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Úvod

Cílem práce je analýza právní úpravy hospodaření společenství vlastníků 

jednotek (dále „SVJ“) domu vycházejíc přitom z vlastní praxe autora, z odborné 

literatury, z judikatury a z právních předpisů související s danou problematikou,

zejména ze zákona č. 72/1994., o vlastnictví bytů, (dále „BytZ“), z občanského 

zákoníku, ze vzorových stanov vydaných vládou, ze stanov společenství vlastníků 

jednotek domu se sídlem v Ústí nad Labem, kde autor diplomové práce vykonává 

funkci předsedy malého SVJ. Součástí analýzy je i činnost orgánů samotného SVJ – jak 

obligatorních tj. shromáždění společenství a výboru společenství, tak fakultativních

orgánů SVJ, které svojí činností zásadně ovlivňují hospodaření SVJ. Cílem zároveň je i 

upozornit na klady, ale i zápory, které právní předpisy z pohledu praxe přinášejí.

            Samotné hospodaření SVJ vychází ze zvláštního charakteru vlastnictví bytů a 

nebytových prostorů (jednotek), které spočívá v tom, že prvotní je spoluvlastnictví 

budovy, v němž každý ze spoluvlastníků je současně vlastníkem jednotky jako reálně 

neoddělitelných částí budovy. Přitom je vlastník ve výkonu svého vlastnického práva 

k jednotce omezen v rozsahu odpovídajícím potřebě zabezpečit hospodaření s budovou 

jako celkem (označované jako „dům“). Každý vlastník jednotky je současně podílovým 

spoluvlastníkem společných částí domu. Spoluvlastnictví domu a vlastnictví jednotek 

v něm tvoří jeden celek.

Při koupi bytu, který se nachází v domě, kde vzniklo SVJ, doporučuji neskončit

svůj průzkum jen v samotném bytě. Před samotnou koupí takového bytu je podle mého 

názoru důležité, seznámit se nejdříve s BytZ a následně zjistit si od prodávajícího 

vlastníka bytu např.: „Jak v praxi hospodaří samotné SVJ, které sdružuje všechny 

majitele bytů v daném domě, jak se výbor konkrétně stará o jeho správu, údržbu a 

opravy daného společenství, kdo je zvolen do výboru SVJ, kde je možnost seznámit se s 

konkrétními stanovami SVJ, jak často se pravidelně schází shromáždění vlastníků?“

Pokud totiž orgány SVJ pracují špatně, mohou brzy radost z koupě vysněného bytu 

vystřídat i nepříjemná překvapení. Samotné SVJ hospodaří s finančními prostředky

určené na náklady společné se správou, provozem, opravami společných částí a 

pozemku na které jednotliví vlastníci přispívající svým podílem, tak aby provoz 

společných částí domu řádně fungoval. Vlastníci bytů mají právo být seznámeni

s celkovým hospodařením i s jeho jednotlivými položkami, které byly na provoz 
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společných prostor vynaloženy, mají právo do věci hovořit, spolurozhodovat, aktivně a 

přímo rozhodovat o konkrétním nákladu prostřednictvím svých orgánů.

              V první kapitole diplomové práce se věnuji z mého pohledu důležitým pojmům

pro oblast hospodaření SVJ uvedených v BytZ. Jedná se o pojmy budova, dům, 

jednotka, byt a společné části domu. Tyto pojmy se v mnoha případech v diplomové 

práci opakují a je důležité jasně je vymezit a správně je následně používat při řešení 

problematiky hospodaření SVJ.

V druhé kapitole analyzuji vývoj SVJ jako právního subjektu, který dnes vzniká 

přímo ze zákona. To znamená, že k jeho vzniku není třeba žádná aktivita nových 

vlastníků bytu. Společenství tedy nevzniká procesem založení a zápisem do obchodního 

rejstříku jako např. obchodní společnost nebo družstvo.

Cílem třetí kapitoly je analyzovat činnost hospodaření SVJ se zaměřením na 

běžnou správu z pohledu právních předpisů, spojené i s analýzou obligatorních a 

fakultativních orgánů SVJ.

Ve čtvrté kapitole se věnuji účetnictví SVJ. Pokud podmínky právnické osoby 

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

účetnictví a je povinna vést účetnictví.

Pátá kapitola je zaměřena na daně a další daňové povinnosti z pohledu 

důležitých pro společenství vlastníků jednotek.

       Šestá kapitola je zaměřena na možnosti kontroly v hospodaření ve SVJ, jako 

důležitý nástroj k řádnému hospodaření SVJ, včetně možnosti soudní ochrany.       

            V sedmé kapitole analyzuji v oblast SVJ z pohledu de lege ferenda, především 

z pokladů nepřijatého návrhu nového BytZ a z návrhu nového občanského zákoníků do 

kterého je již zpracována přímo problematika SVJ. Vycházím z návrhu, který připravilo 

ministerstvo spravedlnosti v roce 2010.

      V závěru stručně shrnuji cíl diplomové práce, který jsem si stanovil před 

napsáním své diplomové práce a poznatky k nimž jsem dospěl při přípravě a následném 

zpracovávání diplomové práce.
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I.

Základní pojmy

Vznik spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových 

prostorů, jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví společných částí budovy upravuje 

zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále „BytZ“). Tento zákon je ve smyslu § 125 

odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k občanskému zákoníku zvláštním zákonem a 

upravuje jen otázky, které s ohledem na zvláštnosti tohoto vlastnického vztahu vyžadují 

zvláštní regulaci. Z povahy této vazby pak vyplývá, že BytZ se užije tam, kde obsahuje

úpravu vlastní, v ostatních záležitostech se použije občanský zákoník. „BytZ je třeba 

považovat za normu speciální, ve vztahu k obecné úpravě v občanském zákoníku. Tento 

závěr plyne jak z vymezení účastníků, tak z předmětu úpravy BytZ i ze zvláštní povahy 

nepřímého předmětu práv a povinností vlastníků bytů a nebytových prostor, jak je tento 

definován v § 2 BytZ.“1

V § 2 BytZ  jsou vymezeny některé pojmy. Zdůrazňuji, že se jedná o vymezení 

pojmů pro účely tohoto zákona. To znamená, že stejným pojem může být v jiných 

právních předpisech používán v odlišném významu. Uvedené základní pojmy jsem do

diplomové práce zařadil z mého pohledu pro jejich důležitost, kterou spatřuji v tom, že 

jasné vymezení a pochopení těchto pojmů, které se používají v každodenní činnosti SVJ 

domu, jsou úzce propojeny s problematikou hospodaření společenství jednotek 

vlastníků.

