduje kumulativní splnění těchto podmínek: 

1/ První podmínkou je, ţe vlastník zasahuje do jednoho či více práv 

ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, ţe podstatně znemoţňuje 

nebo omezuje výkon těchto práv. Můţe se jednat např. o různé zásahy do 

vlastnického práva (neoprávněné obsazení jednotky), do práv uţívacích 

k pozemku, do spoluvlastnických práv ke společným částem domu (zabrání 

společných prostor) nebo neplnění závazků vyplývajících z podílu na správě 

domu. 

2/ Druhou podmínkou je, ţe vlastník jednotky nesplní povinnosti, které 

mu soud uloţil pravomocným rozhodnutím.  

Nutná je tedy existence pravomocného soudního rozhodnutí, které jiţ 

vlastníkovi plnění určitých povinností uloţilo. V praxi nejčastější bývá rozhodnutí 

na uloţení povinnosti podílet se na nákladech správy domu vůči neplatičům, 

výjimkou však nejsou ani jiná rozhodnutí (např. uloţení povinnosti zdrţet se 
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všeho, čím by vlastník nad míru přiměřenou poměrům obtěţoval jiného nebo 

čím by váţně ohroţoval výkon jeho práv podle § 127 ObčZ).31  

3/ Aktivně legitimováno je společenství nebo kaţdý z ostatních vlastníků 

jednotek. 

4/ Pasivně legitimován je vlastník, který je v předchozím rozhodnutí 

soudu o uloţení povinnosti označen jako povinný. 

 

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, má oprávněná osoba 

moţnost volby, zda bude navrhovat vůči povinnému vlastníku klasický výkon 

rozhodnutí, kterým se bude domáhat splnění povinnosti uloţené v exekučním 

titulu, anebo navrhne nařízení prodeje jednotky. Oprávněný tak nemusí vţdy 

vyuţít této sankce vůči povinnému vlastníkovi jednotky. 

Soud v nalézacím řízení rozhodne rozsudkem, ţe se nařizuje prodej 

jednotky a vlastní výkon tohoto rozhodnutí bude pak proveden draţbou. 

Nabude-li usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li vydraţitel 

nejvyšší podání, stává se vydraţitel vlastníkem jednotky ke dni udělení příklepu. 

Problematické je další postavení původního vlastníka, neboť mu ze zákona 

nevzniká nájemní vztah k této jednotce, bydlí v ní nadále bez právního důvodu 

a otázkou bude poskytnutí bytové náhrady. Lze totiţ důvodně předpokládat, ţe 

pokud bude vydraţitel ţalovat na vyklizení bytu, aniţ by poskytl bytovou 

náhradu, bude soud takové jednání hodnotit jako výkon práva v rozporu 

s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 ObčZ). Tímto postupem se však velmi zeslabuje 

zamýšlená účinnost sankce vůči vlastníkovi, který neplní své povinnosti a 

omezuje výkon vlastnických práv jiných vlastníků.32 

Absence výslovné zákonné povinnosti bývalého vlastníka se z jednotky 

vystěhovat bez nároku na bytovou náhradu je velkým nedostatkem současné 

právní úpravy. 

 

                                                           
31

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 240. 

32
 Fiala, J., Korecká, V., Kurka, V., Vlastnictví a nájem bytů. 3. aktualizované a přepracované 

vydání podle stavu k 1. 12. 2004. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, str. 90. 
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7.2.7. Povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu 

 

Tato povinnost navazuje na povinnost podílet se na správě domu podle § 13 

odst. 1 ZOVB. Rozsah této povinnosti je dán rozsahem nákladů, které souvisí 

se správou domu. Kompletní výčet těchto nákladů není moţno podat. Jako 

příklad je moţné uvést: případnou odměnu správce, provoz výtahu, opravy 

střechy, opravy rozvodů, osvětlení společných částí domu, pojistné, náklady na 

činnost orgánů společenství atd. Na nákladech se podílejí vlastníci poměrně 

podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.  

Ustanovení § 15 odst. 1 ZVOB je však dispozitivní a umoţňuje 

vlastníkům si dohodnout odchylnou úpravu. Je třeba zdůraznit, ţe ohledně této 

záleţitosti nelze pro hlasování pouţít úpravu uvedenou v § 11 odst. 3 ZOVB, 

která stanoví, ţe je při hlasování rozhodující velikost spoluvlastnických podílů 

vlastníků jednotek na společných částech domu.33 Naopak se pro tuto dohodu 

vyţaduje bez výjimky konsensus všech vlastníků jednotek. 

Je třeba upozornit, ţe při vyuţití moţnosti odchylné smluvní úpravy je 

poměr příspěvkové povinnosti určen pouze pro vnitřní vztahy mezi vlastníky 

jednotek.  Navenek je vůči třetím osobám tato povinnost určována ustanovením 

§ 12 ZOVB, tedy jako oprávnění nebo povinnost v poměru odpovídajícím 

velikostem spoluvlastnických podílů.34 

Zákon ukládá vlastníkům jednotek povinnost skládat finanční prostředky 

ve formě záloh, za účelem vytvoření dostatečných finančních prostředků na 

úhradu nákladů spojených s provozem domu. Tato povinnost je kogentní. 

V dispozici vlastníků je určení výše fondu, jeho pouţití, výše záloh a splatnost 

záloh. O výši záloh rozhoduje shromáţdění usnesením, tak aby byly kryty 

předpokládané náklady, které bude nutné vynaloţit v příštích měsících i letech, 

                                                           
33

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2009, sp. zn. 22 Cdo 2038/2008. 

 

34
 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 162. 
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s ohledem na technický stav budovy a na pravidelně se opakující náklady. K 

přijetí tohoto usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných hlasů a 

hlasováni nadpoloviční většiny z nich pro návrh.  

O výši částky a den její splatnosti informuje vlastníky statutární orgán, 

který provede rozpočtení částky na jednotlivé vlastníky a sdělí jim zároveň den 

splatnosti. Pokud společenství nevzniklo, pak o všech záleţitostech výše záloh, 

jejich rozpočtení na jednotlivé vlastníky a jejich splatnosti rozhodují kolektivně 

vlastníci jednotek. Pokud ovšem společenství vzniklo, pak vlastníci rozhodují o 

celkové tvorbě fondu a statutární orgán provede rozpočítání této částky na 

jednotlivé vlastníky. V případě, ţe společenství vzniklo, ale statutární orgán 

není zvolen nebo obsazen, o všech otázkách rozhodují vlastníci jednotek 

cestou usnesení.  

Ustanovení § 15 odst. 3 obsahuje mechanismus na ochranu řádných a 

svědomitých vlastníků proti neplatičům. K zajištění pravomocně přisouzených 

pohledávek vlastníků jednotek z povinnosti hradit náklady na správu domu tak 

vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu vlastníkům jednotek zástavní právo 

k jednotce povinného vlastníka. 

