
Abstrakt

Vlastník čehokoliv, tedy i bytu musí o své vlastnictví pečovat, řádně hospodařit, 

pokud je chce zachovat a užívat v dobrém stavu. U bytů v bytovém domě je jeho správa a 

hospodaření komplikovanější, protože nejde pouze o péči o byt, který je v individuálním

vlastnictví, ale i o společné části domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. 

Nabytím vlastnictví k bytu či nebytovému prostoru jako vymezené části budovy se 

nabyvatel stává podle bytového zákona spoluvlastníkem budovy a zároveň podílovým 

spoluvlastníkem společných částí budovy. Takovýto spoluvlastník budovy se za splnění 

zákonem stanovených podmínek, třeba proti své vůli, se ze zákona stává členem společenství 

vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba vzniká v domě, jenž 

má nejméně pět jednotek ve vlastnictví a současně jsou zde tři různí vlastníci. Právní úprava 

v tomto případě vychází ze zásady, že v každém společenství osob musí platit určitá pravidla, 

kterým je nutné se podřídit. V domech, kde nejsou splněny podmínky pro vznik společenství, 

nadále vznikají společenství bez právní subjektivity.

Společenství vlastníků jednotek podle bytového zákona je právnická osoba, která je 

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

opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a 

činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým 

nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, 

byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první. Členové společenství 

vlastníků jednotek ručí za závazky společenství spojené s hospodařením v poměru, který 

odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Pokud podmínky ke vzniku právnické osoby společenství vlastníků jednotek podle 

bytového zákona nastaly, je tato právnická osoba současně účetní jednotkou podle zákona o 

účetnictví a je povinna vést účetnictví, dále je povinna dodržovat povinnosti vyplývající 

z daňových zákonů. Odpovědnost za řádné hospodaření společenství vlastníků jednotek má 

zvolený statutární orgán společenství výbor, který je volen nejvyšším orgánem společenství 

shromážděním vlastníků bytových jednotek. Důležitým prvkem pro řádné hospodaření 

společenství je funkční kontrolní činnost zvolených orgánů.
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