1.1 Budova a dům

BytZ používá pojem budova, který definuje ve svém ustanovení jako: „Trvalá 

stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek 

uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově 

uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka 

za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně 

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

samostatně základní funkci budovy.“2

                                                
1

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. srpna 2001, sp. zn.: 28 Cdo 1243/2001.
2

Ustanovení § 2 písm. a)  z. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů., ve znění pozdějších předpisů.
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Půjde tedy o určité stavební objekty, které jsou výsledkem stavební činnosti, 

které, se vyznačují trvalostí. Nemohou to být dočasné stavby. Budova, jakož stavba 

spojená se zemí pevným základem, má charakter stavby nemovité, tak jak je definována 

v § 119 občanského zákoníku. Dále definice uvedená v BytZ vyžaduje, aby se jednalo o 

budovu, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami tak i 

střešními konstrukcemi. Podle tohoto vymezení nemusí být tedy budovou každý objekt, 

který má samostatné popisné číslo. To znamená, že budovou v nové sídlištní zástavbě 

nemusí být každý jednotlivý vchod, ale budova jako celek (např. několik vchodů 

propojených společnými rozvody vody, tepla dodávaného z kotelny umístěné v jednom 

ze vchodů se společnou prádelnou, mandlovnou a sušárnou pro všechny vchody). 

Rozhodující je kolaudační rozhodnutí. Dalším znakem budovy musí být existence 

minimálně dvou prostorů, které mohou být vymezeny jako jednotky (byty, nebytové 

prostory). V novele z roku 2000 se uvedený pojem budovy upravil. Vznikala totiž řada 

výkladových problémů. Hledaly se cesty k jednoznačnému technickému vymezení 

podmínek, za nichž lze určitou stavbu považovat za prostorově soustředěnou. Bylo 

zřejmé, že jednotlivé případy je třeba posuzovat individuálně a že vyčerpávající definice 

není možná. Zákon nyní preferuje vůli vlastníka budovy a připouští, aby za budovu 

mohla být rozhodnutím vlastníka označena také sekce se samotným vchodem, pokud je 

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

samostatně základní funkci budovy. Toto řešení odpovídá podle mého názoru potřebám 

praxe. V mnoha případech byly sekce bytových domů katastrálním úřadem zapsány do 

katastru nemovitostí jako samostatné stavby.

Pojem dům BytZ definuje jako: „Dům s byty a nebytovými prostory ve 

vlastnictví takové budovy, které jsou ve vlastnictví podle tohoto zákona.“3 Je taková 

budova, která je ve spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů. Jedná se o budovu, 

která je již rozdělena na jednotky.

1.2 Jednotka 

V rámci vymezených pojmů pro účely své regulace BytZ vymezuje pojem 

jednotka a to tak, že se jim rozumí: „Byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt 

                                                
3

Ustanovení § 2 písm. d)  z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
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nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle tohoto zákona.“4

Tento pojem je vlastně legislativní zkratkou pro byty a nebytové prostory jako reálně 

vymezené části domu podle BytZ. Určení jednotek je důležité z toho důvodu, že 

jednotky sice nejsou prohlášeny za nemovitosti, stávají se však samostatným 

předmětem vlastnického práva. Jednotky vymezuje vlastník budovy v prohlášení 

vlastníka. Byt je přitom definován jako místnost nebo soubor místností, které jsou podle 

rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Pojem byt budu rozebrán v následujícím 

textu. Novelou byla jednotka nově definována nejen jako byt nebo nebytový prostor, 

ale také jako rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část 

domu podle tohoto zákona.

Dle judikátu Nejvyššího soudu pojem: „Rozestavěný byt se rozumí místnost nebo 

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

rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek 

uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Byt nelze ztotožnit s „rozestavěným 

bytem“. I když obojí lze podřadit pod legislativní zkratku, tzv. jednotku, již z definice

„bytu“ a „rozestavěného bytu“ uvedených v zákoně o výstavbě bytů lze jednoznačně 

dovodit, že jde o dva různé předměty možného převodu. Předmětem samostatného 

vlastnického práva mohou být jen byty a rozestavěné byty toliko v intencích zákona, 

tedy místnosti nebo soubory místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu 

určeny k bydlení, a místnosti nebo soubory místností určených v souladu se stavebním 

povolením k bydlení.“5

1.2.1 Pojem bytu podle BytZ

Podle BytZ byt může být byt předmětem vlastnického práva, a to na základě 

výslovného ustanovení občanského zákoníku, který uvádí: „Zvláštní zákon upravuje 

vlastnictví k bytům a nebytovým prostorům,“6 tímto zákonem je BytZ. Nicméně z toho 

neplyne, že byt je věcí v právním slova smyslu. Obecně je pojem byt chápán jako reálně 

neoddělitelná část budovy, a proto s ním nelze nakládat jako se samostatnou věcí. BytZ

výslovně uvádí: „Právní vztahy k jednotkám se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, 

ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které se týkají 

                                                
4

Ustanovení § 2 písm. h) z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
5

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. června 2009, sp. zn.:  22 Odo  166/2006. 
6

Ustanovení § 125 odst. 1 občanského zákoníku.
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nemovitostí,“7 tedy věcí nemovitých (§ 119 občanského zákoníku). BytZ ve své 

podstatě konstruuje určitou fikci samostatné nemovité věci (bytu – jednotky) v právním 

slova smyslu. Vlastnit byt jako věc v právním smyslu lze tedy výlučně na základě BytZ.