 

 

7.2.8. Oznamovací povinnost 

 

V případech kdy dojde k převodu nebo přechodu vlastnického práva 

k jednotce je nový vlastník podle ustanovení § 20 odst. 4 ZOVB povinen o této 

skutečnosti informovat společenství. Pokud společenství nevzniklo, je povinen 

tuto skutečnost oznámit alespoň správci domu. V úvahu tu připadá i takový 

výklad, podle kterého je povinen tuto skutečnost oznámit všem ostatním 

vlastníkům jednotek, coţ v praxi můţe činit obtíţe.35 

Porušení oznamovací povinnosti zákon přímo nesankcionuje. Nepříznivé 

důsledky však mohou pro vlastníka vyplynout následně z neplnění jeho 

povinností, které jsou spojeny s vlastnictvím jednotky (především vznik 

povinnosti hradit náklady na správu domu, ručení za dluhy společenství atd.). 
                                                           
35

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 238. 
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Moţný je téţ vznik povinnosti k náhradě škody podle § 420 ObčZ vůči 

společenství nebo ostatním spoluvlastníkům pokud škoda vznikla v příčinné 

souvislosti s nesplněním oznamovací povinnosti. 

 

 

 

8. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

 

V této kapitole bude pojednáno o společenství vlastníků jednotek 

s právní subjektivitou (dále jen jako společenství). Společenství je nadáno 

subjektivitou sui generis či omezenou právní subjektivitou, neboť ZOVB 

v ustanoveních § 9 a § 9a vymezuje, k čemu je společenství oprávněno. 

Společenství vlastníků jednotek je tak způsobilé vykonávat práva a zavazovat 

se pouze ve věcech spojených se správou domu, vykonávat činnosti v rozsahu 

ZOVB, popř. činnosti slouţícím i jiným osobám, pokud souvisí s provozováním 

společných částí domu. Zjednodušeně se dá hovořit o zajišťování správy domu.  

Členství ve společenství je spojeno s vlastnickým právem k jednotce. 

Kaţdý vlastník jednotky se stává ex lege členem společenství nabytím 

vlastnického práva k jednotce, a to buď současně se vznikem společenství 

anebo během existence společenství (na základě převodu nebo přechodu 

vlastnického práva k jednotce).  

 

8.1. Vznik 

 

Společenství vlastníků jednotek vzniká v souladu s § 9 odst. 3 ZOVB v 

domě s nejméně pěti jednotkami, z nichţ alespoň tři jsou ve vlastnictví tří 

různých vlastníků a to dnem doručení listiny s doloţkou o vyznačení vkladu do 

katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje 

vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto prvých tří vlastníků.  

Problematické je, ţe zákon č. 72/1994 Sb. nerespektuje klasický 

osvědčený proces konstituování právnické osoby, který se skládá ze dvou 

základních etap, tedy fáze zaloţení a fáze vzniku právnické osoby (mezi 
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kterými se důsledně rozlišuje), kdy nový subjekt práv a povinností (nová 

právnická osoba) vznikne aţ na základě úspěšného ukončení fáze druhé. 

Z nejasných důvodů je tento systém obrácen, protoţe podle ZOVB společenství 

nejdříve vznikne a teprve následné poté je ustaveno a zapsáno do rejstříku 

společenství. 

Společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba tak vzniká ex lege 

jiţ okamţikem splnění zákonných podmínek, nikoliv tedy na základě právního 

úkonu vlastníků jednotek v domě. Zákon nezná jiný způsob vzniku společenství 

a nedává tak moţnost vlastníkům jednotek zaloţit společenství ani dříve, ani 

později, nebo jeho vznik zcela vyloučit. 

Zákon ukládá povinnost příslušnému katastrálnímu úřadu vyrozumět 

ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru 

nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem 

neţ smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy. 

Zápis společenství se provádí do rejstříku společenství vlastníků 

jednotek, který má obdobný charakter jako obchodní rejstřík. Zápis do rejstříku 

společenství má tak pouze deklaratorní účinky. 

 

 

8.2. Zánik 

 

 

Podle ustanovení § 9 odst. 15 ZOVB společenství zaniká dnem zániku 

domu nebo v případech uvedených v § 5 odst. 6 a 7 ZOVB, tedy na základě 

přeměny vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy nebo 

přeměnou vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy.  

Vhledem k tomu, ţe zákon stanoví pouze tyto tři způsoby zániku 

společenství, vzniká otázka, co se stane se společenstvím v těch případech, 

kdy zaniknou předpoklady jeho vzniku (například klesne počet jednotek pod 

pět). Osobně se přikláním k názoru M. Novotného, ţe s těmito skutečnostmi 

zákon spojuje pouze vznik společenství, nikoliv jeho zánik, a proto bude 
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společenství existovat i nadále.36 A to i přes to, ţe takový výklad můţe vést 

k nestandardním situacím (např. společenství s jedním vlastníkem, který za 

trvání společenství koupil všechny jednotky v domě, a pokud sám postupem 

podle § 5 odst. 7 ZOVB nezruší prohlášení vlastníka, bude společenství zřejmě 

existovat i nadále.), De lege ferenda by bylo vhodné, aby tato otázka byla 

v zákoně přesně upravena.37    

Další spornou otázkou je zda dikce ustanovení § 9 odst. 15 ZOVB 

„společenství zaniká" byla záměrná a má znamenat, ţe se likvidace 

společenství neprovádí. Lze se domnívat, ţe se jedná zřejmě o chybu 

zákonodárce při tvorbě této zákonné normy, nikoliv o záměr.  

I přes spornou dikci tohoto ustanovení je tedy proces zániku společenství 

dvoufázový (nejprve dojde ke zrušení a následně teprve k zániku) stejně jako u 

ostatních právnických osob soukromého práva. Vhledem k tomu ţe zde zvláštní 

úprava absentuje, pouţije se i zde ustanovení § 20a odst. 3 ObčZ, které stanoví 

povinnost provést před zánikem právnické osoby likvidaci, pokud celé její jmění 

nenabývá právní nástupce.  

Provedení likvidace zaručuje spravedlivější vypořádání vztahů po zrušení 

společenství vlastníků jednotek, neboť půjde o přiměřený postup podle zákonné 

normy (obchodní zákoník), není-li jiná speciální úprava pro společenství v tuto 

chvíli dostupná.38  

Samotný proces likvidace se jinak řídí ustanovením § 70 a násl. ObchZ.  

 

                                                           
36

 Shodně Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 346. 

37
 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 105. 
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 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str.106. 
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8.3. Orgány 

 

8.3.1. Shromáždění vlastníků jednotek 

 

Shromáţdění je nejvyšším orgánem společenství, tvořeným všemi 

vlastníky jednotek v domě. 

V otázkách, které svěřuje zákon do působnosti shromáţdění, nelze svěřit 

do působnosti jinému orgánu společenství. Pokud by stanovy obsahovaly 

takové ustanovení, bylo by neplatné pro rozpor s kogentním ustanovením 

zákona. Naopak shromáţdění je v souladu s § 9 odst. 11 ZOVB oprávněno si 

vyhradit do své působnosti k rozhodnutí určitou otázku, která do jeho 

působnosti ze zákona nespadá, s výjimkou těch otázek, které ze zákona náleţí 

do působnosti pouze statutárního orgánu. 