Je však nutné vzít na zřetel omezení předmětu právní regulace BytZ, a tedy i 

vlastnického práva, jehož předmětem je byt. BytZ výslovně říká: „Spoluvlastnictví 

budovy a vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru v ní podle tohoto zákona lze nabýt 

pouze v budovách, které mají alespoň dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory 

nebo alespoň jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor.“8

Vymezení pojmu byt nám BytZ podává tak, že říká: „Bytem je místnost nebo 

soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení,“9

směrodatné pro existenci bytu v právním slova smyslu je tedy pravomocné kolaudační 

rozhodnutí věcně a místně příslušeného správního orgánu (zpravidla stavebního úřadu), 

které definuje místnost či soubor místností jako prostory určené k bydlení. Pojem byt 

vymezený v ustanovení § 2 písm. b) BytZ je právně relevantní pouze pro samotný BytZ

a nelze definici pojmu byt danou nám BytZ chápat jako obecnou definici platnou pro 

celé soukromé právo, případně pro celý právní řád ČR.

Vlastnictví bytu však nevzniká pravomocným kolaudačním rozhodnutím, které 

určuje, že místnost či soubor místností je určen k bydlení, ale až převodem vlastnictví k 

první jednotce (bytu či nebytovému prostoru), kdy se vlastnictví budovy mění na 

vlastnictví jednotek (jednotky) a společných částí domu. Samotné jednotky v budově 

vznikají:

 vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí,

 výstavbou jednotky provedenou na základě smlouvy o výstavbě dle BytZ,

 dohodou o vypořádání podílového spoluvlastnictví či rozhodnutím soudu o 

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,

 dohodou o vypořádání společného jmění manželů nebo rozhodnutím soudu o 

vypořádání společného jmění manželů.

                                                
7

Ustanovení § 3 odst. 2)  z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
8

Ustanovení § 1 odst. 4 )  z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
9

Ustanovení § 2 písm. b)   z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
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1.2.2 Pojem bytu podle stavebních předpisů

Změny stavebních předpisů, zejména přijetí nového č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) se 

v oblasti vlastnictví bytů odrazily především v dokladech na základě kterých lze povolit 

užívání stavby. Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním 

rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného 

inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo kolaudačním 

souhlasu.10

Kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu bude samozřejmě vycházet ze 

správního řízení dle platných správně-právních a stavebně-právních norem, které nám 

rovněž poskytují definici bytu. Pokud je tedy směrodatným definičním znakem pro 

pojem byt pravomocné kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu (ať už pro byt jako 

předmět nájmu, nebo pro byt jako předmět vlastnického práva), je třeba brát v potaz 

rovněž normy stavebně-právní. 

Zde bytem je: „Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který 

svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé 

bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.“11

Obytnou místností je: „Část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto 

vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. 

Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé 

větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt 

jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se 

šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou 

menší než 1,2 m.“12

V důvodové zprávě zpracovanou ministerstvem spravedlnosti z roku 2010 

k návrhu nového občanského zákoníku se uvádí: „Rozdílně od současné platné úpravy 

není pojem bytu vázán na existenci rozhodnutí stavebního úřadu. Z hlediska 

soukromého práva to není podstatné, zejména to není podstatné pro posouzení otázky 

                                                
10

Čáp, J., Schödelbauerová, P.: Zákon o vlastnictví bytů, komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 10.
11

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby v platném znění, ve svém 
ustanovení § 3 písm. g).
12

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby v platném znění, nám pak 
poskytuje další definice, a to definici obytné místnosti v § 3 písm. i).
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existence vlastnického práva nebo platnosti smlouvy o převodu jednotky, o jejím 

propachtování, o nájmu bytu apod. Významné samozřejmě bude, že nastane situace 

porušující příslušná ustanovení veřejného práva spojená s příslušnými sankcemi a 

nápravnými opatřeními. Uplatní-li se, pak najdou svoji soukromoprávní reflexi (nikoli 

ovšem např. v neplatnosti převodní smlouvy, ale v důsledku vyplývající z vadného 

plnění).“

1.2.3 Pojem bytu podle občanského zákoníku

BytZ při vymezování předmětu právní úpravy, definuje právní vztahy, jako:

„Spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo 

nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým 

spoluvlastníkem společných částí budovy.“13

V tomto případě hovoříme o tzv. dualistické koncepci vlastnictví bytu, která 

vychází z pojetí vlastnictví bytu jako spoluvlastnictví. Hlavním předmětem vlastnictví 

je zde budova, vedlejším předmětem je byt. Vlastník bytu je tedy jak spoluvlastníkem 

budovy, tak i vlastníkem bytu.

Problematika vlastnictví bytu by se mohla na první pohled jevit jako 

bezproblémová či velmi snadná. Každý z nás přece ví, co je to byt. Nicméně z právního 

hlediska není tato otázka zcela jednoduchá, a proto se musím zabývat otázkou, co je byt 

v právním slova smyslu, a to zejména z hlediska bytu jako předmětu vlastnického práva.

Občanský zákoník (dále „OZ“) výslovně uvádí ve svém ustanovení § 118 odst. 1:

„Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští, 

práva nebo jiné majetkové hodnoty.“ Mohli bychom se domnívat, že byt bude možné 

subsumovat pod pojem věc (nemovitá), nicméně odpověď, kam zařadit byt jakožto 

předmět občanskoprávního vztahu, není úplně jednoznačná, neboť OZ ve druhém 

odstavci § 118 výslovně uvádí, že „předmětem občanskoprávních vztahů mohou být též 

byty nebo nebytové prostory.“ Z toho bychom mohli podle mého názoru usuzovat, že 

OZ nepovažuje byt ani za věc, ani za právo, ani za jinou majetkovou hodnotu, protože 

jinak by přece zákonodárce neměl potřebu definovat zvláště jako předmět 

občanskoprávního vztahu byt a nebytový prostor, kdyby bylo možné pojem byt podřadit 

pod jednu z výše uvedených kategorií, tedy i pod pojem věc. 

                                                
13

Ustanovení § 1 odst. 4 z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
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Občanský zákoník sám pojem bytu nedefinuje a vychází se zde z judikatury.14

Byt je tedy ve smyslu občanského zákoníku zvláštním předmětem občanskoprávních 

vztahů a občanský zákoník jej dle mého názoru nepovažuje za věc v právním slova 

smyslu. Na rozdíl např. od návrhu nového občanského zákoníku, který výslovně 

prohlašuje, že byt je věcí v právním slova smyslu.15 V důvodové zprávě k novému 

návrhu občanského zákoníku zpracované ministerstvem spravedlnosti se doslovně 

uvádí: „Návrh vychází z pojetí, že byt (nebytový prostor nebo soubor bytů a nebytových 

prostorů) a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci (domu a 

zastavěného pozemku) tvoří neoddělitelné součásti jednoho celku, jednoho vlastnického 

objektu s vlastností nemovité věci.

Uvedené pojetí vlastnického práva a věci v právním smyslu v návrhu občanského 

zákoníku umožňuje prolomit dosavadní dogmata v pohledu na pojetí věci v právním 

slova smyslu a pojmout svazek propojených subjektivních práva povinností, byť jsou 

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

práv, nesení nákladů atd., jako jediný vlastnický objekt. Ten se označuje jako jednotka. 

Využívá se tak pojmu jednotky obsažené v platném zákoně, ale rozšiřuje se jeho obsah.“

Pokud jde o pojem byt, definován zde není. Návrh však poukazuje na jeho 

hlavní vlastnost, tj. že musí jít o prostorově oddělenou část domu. To je podstatné a 

vylučuje to použití ustanovení o bytovém spoluvlastnictví na obytné prostory, které 

nejsou částí domu. Dále v rámci občanského zákoníku je rovněž možné nalézt další 

právní vztahy, jejichž předmětem je byt. Typicky se jedná o nájem bytu.

Z logiky věci by vyplývalo, že vlastnické právo v souladu s římskoprávní tradicí 

v sobě obsahuje ius utendi a ius disponendi, tedy právo věc v právním slova smyslu 

užívat a disponovat s ní, a že předmět vlastnictví (byt) je totožný s bytem jako právním 

pojmem, který je předmětem nájmu. Skutečnost je však bohužel jiná. Ačkoli by se na 

první pohled mohlo zdát, že právní definice pojmu byt přijatá judikaturou pro účely 

nájmu bytu je v zásadě totožná s právním pojmem bytu jako předmětu vlastnického 

práva podanou nám BytZ, musím konstatovat, že tomu tak není (občanský zákoník byt 

jakožto předmět nájmu vůbec nedefinuje: „Pojmovým znakem bytu jako předmětu 

občanskoprávních vztahů ve smyslu § 118 odst. 2 občanského zákoníku je účelové 

                                                
14

Čáp, J., Schödelbauerová, P.: Zákon o vlastnictví bytů, komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2009, s 26.
15

V § 1097 návrhu nového občanského zákoníku.
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určení místností, které byt tvoří, k trvalému bydlení, dané pravomocným kolaudačním 

rozhodnutím stavebního úřadu. Existence uvedeného rozhodnutí je pak logicky 

předpokladem toho, aby určité místnosti mohly být předmětem občanskoprávních 

vztahů jako byty – je pojmovým znakem bytu jako občanskoprávní kategorie.“16

Vlastnictví bytu je totiž vázáno na vymezení bytu jako jednotky ve smyslu BytZ,

nájem bytu s jednotkou jakožto „legislativní zkratkou“ ve smyslu BytZ vůbec neoperuje 

ani v zákonném ustanovení, ani v judikatuře. V praxi se tak může stát, že nájem bytu je 

platně uzavřen k části nemovitosti, která je zároveň předmětem vlastnického práva jako 

bytu ve smyslu BytZ, ale také že předmětem nájmu bytu je část nemovitosti, která ve 

smyslu vlastnickém, tedy ve smyslu BytZ žádným bytem není. Samozřejmě, že byt ve 

smyslu nájmu bytu musí dle pravomocného kolaudačního rozhodnutí splňovat definiční 

znaky bytu, tzn. určitý ucelený soubor místností, určitý relativně samostatný celek 

budovy, který je určen k trvalému bydlení. Tato skutečnost se bude odrážet v obsahu 

kolaudačního rozhodnutí a v projektové dokumentaci k příslušné nemovitosti. 

Dále pak je třeba počítat s případy, kdy dojde k zániku vlastnického práva k bytu 

a bude zrušeno vymezení jednotek v budově, ale byt, jakožto předmět nájmu, zde 

zůstává. Máme zde tedy dva právní pojmy bytu, jeden ve smyslu vlastnickém a druhý 

ve smyslu nájemním.

Z logiky věci, z racionálního požadavku jednotnosti pojmů a jednotnosti chápání 

právního řádu, z požadavku právní jistoty, by měl být pojem byt v právním slova 

smyslu pojmem jedním platným pro všechny právní vztahy. Současný „zmatek pojmů“ 

je dle mého názoru nepřijatelný.

1.3 Společné části domu

Pojem společné části domu jsou definovány v BytZ tak, že se jimi rozumí:

„Části domu, které jsou určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní 

svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, 

sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody,

kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény a

dále příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například 

                                                
16

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. října 1999, sp. zn.: 2 Cdon 101/1999.
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vybavení společné prádelny)“17. Výčet v zákoně není vyčerpávající (v zákoně je 

uvedeno „zejména“). 

Společným znakem uvedených příkladů a určujícím znakem definice samé je 

účel jejich užívání, tedy že jsou určeny pro společné užívání vlastníků jednotek (aniž by 

ovšem pojmovým znakem bylo, že jsou i fakticky všemi vlastníky bytů užívány).

Podstata pojmu společných částí domu vyplývá z koncepce bytového vlastnictví18. 

Zákonná úprava vyjadřuje jeden druh dualistických teorií, jenž preferuje 

spoluvlastnickou koncepci a v němž je hlavním předmětem budova, vedlejším 

předmětem je byt, a to obojí v rovině vlastnického práva. Oprávněný subjekt je 

spoluvlastníkem budovy a k tomu přistupuje vlastnictví bytu. Z této dualistické 

koncepce ovšem musí nutně vyplývat zásada, podle které to, co není jednotkou, ale 

tvoří součást budovy jako věci podle ustanovení § 120 odst. 1 občanského zákoníku, 

musí automaticky patřit do společných částí domu. To se ovšem může týkat pouze 

součástí budovy jako věci a nikoliv jejího příslušenství, protože to je samostatnou věcí a 

závisí pouze na rozhodnutí vlastníka budovy, zda příslušenství domu bude sdílet 

s domem stejný právní osud.

Uvedená zásada má klíčový význam pro určení společných částí domu 

v prohlášení vlastníka budovy. Ze zákona tak vyplývá, že je to vlastník kdo 

jednostranným právním úkonem určuje prostorové části budovy, které se za podmínek 

stanovených zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami a 

společnými částmi domu. 