 

 

Přestoţe působnost shromáţdění není v zákoně výslovně stanovena, lze 

odvodit z obsahu zákona, ţe do jeho působnosti patří rozhodování zejména o 

těchto záleţitostech: 

a) přijímání a změna stanov, 

b) volení a odvolávání členů orgánů, 

c) určení způsobu rozúčtování nákladů spojených se správou domu na 

jednotlivé vlastníky jednotek, 

d) rozhodování o záleţitostech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka 

budovy, 

e) určení výše záloh nebo způsobu určení výše záloh, 

f) ve věcech modernizace, rekonstrukce, stavebních úprav a oprav 

společných částí domu, 

g) rozhodování o tom, jestli bude uzavřena smlouva o zástavním právu 

k jednotkám se souhlasem vlastníků těchto jednotek, 

h) určení způsobu rozúčtování cen sluţeb na jednotlivé vlastníky jednotek, 

pokud není zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového 

orgánu stanoven jiný závazný postup, 
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i) projednání účetní závěrky a zprávy o činnosti a hospodaření předloţené 

statutárním orgánem,  

j) o dalších otázkách, které jsou určeny ve stanovách nebo usnesením 

shromáţdění. 

 

 

8.3.1.1. Ustavující shromáždění 

 

Ustanovení druhé věty § 9 odst. 8 ZOVB poţaduje konat první schůzi 

shromáţdění nejpozději do šedesáti dnů ode dne vzniku společenství. Jedná se 

o normu imperfektní, neboť zákon nedodrţení této lhůty nijak nesankcionuje. 

První schůzi shromáţděni je povinen svolat původní vlastník budovy. 

Předpokládá se, přestoţe to není v zákoně výslovně uvedeno, ţe původní 

vlastník budovy je stále vlastníkem jednotek v této budově.  

V případě, ţe tomu tak není nebo původní vlastník zemřel nebo zanikl, 

můţou jednání svolat i vlastníci oprávnění poţadovat svolání mimořádného 

jednání na základě § 11 odst. 1 ZOVB, tedy vlastníci, kteří mají alespoň jednu 

čtvrtinu hlasů. 

Úkolem svolavatele je téţ organizačně zajistit průběh jednání schůze. Za 

tímto účelem je nutné především informovat o svolání schůze ustavujícího 

shromáţdění všechny vlastníky jednotek, vypracovat návrh stanov, zajistit účast 

notáře, popřípadě zajistit vhodné kandidáty na posty členů orgánů společenství. 

Program jednání bývá většinou širší, neţ jen zákonem poţadovaná volba 

členů orgánů společenství a schválení stanov. Obvykle se na jednání ustavující 

schůze shromáţdění vlastníci jednotek informují o svých právech a 

povinnostech, o tom co obnáší ustavení společenství, nebo projednávají i jiné 

záleţitosti, jako např. schvalování výše a splatnosti příspěvků vlastníka na 

správu domu nebo určení způsobu rozúčtování nákladů spojených se správou 

domu na jednotlivé vlastníky jednotek atp.  

V případě, ţe shromáţdění neschválí stanovy společenství, řídí se 

činnost společenství a právní vztahy mezi členy vzorovými stanovami podle 

nařízení vlády.  
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Pro konání ustavující schůze zákon stanoví povinnou účast notáře, který 

o jejím průběhu, volbě a sloţení orgánů společenství a schvalování stanov 

pořídí notářský zápis, jehoţ přílohu tvoří schválené stanovy společenství. 

 

Výbor nebo pověřený vlastník jsou dle § 10 odst. 2 ZOVB povinni do 

šedesáti dnů po jednání ustavujícího shromáţdění podat návrh na zápis 

společenství do rejstříku společenství. Uvedená lhůta má jen pořádkový 

charakter, její zmeškání nebrání pozdějšímu provedení zápisu. 

K návrhu na zápis se přikládá výpis z katastru nemovitostí pro dům, ve 

kterém společenství vzniklo, dále notářský zápis o průběhu první schůze 

shromáţdění, na níţ byly schváleny stanovy společenství a zvoleny orgány 

společenství, včetně prezenční listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek 

na ustavující schůzi a schválené stanovy společenství. 

 

8.3.1.2. Svolání jednání shromáždění vlastníků jednotek 

 

Ze zákona je oprávněn svolat shromáţdění statutární orgán, který tak 

můţe učinit z jakéhokoliv důvodu, ovšem nikoliv zcela libovolně. Statutární 

orgán je povinen svolat jednání shromáţdění vţdy, pokud mu to nařizuje zákon 

nebo je-li k tomu nějaký relevantní důvod. Za takové důvody lze povaţovat 

např. nutnost stanovit mimořádnou příspěvkovou povinnost z důvodu 

zvýšených nákladů na opravu následků havárie v domě, nebo pokud o svolání 

poţádá z váţných důvodů vlastník jednotky.  

Svolat shromáţdění mohou téţ vlastníci jednotek, kteří mají alespoň 

čtvrtinový podíl na absolutně společných částech domu. 

Zejména v domech s velkým počtem vlastníků, je z praktických důvodů 

vhodné toto kvórum, které je nepřiměřeně vysoké, ve stanovách sníţit. Za 

přijatelnější počet by bylo moţno povaţovat desetiprocentní limit podílu na 

absolutně společných částech domu.39 
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 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 312. 
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Zákon poţaduje, aby se shromáţdění konalo alespoň jedenou ročně. To 

však nevylučuje, aby si vlastníci ve stanovách určili i častější konaní schůzí 

shromáţdění. 

Zákon nestanoví pro konání schůze shromáţdění ţádné určité místo. Je 

tedy moţné, aby se schůze konala kdekoliv, kde je to s ohledem na potřeby 

společenství vhodné. V domech s menším počtem vlastníků se schůze většinou 

koná přímo v domě, ve kterém společenství vzniklo. Velká společenství si za 

tímto účelem obvykle pronajímají větší místnosti v blízkosti domu (např. 

tělocvičny nebo třídy škol).  

Přestoţe ustanovení § 9 odst. 14 písm. c) ZOVB poţaduje, aby byl 

způsob svolávání orgánů společenství uveden ve stanovách, sám zákon o 

způsobu oznámení o svolání jednání shromáţdění nestanoví vůbec nic. 

V praxi se nejčastěji oznamuje buď písemnou pozvánkou, která se 

vhazuje do poštovních schránek vlastníků jednotek nebo vyvěšením na 

informační nástěnce společenství v domě. Je však nutné respektovat, ţe kaţdý 

vlastník má právo se o konaní shromáţdění řádně dozvědět bez ohledu na to, 

zda se hodlá schůze shromáţdění zúčastnit nebo ne. Pozvánka na 

shromáţdění musí být jasně formulována tak, aby se vlastník jednotky 

dozvěděl, o jakých záleţitostech se bude jednat a na co se tedy má připravit.  

V případě eventuálního sporu o platnost usnesení shromáţdění se soudy 

budou vţdy zajímat o to, zda bylo shromáţdění řádně svoláno. Jestliţe ne, pak 

všechna přijatá usnesení budou soudem z těchto formálních důvodů zrušena. 