Při zpracování prohlášení vlastníka budovy je třeba velice pečlivě určit výčet 

společných částí domu, aby se v budoucnu nedocházelo ke zbytečným sporům či 

pochybnostem. Z přesného a důkladného zpracování prohlášení vlastníka společných 

částí se vychází při stanovení předmětu podílového spoluvlastnictví ke společným 

částem. V konečném důsledku je to velmi úzce provázáno s hospodařením společenství 

vlastníků jednotek domu zejména s prováděnými opravami. Podle mého názoru a 

zkušeností, pečlivé, podrobné zpracování prohlášení vlastníka a přesné vymezení 

společných prostor umožní v budoucnosti řádné a přehledné hospodaření společenství. 

Z osobních zkušeností vím, že právní povědomí jednotlivých vlastníků jednotek našeho

                                                
17

Ustanovení § 2 písm. g)  z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů , ve znění pozdějších předpisů.
18

Fiala, J., Novotný M., Oehm J., Horák T.:  Zákon o vlastnictví bytů, komentář 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011, s. 23 a násl..
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domu není velké. O konkrétní záležitosti se začínají zajímat, až nastane situace, na které 

jsou osobně zainteresováni. Jak důležité je vymezit řádně společné prostory bych uvedl 

na konkrétním příkladu - na balkónech, lodžiích a terasách.

Není podle mého názoru pochyb o tom, že balkón nelze považovat za místnost či 

soubor místností. Může být příslušenstvím bytu, jestliže splňuje kritéria podle § 121 

odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož jsou příslušenství bytu vedlejší místnosti a 

prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Z § 120 odst. občanského zákoníku 

vyplývá, že příslušenství věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím 

určeny k tomu, aby byly s hlavní věci trvale užívány. Tvoří-li balkón příslušenství bytu, 

následuje pak z hlediska vlastnických vztahů osud bytu jak věci hlavní.

Z judikátu Nejvyššího správního soudu (dále „NSS“) vyplývá: „Je-li budova ve 

spoluvlastnictví vlastníků bytů, může být balkón podle konkrétních okolností (zejména 

účelu užívání) součástí společných částí domu ve vlastnictví všech nebo některých 

vlastníků, ale může být jako příslušenství bytu i ve vlastnictví jediného vlastníka bytové 

jednotky.“19

Osobně problematiku balkonů shledávám jako velmi důležitou pro každodenní 

praxi a i s tím, že uvedený rozsudek NSS zcela změnil rozsudek Krajského soudu 

v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, který ve svém rozsudku uvedl: „Balkón 

v domě s byty v soukromém vlastnictví není předmětem vkladu do katastru nemovitostí, 

není totiž místností, a tedy ani částí bytu, byť by i byl přístupný jen z jediného bytu. Je 

proto nutno jej považovat za společnou část domu ve smyslu § 2 písm. g) zákona o 

vlastnictví bytů.“20

NSS proto zrušil rozsudek krajského soudu (dle ustanovení § 110 odst. 1 věta 

prvá soudního řádu správního) a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. V něm je 

vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (dle § 110 odst. 3 soudního řádu 

správního).

Rozdílný názor zastává JUDr. Jiří Čáp ve svém komentáři k zákonu o vlastnictví 

bytů: „Toto rozhodnutí nerespektuje specifika právní úpravy a ani taxativní podmínku 

stanovenou zákonem pro předmět vlastnictví jako prostorově vymezenou část budovy, 

což nepochybně musí platit i pro příslušenství. Tím zcela popírá logiku výpočtu 

spoluvlastnického podílu, který se odvozuje od velikosti předmětu vlastnictví, pro nějž je 
                                                
19

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. prosince 2005, sp. zn.:  1 As 2/2004-214.
20

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 5. září 2003, sp. zn.: 52 Ca 25/2003-80.
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určující podlahová plocha místnosti jednotky a jejího příslušenství. Balkony, lodžie, 

terasy a sklepní kóje se od počátku právní úpravy vlastnictví bytů nezapočítávaly, a 

tudíž nemají vliv na velikost spoluvlastnického podílu. Otázka pojetí příslušenství 

jednotek se tak jeví jako zásadní problém. Jeho vyřešení by mělo být obsaženo v nové 

právní úpravě.“21 Souhlasím s tím, že vyřešení tohoto problému v nové právní úpravě 

velmi pomohlo.

  Dalším důležitým ustanovením týkajících se společných částí je § 8 odst. 2  

BytZ  v němž je uvedeno: „Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech 

domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše 

všech jednotek v domě.“ Původní znění BytZ stanovilo uvedené právní pravidlo 

kogentně ve vztahu k zřízení jednotek prohlášením vlastníka budovy § 4 odst. 2 písm. 

c), dispozitivně však pro případ výstavby domů s jednotkami § 18 odst. 1 písm. d). Tato 

konstrukce měla z dobových důvodů svoji logiku v souvislosti s privatizací bytového 

fondu, kdy bylo praktické stanovit matematicky jednoduché pravidlo, zatímco při 

výstavbě nových domů bylo naopak namístě ponechat rozhodnutí na vůli stavebníků. 

Ač část literatury dovodila, že „smysl a původ této odchylky zůstal utajen“ a kladně 

hodnotí zavedení kritéria poměru podlahových ploch zákonem č. 103/2000 Sb. jako 

plně kogentního.22 V návrhu nového občanského zákoníku zpracovaným ministerstvem 

spravedlnosti jsou navrženy dvě různé varianty pro určení podílu na společných částech 

a obsah variant je více rozpracován v kapitole VII. diplomové práce.

Na rozdíl od občanského zákoníku v případě spoluvlastnictví podle BytZ nejsou 

spoluvlastníci z právních úkonů týkajících se společné věci oprávnění a povinni 

nerozdílně, nýbrž každý ze spoluvlastníků je oprávněn a povinen pouze do výše svého 

podílu na společných částech domu.23

                                                
21

Čáp, J., Schödelbauerová, P.: Zákon o vlastnictví bytů, komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2009, s 28.
22

Fiala, J., Novotný M., Oehm J., Horák T.:  Zákon o vlastnictví bytů, komentář 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011 s. 9.
23

Čáp, J., Schödelbauerová, P.: Zákon o vlastnictví bytů, komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2009, s 90.
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II.