Soudy tedy bude zajímat, zda se vlastníci mohli o svolání vůbec dozvědět, tedy 

zda společenství při svolávání dodrţelo stanovy nebo obvyklou praxi (pokud 

není úprava ve stanovách).40  

 

 

 

 

 

 
                                                           
40

 Praţák, Z., Společenství vlastníků jednotek. 3. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 106. 
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8.3.1.3. Příjímání rozhodnutí na shromáždění 

 

Usnášeníschopnost shromáždění 

 

Jestliţe zákon nebo stanovy nevyţadují pro přijetí usnesení 

kvalifikovanou většinou nebo jednomyslnost všech vlastníků, pak je 

shromáţdění usnášeníschopné, pokud jsou na něm přítomni vlastníci jednotek, 

kteří mají většinu hlasů počítanou podle jejich spoluvlastnických podílů na 

absolutně společných částech domu, tedy součet podlahové plochy jimi 

vlastněných jednotek se rovná více neţ jedné polovině podlahové plochy všech 

jednotek v domě.  

Velký nedostatek zákona spatřuji v absenci náhradního řešení pro 

případy, kdy vlastníci jednotek s potřebným počtem hlasů neprojevují o činnost 

společenství dostatečný zájem, coţ můţe vést k ochromení jeho činnosti. 

Vzhledem k tomu, ţe jakákoliv analogie s náhradním jednáním valné hromady u 

obchodních společností tu není moţná, bylo by de lege ferenda vhodné, aby 

zákon obsahoval moţnost náhradního způsobu svolávání shromáţdění, na 

kterém by bylo moţné rozhodovat i při niţší účasti vlastníků jednotek.  

 

Hlasování 

 

Obecně se vyţaduje pro přijetí usnesení nadpoloviční většina hlasů 

vlastníků jednotek přítomných na shromáţdění. Při hlasování je rozhodující 

velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na absolutně společných 

částech domu. 

 

Kvalifikovaná většina 

 

Pro usnesení o některých záleţitostech zákon vyţaduje kvalifikovanou 

většinu nebo dokonce jednomyslnou dohodu všech vlastníků jednotek. Ve 

stanovách je moţné pro případy, kdy zákon vyţaduje pouze prostou nebo 

kvalifikovanou většinu, stanovit i vyšší počet potřebných hlasů pro přijetí 
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takových usnesení nebo dokonce jednomyslnost. Z praktického hlediska ovšem 

nelze taková ujednání příliš doporučit, protoţe mohou lehce vést k ochromění 

funkčnosti samotného shromáţdění. 

 

Jednomyslnost 

 

Zákon vyţaduje jednomyslný souhlas všech vlastníků jednotek k přijetí 

usnesení o změně účelu uţívání stavby, o změně stavby, o podstatných 

změnách týkajících se společných částí domu, kterými se mění vnitřní 

uspořádání domu anebo velikost spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu, jakoţ i pro kaţdé usnesení v domě, ve kterém jsou pouze tři 

vlastníci jednotek. 

 

Tříčtvrtinová většina hlasů všech vlastníků 

 

Tříčtvrtinová většina hlasů všech vlastníků všech jednotek je zákonem 

poţadována pro usnesení, která se týkají stavebních prací na společných 

částech domu a jde-li o modernizaci, stavební úpravy a opravy společných částí 

domu, jimiţ se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu. 

 

 

 

Tříčtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků 

 

K přijetí usnesení, kterým dochází ke změně obsahu prohlášení v jiných 

neţ ve výše uvedených případech, kterými se schvalují nebo mění stanovy, 

schvaluje uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce nebo určuje způsob 

rozúčtování cen sluţeb na jednotlivé vlastníky jednotek, je zapotřebí 

tříčtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků 
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Nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků 
 

Nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků je potřebná pro přijetí 

usnesení, kterým se volí nebo odvolává statutární orgán nebo jeho člen.  

8.3.1.4. Postup v případě nedohody vlastníků 

 

Pro situace, kdy se vlastníci jednotek nebudou moci dohodnout z důvodu 

rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo shody, obsahuje 

ustanovení § 11 odst. 3 druhá věta ZOVB zákonnou pojistku, která dává 

vlastníkům jednotek moţnost, aby na základě jejich návrhu o takové věci 

rozhodl soud.  

Zákonodárce se tímto poněkud komplikovaným způsobem snaţí řešit 

absenci moţnosti konat náhradní jednání shromáţdění, ovšem bez ohledu 

k jeho usnášeníschopnosti. Nejasné je především to, jak bude v takových 

případech postupovat soud vzhledem k tomu, ţe pro úvahu soudu nejsou 

stanoveny ţádné limity ani vodítka. Otázkou je téţ, zda soud můţe rozhodovat, 

nedosáhne-li se potřebné většiny pro přijetí rozhodnutí jen tehdy, kdy pro 

navrţené usnesení nebyl získán potřebný počet hlasů, anebo zda můţe 

rozhodovat vţdy, kdy nebylo usnesení přijato, např. i z toho důvodu, ţe 

shromáţdění nebylo usnášeníschopné. Souhlasím s názorem T. Dvořáka, ţe s 

ohledem na poţadavek umoţnit alespoň nějaký způsob rozhodování ve 

společenství, a tudíţ k objektivní potřebě ochrany oprávněných zájmů řádných 

vlastníků bude v tomto případě spíše vhodný extenzívní výklad.41  

Věcně aktivně legitimován je kterýkoli vlastník jednotky bez ohledu na to, 

jak hlasoval nebo zda se shromáţdění vůbec účastnil.  

Pasivně legitimováno je společenství vlastníků jednotek, nikoliv ostatní 

vlastníci jednotek.42   

Otázkou je, zda pro podání ţaloby platí téţ prekluzivní šestiměsíční lhůta 

uvedená v ustanovení § 11 odst. 3 ZOVB. Výkladem je zřejmě moţné dovodit, 

                                                           
41

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 315. 

42
 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. března 2005, sp. zn. I. ÚS 646/04 
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ţe ano. V tomto případě se bude jednat o lhůtu šest měsíců od nepřijetí 

rozhodnutí.43  

 

8.3.1.4. Ochrana přehlasovaného vlastníka  

 

Ustanovení § 11 odst. 3 třetí věty ZOVB umoţňuje přehlasovanému 

vlastníkovi jednotky podat ţalobu k soudu, aby rozhodl o sporné otázce, pokud 

se jedná o důleţitou záleţitost. Pro podání ţaloby je stanovena šestiměsíční 

prekluzivní lhůta ode dne, kdy došlo k přijetí rozhodnutí, kterým byl vlastník 

přehlasován. Pasivně legitimováno je společenství, nikoliv jednotliví vlastníci 

jednotek. 

Vzhledem k tomu, ţe zákon sám nestanoví okruh záleţitostí, které 

povaţuje za důleţité, je tedy nutné při hodnocení, zda určitou záleţitost 

povaţovat za důleţitou, vycházet z účelu a smyslu zákona, s ohledem na 

konkrétní případ a především z toho, o jakých otázkách můţe společenství 

vůbec rozhodovat. Jistě tak lze za důleţitou záleţitost povaţovat např. změnu 

stanov, rozhodnutí o důleţité opravě domu, rozúčtování cen sluţeb atp. 

Důleţitou záleţitost z hlediska § 11 odst. 3 ZOVB je moţné i obecně 

nadefinovat ve stanovách, např. výší vynaloţených nákladů. Přestoţe taková 

definice není pro soud vysloveně závazná, ukazuje nicméně soudu konkrétní 

situaci kolem domu, tedy co vlastníci sami povaţují za důleţité, pokud jde o 

jejich dům. Jestliţe nebude takový názor vlastníků jednotek v rozporu s obecně 

závaznými předpisy, nemá soud ţádný důvod k neakceptování takového 

názoru a nemusí pokaţdé provádět dokazování v tom směru, co v konkrétním 

čase a prostoru bylo či nebylo důleţitou záleţitostí.44  

 

 

                                                           
43

 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 142. 

 

44
 Praţák, Z., Společenství vlastníků jednotek. 3. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 120. 
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8.3.2. Statutární orgán 

 

8.3.2.1. Výbor 

 

Výbor je kolegiální statutární orgán, jehoţ vůle je projevována po 

projednání v kolektivu jeho členů v souladu s pravidly uvedenými ve stanovách. 

Výbor rozhoduje o všech věcech spojených se správou domu, pokud si 

rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáţdění, či není-li dána výlučná 

rozhodovací pravomoc shromáţdění zákonem. Výhradu rozhodováním ve 

prospěch shromáţdění je moţné upravit ve stanovách nebo můţe v konkrétní 

otázce shromáţdění rozhodnout ad hoc. Je vhodné, aby záleţitosti, o kterých 

bude chtít shromáţdění samo rozhodovat, byly výslovně ve stanovách uvedeny, 

protoţe jinak by mohlo docházet k negativnímu ovlivňování výkonné funkce 

výboru společenství. 

Výbor se musí dle zákona skládat minimálně ze tří osob. Ve stanovách je 

moţné určit i jiný počet členů výboru. 

Není ani vyloučeno stanovit konkrétní počet členů výboru pro dané 

volební období na základě usnesení shromáţdění před samotnou volbou 

výboru. V takovém případě se nejdříve hlasuje o počtu členů výboru pro dané 

volební období, a aţ následně poté se přikročí k volbě konkrétních kandidátů. 

Maximální délka funkčního období výboru je zákonem kogentně 

stanovena na pět let. Zákon však současně umoţňuje, aby stanovy určily 

funkční období kratší. 

Otázkou je, zda se tento pětiletý časový limit vztahuje na výbor jako 

celek nebo na jeho jednotlivé členy. Souhlasím s názorem T. Horáka, ţe jedno 

funkční období výboru bude nutně trvat i v případě, ţe se v průběhu postupně 

vystřídají všichni jeho členové. Jestliţe tedy zákon stanoví, ţe funkční období 

výboru je pětileté, nelze to chápat jinak neţ, ţe toto období je dané pro výbor 

jako orgán.45  

                                                           
45

 Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 100. 
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Jiná situace samozřejmě nastává, pokud zanikne funkce všech členů 

zároveň, pak výbor přestane existovat a je proto potřeba provést zcela novou 

volbu výboru. Tyto otázky je vhodné přesněji upravit ve stanovách společenství, 

aby do budoucna v podobných případech nedocházelo k pochybnostem.   

Členové výboru jsou voleni shromáţděním nadpoloviční většinou hlasů 

všech vlastníků jednotek, počítanou podle velikosti spoluvlastnických podílů na 

absolutně společných částech domu. K platnosti zvolení členů výboru je 

zapotřebí, aby na schůzi shromáţdění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají 

většinu hlasů. 

Aby mohl být vlastník jednotky zvolen členem statutárního orgánu, musí 

mít plnou způsobilost k právním úkonům. Pokud je vlastníkem jednotky 

právnická osoba pak, musí tyto podmínky splňovat fyzická osoba, která se v 

rámci zápisu společenství zapisuje do rejstříku společenství jako osoba, která 

bude funkci člena statutárního orgánu vykonávat. V současné době ZOVB 

neobsahuje ţádnou zvláštní úpravu způsobilosti k výkonu funkce člena výboru, 

coţ je velký nedostatek zákona, protoţe takto se statutárním orgánem nebo 

jeho členem mohou stát i chroničtí úpadci, podvodníci či jiné osoby kriminálně či 

jinak závadové. V zahraničí je přitom běţné, ţe přinejmenším trestněprávní a 

konkursněprávní bezúhonnost funkcionářů společenství, asociací apod. je 

vyţadována.46  

Pokud stanovy neurčí jinak, rozhoduje výbor většinou hlasů všech svých 

členů. Kaţdý člen výboru má vţdy jeden hlas. Pokud dojde k rovnosti hlasů, 

nemůţe předsedající uplatnit svůj hlas jako rozhodující. 

Za výbor jedná navenek vţdy jeho předseda, kterého zvolí výbor z řad 

členů výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou 

výboru a dalším členem výboru. 

 

 

 

 

 
                                                           
46

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 333. 
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8.3.2.2. Pověřený vlastník 

 

Pro případy, kdy nebude zvolen výbor, zmocňuje ustanovení § 9 odst. 7 

písm. b) ZOVB shromáţdění, aby pověřilo jednoho vlastníka jednotek výkonem 

funkce výboru, který bude sám tuto funkci vykonávat jako tzv. pověřený 

vlastník. Pověřený vlastník je volen stejným způsobem jako výbor. V souladu s 

§ 9 odst. 12 ZOVB je tedy pro zvolení konkrétního vlastníka pověřeným 

vlastníkem nutné, aby pro něj na usnášeníschopném shromáţdění hlasovala 

nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků v domě, tedy nejméně tolik 

vlastníků, kteří dohromady vlastní tolik jednotek, ţe součet podlahové plochy 

jimi vlastněných jednotek tvoří více neţ polovinu podlahové plochy všech 

jednotek v domě. 

Ve stanovách není moţné vyloučit volbu výboru a preferovat tak jen 

volbu pověřeného vlastníka. Volba celého výboru má podle zákona přednost. 

K volbě pověřeného vlastníka se tak můţe přistoupit jen za situace, kdy výbor 

byl volen, ale nedošlo k jeho zvolení.  

Podmínky stanovené pro funkční období jsou stejné jako pro výbor. 

Pověřený vlastník jedná jménem společenství sám. Jde tedy o monokratický 

statutární orgán.  K písemným právním úkonům stáčí, oproti výboru, pouze 

podpis pověřeného vlastníka.  

 

8.3.2.3 Náhradní řešení 

 

Náhradní řešení pro případ, ţe se nesejde shromáţdění k volbě orgánů 

společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, obsahuje ustanovení § 9 odst. 

9 ZOVB, které stanoví, ţe za těchto podmínek plní funkci orgánů společenství 

vlastník, jehoţ spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně 

jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem 

jeho vzniku. 