Charakter společenství vlastníků jednotek jako právního subjektu

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

pokud je chce zachovat a užívat v dobrém stavu. U rodinného domu je tato péče 

většinou jednoduchá, protože bývá ve vlastnictví jednotlivce nebo rodiny. 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. Na péči (hospodaření) o společné prostory se musí 

vlastnící bytu dohodnout. Jak to mají učinit, muselo být řešeno při zákonné úpravě 

privatizace bytů v družstevním, obecním a státním vlastnictví.

2.1 Vývoj společenství vlastníků jednotek

V roce 1994 zákonodárce při schválení nového BytZ neakceptoval zásadu, podle 

níž by pro zajištění řádné správy a provozu domu s jednotkami měla přímo ze zákona 

vzniknout právnická osoba, jejímiž členy by se stali vlastníci bytů. Zákon ponechal na 

vůli vlastníků, jakým způsobem zajistí správu domu a související záležitosti, avšak 

s tím, že stanovil základní pravidla pro postavení a činnost správce a pro společenství, 

které však nebylo právnickou osobou.24

Podle původního znění § 11 BytZ, pokud byl dům rozdělen na jednotky, které 

vlastnila víc než jedna osoba, tvořili vlastníci jednotek společenství vlastníků jednotek. 

Společenství vlastníků jednotek vznikalo okamžikem nabytí vlastnického práva k první 

jednotce subjektem odlišným od dosavadního vlastníka budovy, účastníkem 

společenství byl každý vlastník jednotky. Společenství vlastníků nemělo právní 

subjektivitu, nebylo právnickou osobou. Byl to vlastně soubor všech vlastníků a 

současně spoluvlastníků budovy a společných částí. Společenství nemohlo činit právní 

úkony. Společenství vlastníků jednotek plnilo funkci při hlasování o společných 

záležitostech. Společenství vlastníků se nikde neregistrovalo.25

                                                
24

Čáp, J., Schödelbauerová, P.: Zákon o vlastnictví bytů, komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2009, s 95.
25

Horák, M., Nováková, H.: Privatizace domů a prodej bytů, 2. vydání, Praha, Polygon, 2002, s. 79.
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V diskuzích o návrhu původního zákona o vlastnictví bytů zvítězil názor, že noví 

vlastníci bytů mají možnost, nikoli povinnost, zřídit právnickou osobu k zajištění péče o 

společné části domu a služby spojené s bydlením (správy). Mělo jít o právnickou osobu, 

jejíž vztahy upravuje obchodní zákoník. V poznámce k původnímu znění § 10 BytZ 

byla tato obecná téze konkretizována tak, že mělo jít o právnickou osobu upravenou § 

56 a násl., § 105 a násl. a § 221 a násl. obchodního zákoníku. To znamená, že mělo jít 

buď o některou z obchodních společností, založených za účelem podnikání, pokud 

zejména zákon o vlastnictví bytů nestanoví jinak, nebo konkrétně o společnost s ručním 

omezením anebo o družstvo. Vlastníci bytů v jednom domě měli podle původního znění 

§ 10 BytZ možnost zřídit pouze jednu takovou právnickou osobu, ovšem vlastníci bytů 

se mohli dohodnout, že zřídí tuto osobu společnou pro více domů.

Forma společnosti s ručením omezeným nebyla pro správu společných částí 

domu v praxi využita, podle mého názoru bylo to zřejmě proto, že do této společnosti 

minimálně vkládaný kapitál jejími společníky – vlastníky bytů byl pro správu domu 

zbytečně vysoký (200 000,- Kč) a počet jejich členů nesměl překročit 50 osob. 

Ke správě společných částí domu se z počátku využívala forma občanského 

sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů, neboť pro jeho zřízení nebyla 

třeba počátečního kapitálu a jeho administrativa byla nenáročná. Tato forma se však 

v praxi neosvědčila, zejména proto, že vstup do sdružení byl dobrovolný a bylo možno 

z něho kdykoliv vystoupit.26 Uvedenou formu občanského sdružení zvolilo i naše 

společenství vlastníků jednotek a mohu potvrdit, že dobrovolnost vstupu do sdružení 

byla problémem, ale hlavně hrozba vystoupení ze sdružení některých vlastníků bytů

byla ještě větším. Některým vlastníkům bytových jednotek našeho SVJ, když se někdy

nelíbilo rozhodnutí na schůzi sdružení, schválené požadovanou většinou vlastníků 

našeho domu, hrozili odchodem ze sdružení. Uvedená hrozba odchodu ze sdružení 

přinášela „nervozitu“, jak dál se bude případně postupovat při zajišťování řádného 

hospodaření našeho domu. Jak by se v praxi například řešilo případné uzavírání 

vlastních smluv o zajištění služeb a oprav v domě, případné vyúčtovávání služeb a 

oprav v našem domě.

Relativně často se zajištění péče o společné části domu a služeb spojených řešilo 

v praxi prostřednictvím družstva. Bylo tomu podle mého názoru zejména proto, že tato 

                                                
26

Selucká M., Petrova R.: Vlastnictví bytu, I. vydání, Brno: Computer Press, 2006, s. 24
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forma sdružení byla vlastníkům bytu většinou známa. I u ní však vadilo, že členství 

v družstvu je dobrovolné, a tudíž lze z něho kdykoliv vystoupit. 

Po zhodnocení zhruba pětiletých zkušeností v praxi s uplatňováním výše 

uvedených řešení zajišťování správy společných částí domu a služeb spojených 

s bydlením, tj. s konkrétním výkonem hospodařením SVJ domu bylo novelou BytZ. č. 

103/2000 Sb., s účinností od 1. července 2000 zvoleno řešení, o kterém se uvažovalo 

hned na počátku úvah o znění původního návrhu BytZ. K jeho přispění přispělo i 

studium řešení obdobných otázek zejména v oblasti anglosaského práva, šlo o tzv. 

kondominia. Ta jsou formou spoluvlastnictví domů jako celku. Jinak je ovšem jejich 

struktura a činnost při péči o tento majetek v podstatě odpovídající i pro domy s byty 

v individuálním vlastnictví občanů. Kondominium náš právní řád nezná.27

2.2 SVJ jako právnická osoba

Vznik společenství jako právnické osoby, který byl upraven novelou BytZ 

provedenou zákonem č. 103/2000 Sb., je rozlišen podle doby, v níž došlo ke splnění 

podmínek pro vznik společenství.