I přes dobrý úmysl zákonodárce, který se tímto způsobem snaţil zajistit 

funkčnost statutárního orgánu, je konstrukce tohoto ustanovení problematická. 
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Sporné je, zda výše zmíněné ustanovení dopadá jen na situace, kdy není 

zvolen statutární orgán na jednání ustavujícího shromáţdění, anebo i na 

situace kdykoliv později, kdy se statutární orgán uprázdní. Podle všeho je 

moţné usuzovat, ţe dopadá i na jakékoliv pozdější uprázdnění statutárního 

orgánu, resp. míst v něm.  

Dále není jasné, co se stane v situaci, kdy v domě jiţ nebude ţádný 

vlastník, který se stal členem společenství ke dni jeho vzniku, k čemuţ můţe 

především v malých bytových domech velmi snadno dojít. Souhlasím 

s názorem T. Dvořáka, ţe pro tento případ je třeba povaţovat za vlastníky, kteří 

se stali členy společenství dnem jeho vzniku, i (singulární nebo univerzální) 

sukcesory do práv a povinností původních vlastníků, tedy nové vlastníky, kteří 

se stali vlastníky jednotek právě na základě převodu nebo přechodu 

vlastnického práva k jednotce.47  

Funkčnost tohoto nestandardního řešení v praxi komplikuje téţ 

skutečnost, ţe tyto osoby se nezapisují do rejstříku společenství, a tak nelze 

očekávat, ţe by s nimi třetí osoby byly ochotny právně jednat, protoţe nebudou 

mít potřebnou jistotu, ţe se skutečně jedná o osoby k jednání jménem 

společenství oprávněné. 

 

8.3.3. Fakultativní orgány 

 

Ustanovení § 9 odst. 7 písm. c) ZOVB umoţňuje vlastníkům jednotek 

určit ve stanovách i jiné orgány. Většinou půjde o rozličné orgány s kontrolní 

nebo s výkonnou pravomocí, které jsou ustaveny s ohledem na konkrétní 

potřeby společenství vlastníků jednotek. Ve stanovách je pak nutné určit kromě 

způsobu volby nebo jmenování příslušného orgánu společenství také jeho 

název, postavení, funkční období, způsob jednání a pravomoci. Ţádnému z 

těchto fakultativních orgánů však nemůţe být svěřena působnost, kterou zákon 

dává některému z obligatorních orgánů společenství. 

Obligatorní orgány naopak nemohou svou působnosti převést na orgán 

fakultativní. Platná úprava sice umoţňuje, aby se shromáţdění usneslo v tom 
                                                           
47

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 337. 
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smyslu, ţe bude rozhodovat i o otázkách patřících do působnosti jiných orgánů 

společenství, ovšem to platí výlučně ve vztahu ke shromáţdění a nelze to 

aplikovat i vůči jiným orgánům společenství, a to ani za pouţití analogie.48  

 Pokud není ve stanovách určeno jinak, postačuje pro volbu členů 

dalších orgánů prostá většina hlasů na usnášeníschopném shromáţdění. 

 

Nejčastěji bývá v praxi ustanovena kontrolní komise, která má za úkol 

kontrolovat, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se 

zákonem a stanovami. Je moţné ji povaţovat za jakýsi mezičlánek mezi 

vlastníky jednotek a výborem, který je nezávislý na ostatních orgánech 

společenství a je odpovědný pouze shromáţdění.  

Při jejím zřízení se mohou vlastnící jednotek inspirovat vzorovými 

stanovami, které povaţují kontrolní komisi za kontrolní orgán společenství, který 

má oprávnění kontrolovat činnost společenství a projednávat stíţnosti jeho 

členů na společenství nebo jeho orgány. Kontrolní komisi je dáno oprávnění 

nahlíţet do účetních a jiných dokladů společenství, vyţadovat od výboru nebo 

pověřeného vlastníka potřebné informace pro svou kontrolní činnost, vyjadřovat 

se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání 

na schůzi shromáţdění. Kontrolní komise se účastní prostřednictvím svého 

zástupce jednání výboru a o výsledcích své kontrolní činnosti informuje 

shromáţdění, stejně tak můţe podat výboru nebo pověřenému vlastníkovi 

zprávu o nedostatcích, které shledala při své kontrolní činnosti, s návrhy na 

opatření včetně termínů k jejich odstranění.  

Podle vzorových stanov musí mít kontrolní komise nejméně tří členy a 

volí ji shromáţdění stejným způsobem, jakým se volí výbor. Členové komise si 

zvolí ze svých členů svého předsedu, který je pověřen svoláváním a řízením 

jednání komise. Obdobnou úlohu muţe pro společenství s niţším počtem 

vlastníků vykonávat revizor, který má působnost kontrolní komise.  
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 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 304. 
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8.4. Stanovy 

 

8.4.1. Vlastní stanovy 

 

Stanovy jsou základním dokumentem společenství jako právnické osoby, 

které upravují vnitřní právní vztahy mezi vlastníky jednotek navzájem, určují 

jejich práva a povinnosti, regulují tvorbu a působnost orgánů společenství a 

jeho vnitřní organizaci a řadu dalších zákonem stanovených záleţitostí. 

Judikatura i teorie povaţuje stanovy za jakousi smlouvu sui generis.49 Stanovy 

zavazují jak společenství, tak všechny jeho členy. 

Schválení prvních stanov tvoří dle § 9 odst. 8 ZOVB obligatorní část 

programu jednání ustavující schůze shromáţdění. Pokud nejsou stanovy 

schváleny, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami. 

Změnit stanovy je moţné kdykoliv během existence společenství. 

Rozhodování o přijímání a změnách stanov spadá do výlučné pravomoci 

shromáţdění, kterou nelze svěřit jinému orgánu. K přijetí usnesení o schválení 

nebo o změně stanov zákon vyţaduje tříčtvrtinovou většinu přítomných hlasů. 

Pro jakékoliv pozdější změny stanov nebo přijetí nových stanov jiţ není nutné, 

oproti stanovám schvalovaným na ustavujícím shromáţdění, osvědčení 

notářským zápisem. Změna stanov je účinná okamţikem, kdy o této změně 

shromáţdění rozhodlo, jestliţe nebyl v usnesení shromáţdění stanoven 

pozdější okamţik účinnosti. 

Ke změně stanov můţe dojít téţ na základě jiných právních skutečností 

neţ jen rozhodnutím shromáţdění. Například pokud dojde rozhodnutím 

městského úřadu ke změně názvu ulice, ve které má společenství své sídlo, 

mění se tím zcela nepochybně adresa jeho sídla bez ohledu na vůli 

společenství samého. A dále se tak můţe stát přímo zákonem, coţ se dosud 

nestalo.50 

                                                           
49

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 146/2003. 

 

50
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 294. 
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V souladu s ustanovením § 9 odst. 14 ZOVB musí stanovy společenství 

obsahovat tyto údaje:  

 

 

a) název a sídlo společenství 

Název společenství musí podle ustanovení § 9 odst. 14 ZOVB obsahovat 

označení domu, pro který vzniklo, a slovo společenství. Název nesmí být 

zaměnitelný s názvem jiného společenství nebo jiné právnické osoby, nesmí být 

klamavý ani v rozporu s dobrými mravy.  

Podle usnesení Vrchního soudu v Praze musí být název společenství 

takový, aby v něm byl dostatečně určitě označen dům, který je rozdělen na 

jednotky a v němţ společenství vzniklo. Kromě čísla popisného domu musí 

název společenství obsahovat uvedení obce, a pokud je rozdělena na ulice, i 

označení ulice.51  

  Název společenství můţe vypadat např. takto: 

 Společenství vlastníků jednotek pro dům ulice Cimrmanova č. p. 777, 

v Liptákově. 

 

Sídlo společenství se bude většinou nacházet na adrese domu, ve 

kterém společenství existuje.  Sídlo společenství můţe být i ve zcela jiném 

objektu. Při určení sídla společenství je třeba brát ohled na § 19c ObčZ, podle 

kterého musí být sídlo určeno adresou, kde právnická osoba skutečně sídlí, 

tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost můţe s právnickou 

osobou stýkat. 

Pokud se vlastníci jednotek na ustavující schůzi neshodnou na tom, kde 

se má sídlo společenství nacházet, pak v zápisu (ve formě notářského zápisu) 

bude uvedena pouze obec a přesná adresa sídla bude upřesněna aţ při zápisu 

do rejstříku společenství. 

                                                           
51

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 4. 2001, sp. zn. 7 Cmo 956/2000. 
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b) předmět činnosti společenství 

Obligatorní náleţitostí stanov je i uvedení předmětu činnosti. Zákon však 

v ustanovení § 9 odst. 14 písm. b) ZOVB sám značně nepřesně stanoví, ţe 

předmětem činnosti je správa domu. S tím ovšem nelze souhlasit, neboť 

společenství vedle správy domu vykonává celou řadu dalších činností 

souvisejících s provozováním společných částí domu, které slouţí i jiným 

osobám, a další činnost v rozsahu zákona o vlastnictví bytů (zajištění dodávek 

sluţeb spojených s uţíváním jednotek, pojištění domu, nájem společných částí 

domu).52 

Předmětem činnosti společenství jsou tedy kromě správy domu i další 

činnosti, které je vhodné ve stanovách určit. 

 

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

Zákon zde chybně hovoří o právech a povinnostech orgánů společenství, 

přestoţe orgán sám o sobě nemá právní subjektivitu, ale je pouze vnitřním 

útvarem společenství.   

 

 

d) práva a povinnosti vlastníků jednotek v domě 

Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou jiţ povětšinou uvedena 

přímo v zákoně.  Jiná práva a povinnosti je moţné ve stanovách určit jen za 

podmínky, ţe nebudou v rozporu se zákonem ani s dobrými mravy. 

  

 

e) způsob úhrady nákladů správy domu 

Ve stanovách je nutné téţ uvést způsob úhrady nákladů spojených se 

správou domu, tedy např. nákladů na činnost orgánů společenství, na údrţbu a 

opravy společných částí domu, nákladů na pojištění domu atp. 

                                                           
52

 Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K., Společenství vlastníků jednotek z pohledu 

právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Praha: IFEC, s.r.o., 2003, str. 167. 

 



68 
 

 

f) způsob nakládání s majetkem společenství 

Společenství můţe v souladu s § 9 odst. 1 ZOVB nabývat věci, práva, 

jiné majetkové hodnoty nebo nebytové prostory pouze za účelem správy, 

provozu a oprav společných částí domu nebo jiných činností podle zákona. 

 

Ve stanovách je moţné upravit i jiné otázky nebo konkretizovat výše 

uvedené obligatorní náleţitosti stanov, ovšem s tím, ţe vţdy je nutné 

respektovat zákonný rámec. 

 

8.4.2. Vzorové stanovy 

 

Pro případy, kdy shromáţdění neschválí stanovy, zákon v  § 9 odst. 10 

ZOVB stanoví, ţe se právní poměry společenství řídí vzorovými stanovami 

vydanými nařízením vlády. V současné době se jedná o nařízení vlády ČR č. 

371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků 

jednotek, ve znění nařízení vlády ČR č. 151/2006 Sb.  

Tato úprava vyvolává celou řadu otázek. Předně je sporné, zda se podle 

vzorových stanov má postupovat jiţ od vzniku společenství, nebo jen za 

situace, kdy shromáţdění na ustavující schůzi neschválí své vlastní stanovy. 

Ustanovení § 1 odst. 1 zmíněného nařízení určuje, ţe do doby schválení stanov 

společenství vlastníků jednotek nebo do doby, kdy schválené stanovy 

společenství nabudou účinnosti, se právní poměry společenství řídí vzorovými 

stanovami společenství uvedenými v příloze k tomuto nařízení. Další související 

otázkou je vzájemný vztah mezi schválenými stanovami a vzorovými 

stanovami. Nařízení v § 1 odst. 2 totiţ stanoví, ţe pokud neobsahují stanovy 

společenství některou z obligatorních náleţitostí uvedenou v § 9 odst. 14 

ZOVB, pak se právní poměry společenství v těchto věcech řídí příslušnými 

ustanoveními vzorových stanov. Tímto způsobem můţe snadno vzniknout 

nepřehledná směs vlastních ustanovení stanov a ustanovení podle vzorových 

stanov, která můţe v praxi činit nemalé obtíţe.  



69 
 

Pokud budeme vycházet z hierarchie právních předpisů podle právní síly, 

pak nařízení vlády jako podzákonný právní předpis nemůţe odporovat zákonu. 

To znamená, ţe v tomto případě je toto ustanovení v jasném rozporu s výše 

uvedeným ustanovením zákona.53 Za těchto okolností je jednoznačné pouze to, 

ţe vzorovými stanovami se řídí právní reţim společenství, u kterého k schválení 

stanov vůbec nedošlo. Tuto situaci povaţuji za neţádoucí přesah moci výkonné 

do moci zákonodárné. De lege ferenda by bylo vhodné zavést pro vznik 

společenství vlastníků jednotek klasický dvoufázový model vzniku právnických 

osob. Pak by jiţ nemělo docházet k situacím, kdy společenství vzniká, aniţ by 

mělo řádně schválené stanovy, a odpadly by i další s tím spojené komplikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Shodně Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., 

doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 97. 

Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 298.  
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ZÁVĚR 

 

Přestoţe zákon o vlastnictví bytů prošel za dobu své šestnáctileté 

existence celou řadou novelizací, některé jeho váţné nedostatky stále 

přetrvávají. Při rozboru institutu bytového vlastnictví jsem se ve své práci snaţil 

na některé takové problematické body upozornit, zaujmout k nim stanovisko a 

případně navrhnout jejich řešení.  

Je zřejmé, ţe v zájmu přehlednosti a kvality právní úpravy, by bylo 

vhodné většinu těchto problematických a sporných otázek řešit přijetím úplně 

nové právní úpravy bytového vlastnictví, neţ cestou mnohdy nedůsledných a 

nepřehledných novel dosavadního zákona jak tomu bylo doposud. Ke stejnému 

závěru došlo i Ministerstvo pro místní rozvoj. V roce 2008 představilo veřejnosti 

návrh nového zákona o vlastnictví bytů, který si klade za cíl odstranit stávající 

problémy a přinést celou řadu vylepšení. 