Standardním způsobem vzniká společenství jako právnická osoba (podle úpravy 

platné od 1. července 2000) v domě, který má nejméně pět jednotek ve vlastnictví a 

současně jsou zde tři různí vlastníci. Vzniká dnem doručení listiny s doložkou o 

vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán 

osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce poslednímu z těchto tří vlastníků. Příslušný 

katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví 

jednotky (třetímu z vlastníků) do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly 

vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit 

původního vlastníka budovy. Tato oznamovací povinnost je rozhodná pro vznik 

společenství vlastníků jednotek. Poté, co společenství vlastníků jednotek již vzniklo, 

má každý nový vlastník jednotky povinnost oznámit společenství nabytí vlastnictví 

jednotky. Tím je zajištěna aktuální informovanost společenství o spoluvlastnictví 

společných částí domu.

                                                
27

Selucká M., Petrova R.: Vlastnictví bytu, I. vydání, Brno: Computer Press, 2006, s. 84
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V případě vzniku SVJ uvedeným standardním způsobem se má první 

shromáždění vlastníků jednotek konat do šedesáti dnů ode dne jeho vzniku a svolá je 

původní vlastník budovy. Pokud by původní vlastník budovy zůstal v nečinnosti, 

shromáždění se může sejít z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň 1/4 hlasů. 

V domech, kde společenství vzniklo ze zákona k 1. červenci 2000, může podle 

čl. II Přechodných ustanovení novely první schůzi shromáždění vlastníků svolat osoba 

pověřená správou domu nebo kterýkoli vlastník jednotky.

  

            Protože společenství vlastníků jednotek vzniká ze zákona a následný zápis do 

rejstříků společenství nemá konstitutivní charakter, nelze nedodržení lhůt nebo postupů 

stanovených zákonem vztahovat k existenci SVJ. Je třeba, aby se společenství sešlo a 

zákonem stanoveným způsobem postupovalo při volbě orgánů a přijetí stanov.

Zásadní změna v postavení SVJ (od 1. 7. 2000 s právní subjektivitou) se 

bezprostředně po přijetí uvedené novely BytZ stala předmětem odborných diskusí i 

diskusí veřejnosti, se vzájemně protichůdnými stanovisky a názory. Vznik SVJ jako 

právnické osoby byl dokonce předmětem rozhodování Ústavního soudu.28

V uvedeném nálezu Ústavního soudu k novelizaci BytZ k 1. červenci 2000 se 

uvádí: „Základní změnou, provedenou zákonem č. 103/2000 Sb. je, že společenství 

vlastníků jednotek získalo právní subjektivitu (v oblasti, která je součástí předmětu jeho 

činnosti), nezbytnou pro řádné zabezpečení úkolu společenství, jakož i smyslu a účelu 

jeho vzniku. Taková úprava je bezpochyby v dispozici demokratického zákonodárce, 

který z principu věci musel stanovit podmínky, za kterých tato právnická osoba, 

způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech, spojených se správou domu 

vznikne.“29

Ústavní soud v nálezu odmítl návrh skupiny 60 poslanců, který navrhoval zrušit 

ustanovení článku II. bod 2 BytZ, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

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

Zároveň uvádím i další judikát Ústavního soudu související s právní 

subjektivitou společenství, který je podle mého názoru důležitý a vztahující se i 

k hospodaření SVJ: „Hlasování vlastníků jednotek podle § 11 odst. BytZ je projevem 

                                                
28

Čáp, J., Schödelbauerová, P.: Zákon o vlastnictví bytů, komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2009, s 28.
29

Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2001, sp. zn.: Pl. ÚS 51/2000.  
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vzájemného vztahu mezi spoluvlastníky. Existuje-li společenství vlastníků jednotek 

v podobě právnické osoby, je rozhodování vlastníků jednotek současně projevem tvorby 

vůle této právnické osoby. Přijaté rozhodnutí zavazuje nejen spoluvlastníky budovy, ale 

také společenství vlastníků jednotek, protože jde o rozhodnutí jeho nejvyššího orgánu -

shromáždění vlastníků jednotek. V konečném důsledku se tak vytvořila vůle společenství 

(plurality spoluvlastníků budovy) a podle toho, zda má či nemá právní subjektivitu, je 

dána pasivní legitimace v případném sporu podle § 11 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů. 

Nemá-li společenství vlastníků právní subjektivitu, jsou pasivně legitimováni 

spoluvlastníci jednotek, vzniklo-li společenství v podobě právnické osoby, je pasivně 

legitimováno toto společenství vlastníků jednotek.“30

Společenství jako právnická osoba vzniká přímo ze zákona, to znamená, že 

k jeho vzniku není třeba žádná aktivita nových vlastníků bytu. Společenství nevzniká 

procesem založení a zápisem do obchodního rejstříku jako např. obchodní společnost 

nebo družstvo. Zápis společenství do rejstříku neměl a nemá konstitutivní význam, ale 

pouze deklaratorní. Společenství se nemá zapisovat do obchodního rejstříku, ale do 

rejstříku společenství. Tato změna byla provedena proto, že zápisem do obchodního 

rejstříku získávalo společenství povahu podnikatele podle § 3 odst. 2 obchodního 

zákoníku. Z toho pro ně vyplývaly další povinnosti, zejména v oblasti daňové a 

účetnictví. Významné je také, že novelou byl zpřesněn předmět činnosti společenství 

jako právnické osoby. V souladu s tím je dnes společenství způsobilé vykonávat práva a 

zavazovat se ve všech věcech spojených se správou domu.

2.3 Obecný rozbor SVJ

SVJ je dle ustanovení BytZ: „Právnická osoba, která je způsobilá vykonávat 

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

společných částí domu (dále jen „správa 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 

                                                
30

Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2005, sp. zn.: I. ÚS 646/04-0.
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ve větě první.“31 Jedná se o právnickou osobu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 písm. 

d) OZ. Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou sui generis, neboť má 

právní subjektivitu poněkud užšího charakteru, než je obvyklé u právnických osob. 