Nový zákon o vlastnictví bytů počítá např. s výrazným zjednodušením 

hlasování na shromáţdění vlastníků jednotek. Pro rozhodování o naprosté 

většině záleţitostí vyţaduje pouze nadpoloviční většinu hlasů všech členů 

společenství. Jednomyslnost je nutná pouze pro hlasování při změně 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu u všech členů 

společenství a pro dohodu o výši příspěvků na správu domu, pokud se nemá 

řídit velikostí spoluvlastnických podílů. Dále má zavést i výslovnou moţnost 

širšího vyuţití hlasování per rollam. Návrh dále zpřesňuje vymezení společných 

částí domu, kdyţ výslovně za společné části domu povaţuje balkóny, lodţie, 

terasy, sklepní kóje, radiátory a garáţová stání za předpokladu, ţe nejsou jako 

celek nebytovým prostorem. Návrh nového zákona především jiţ nepočítá se 

vznikem společenství vlastníků jednotek ex lege, ale s klasickým dvoufázovým 

postupem (zaloţení a vznik) jako u ostatních právnických osob, coţ povaţuji za 

velmi dobré řešení.  

Ovšem vzhledem ke změnám vlády a končícímu funkčnímu období 

Poslanecké sněmovny nebyl návrh nového zákona o vlastnictví bytů doposud 

schválen a tak nezbývá neţ se řídit současnou právní úpravou. Bez ohledu na 
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to však povaţuji do budoucna za nutné výše zmíněné nedostatky ze zákonné 

úpravy bytového vlastnictví odstranit. 
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ABSTRAKT 

 

Vlastnictví bytů 

 

Tématem této diplomové práce je vlastnictví bytů. Toto téma si autor 

zvolil vhledem k tomu, ţe se jedná o velmi aktuální a z právního hlediska 

zajímavou problematiku, která se dotýká většiny obyvatel této země. Hlavním 

cílem této práce je rozbor institutu vlastnictví bytů z pohledu zákona o 

vlastnictví bytů. Dále poukázat na některé problematické body právní úpravy 

bytového vlastnictví, zaujmout k nim stanovisko a navrhnout případná řešení 

s ohledem na judikaturu a názory autorů specializujících se na problematiku 

bytového vlastnictví. Tato práce se skládá z osmi kapitol.  

První kapitola pojednává o základních teoretických koncepcích bytového 

vlastnictví, které jsou důleţité zejména pro pochopení zvláštní povahy institutu 

bytového vlastnictví a zároveň mohou slouţit jako vodítko pro zákonodárce při 

konstrukci právní úpravy bytového vlastnictví. 

Navazuje druhá kapitola, která hovoří o koncepci, z které vychází zákon 

o vlastnictví bytů, o jeho působnosti a o vztahu k občanskému zákoníku a jiným 

předpisům. 

Třetí kapitola je zaměřena na vymezení specifických pojmů, které se 

týkají problematiky bytového vlastnictví, jako jsou: budova, sekce, dům, 

jednotka, byt, rozestavěný byt, podlahová plocha bytu, společné části domu a 

pozemky. 

Následující čtvrtá kapitola je věnována čtyřem různým způsobům vzniku 

vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů.  

Pátá kapitola pojednává o způsobech zániku bytového vlastnictví.  

Šestá kapitola je zaměřena na pro praxi velmi důleţitou problematiku 

převodů a přechodů vlastnického práva k jednotce. 

 V předposlední sedmé kapitole se autor zabývá přehledem těch 

nejdůleţitějších práv a povinností, které souvisí s vlastnictvím jednotek. 

 Závěrečná osmá kapitola je celá věnována problematice společenství 

vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Je zaměřena na podmínky jeho vzniku 
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a zániku, na jednotlivé obligatorní i fakultativní orgány. Velká část této kapitoly 

se zabývá shromáţděním vlastníků jednotek jako nejvyšším orgánem 

společenství, kde je rozebrána jeho působnost, ustavující schůze, způsob 

svolávání, usnášeníschopnost a hlasování. Pozornost je věnována téţ 

stanovám, kde autor rozebírá jejich povahu, obligatorní náleţitosti a 

problematický vztah k vzorovým stanovám. 

Závěr práce je věnován zhodnocení současné právní úpravy a návrhu 

nového zákona o vlastnictví bytů.  

Tato práce je zpracována k právnímu stavu ke dni 27. 11. 2010.   

 

Klíčová slova: vlastnictví bytů, společenství vlastníků jednotek.  
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SUMMARY 

 

Flat ownership 

 

The theme of this thesis is flat ownership. The author has chosen this 

theme because it is very current and from the legal point of view also very 

interesting issue, which affects the major part of the population of the Czech 

Republic. The main objective of this work is to analyze the Institute's flat 

ownership in terms of the Flat Ownership Act. Furthermore, to highlight some 

problematic points in the regulation of housing ownership, to comment and 

suggest possible solutions with regard to case law and opinions of authors 

specializing in issues of housing ownership. This work consists of eight 

chapters. 

The first chapter deals with basic theoretical concepts of flat property, 

important for understanding the specific nature of the Institute's flat property. 

Such basics also may serve as a guide for policymakers in the design of 

legislation on housing. 

Then continues the second chapter, which talks about the concept of law 

based on flat ownership, its applicability and relationship to the Civil Code and 

other regulations. 

The third chapter focuses on the definition of specific terms related to the 

issue of flat property, such as: building, section, house, unit, flat, flat under 

construction, floor area of a flat, common space in building and land.  

The following fourth chapter is devoted to four different modes of creating 

the flat ownership under the Flat Ownership Act. 

The fifth chapter discusses the way of ending flat ownership. 

The sixth chapter focuses on the very important practical issue of 

transferring flat ownership, which is very important for practical use. 

The seventh chapter brings an overview of the most important rights and 

duties of the flat owner. 

The final eighth chapter is devoted to the problems of grouping of unit 

ownership with legal personality. It focuses on the conditions of its creation and 
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termination and on mandatory and optional bodies. Significant part of this 

chapter deals with assembly of unit owners as the supreme authority of the 

grouping of unit ownership, where it is stripped of its powers, the constituent 

meeting, the convening, quorum and voting. Attention is also given to the 

articles where the author discusses their nature, mandatory requirements and 

problematic relationship to the model articles. 

In the conclusion the author evaluates current legal regulation and 

proposal of a new Flat Ownership Act.  

This work is finished to the 27th November 2010. 

 

Keywords: flat ownership, grouping of unit ownership. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Listina Listina práv a svobod, republikovaná pod č. 2/1993 Sb., ve 

znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

ZOVB Zákon č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 

vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňuji některé 

zákony (zákon o vlastnictví bytů). 

ObčZ Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník. 

ObchZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

KatZ Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky (katastrální zákon). 

KATV Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální vyhláška). 

StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu 

(stavební zákon). 

Pokyny ČÚZK Pokyny č. 24 Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního ze dne 4. 8. 2000 č. j. 2648/2000-23, k 

realizaci zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 

vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví 

bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb., v katastru 

nemovitostí, ve znění dodatků.  

KN Katastr nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 