Pasivní právní subjektivita této právnické osoby je vymezena poměrně úzce, a to tak, že 

ji zahrnují práva a povinnosti týkající se správy domu, resp. společných částí domu a 

pozemku. Způsobilost k právním úkonům (aktivní subjektivitu) má společenství 

vlastníků jednotek v rozsahu správy domu, resp. společných částí domu, tedy v rozsahu 

předmětu své činnosti. Správu jednotek a hospodaření společenství zajišťují jednotliví 

vlastníci jednotek na své náklady. 

Okamžikem vzniku SVJ je doručení listiny s doložkou právní moci o vyznačení 

vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje 

vlastnické vztahy k jednotce poslednímu ze tří vlastníků. Jeho vzniku nemohou jeho 

budoucí členové zabránit svou činností nebo pasivitou, jejich případné rozhodnutí o 

tom, že nehodlají společenství založit, nemá právní význam, stejně tak jako nečinnost 

např. v tom, že se nedostaví na schůzi shromáždění, které má schválit stanovy 

společenství a zvolit jeho orgány. Zabránit vzniku společenství mohou potenciální 

členové pouze tím, že odstraní podmínky, které ze zákona vedou k jeho vzniku, např. 

nepřeberou nebo nekoupí byty nebo nebytového prostory do svého vlastnictví. Obdobně 

je to s členstvím ve společenství. To vzniká rovněž nezávisle na vůli vlastníků bytů, tj. 

ze zákona. Jakmile se fyzická osoba stane vlastníkem jednotky podle BytZ, stává se 

automaticky členem společenství. Ani jeho pasivita je z hlediska trvání jeho členství 

nevýznamná. Stejně tak nemůže společenství svého člena vyloučit, protože jeho členství 

v něm může zaniknout pouze zánikem jeho vlastnického práva k jednotce.

Tyto dvě povahové vlastnosti společenství jsou dle mého názoru v rozporu 

s demokratickými zásadami společnosti. Zajištění praktických potřeb bezporuchového 

financování správy bytových domů, zejména jejich společných částí a s tím spojené 

hospodaření společenství vlastníků byla u nás dána přednost před respektováním těchto 

zásad. Další zvláštností SVJ jako právnické osoby je skutečnost, že ač není vlastníkem 

nebo spoluvlastníkem domu, může a má vystupovat při výkonu správy domu svým 

jménem. Jiné právnické osoby, např. obchodní společnosti nebo družstva, mají vždy 

svůj kapitál. I když tedy nemá společenství zpravidla vlastní kapitál, který vždy patří 
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Ustanovení § 9 odst. 1)  z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
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jeho členům, vystupuje svým jménem. Zvláštností SVJ také je, že jeho činnost je vcelku 

vyčerpávajícím způsobem stanovena BytZ. Jednotlivá společenstva mohou jeho 

ustanovení pouze přizpůsobovat svým podmínkám, ale nemohou je rozšiřovat.

Právní postavení SVJ nelze srovnávat s pojetím obchodních společností a 

družstev. Nelze proto souhlasit s někdy uplatňovanými názory, že ve věcech 

neupravených v BytZ by bylo možno analogicky přímo použít některá ustanovení 

obchodního zákoníku o družstvech (např. předpoklady pro výkon funkce, odpovědnost 

členů volených orgánů, provádění likvidace při zániku SVJ).32

2.4 Orgány společenství vlastníků jednotek

Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění vlastníků jednotek a statutárním

orgánem je výbor společenství nebo pověřený vlastník, které jsou povinně, tedy 

obligatorně vytvářené orgány. Jejich vytvoření, působnost a způsob rozhodování 

upravuje přímo zákon, jenž určitá pravidla stanoví kogentně, v určitých věcech přímo 

nebo spíše nepřímo připouští, resp. umožní dispozici ve stanovách společenství. Vedle 

obligatorních orgánů zákon umožňuje, aby si vlastníci jednotek vytvořili i fakultativní 

orgány a to podle § 9 odst. 7 písm. c) BytZ jsou i další orgány podle stanov 

společenství. Určitou výjimkou je zřízení kontrolní komise. Možnost jejího vytvoření 

není sice uvedena přímo v zákoně, leč je výslovně připuštěna ve vzorových stanovách.

„Odvolávat a určovat orgány SVJ soudem BytZ neumožňuje.“33

2.4.1 Obligatorní orgány SVJ

Zákon výslovně určuje, že nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění vlastníků 

jednotek, tento orgán je obligatorní přímo ze zákona. Shromáždění SVJ se musí konat 

alespoň jednou ročně. Aktivně legitimovaným subjektem ke svolání shromáždění SVJ 

je výbor (pověřený vlastník) nebo vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu 

hlasů (počítáno dle spoluvlastnických podílů na společných částech domu). V případě, 

že se shromáždění nesejde, je zde možnost podle rozsudku Nejvyššího soudu: „Soud 

                                                
32

Matějka, J.: K užití analogie v obchodním právu, Bulletin Advokacie, 2003, č. 3, s. 52.
33

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. srpna. 2010, sp. zn.: Cdo 4912/2008.
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rozhodne podle § 11 odst. 3, věty druhé BytZ, i tehdy, jestliže se shromáždění vlastníků 

jednotek v přiměřené době nesešlo, ačkoliv vlastník jednotky o jeho svolání požádal.“34

Uvedený orgán SVJ má největší možnost ovlivnit hospodaření samotného SVJ. 

Řádně svolané shromáždění a zájem jednotlivých vlastníků jednotek osobně se účastnit 

a hlasovat na schůzi shromáždění, jsou velmi dobrým předpokladem k dobrému 

hospodaření SVJ. Podrobněji k hlasování shromáždění se věnuji v VI. kapitole své 

diplomové práce v rámci kontroly hospodaření SVJ.

Dalším obligatorním orgánem je orgán výkonný, tím může být buď výbor 

společenství – orgán kolektivní, nebo pověřený vlastník (monokratický, tj. vlastník 

jednotky, který byl pověřen shromážděním SVJ výkonem funkce výboru). Výbor musí 

mít alespoň tři členy, stanovy by měly přesně určovat, kolikačlenný výbor SVJ má. 

Nelze se ztotožnit s názorem zákonodárce prezentovaným ve vzorových stanovách, že

je dostatečně určité ustanovení „výbor má alespoň tři členy“35. Z hlediska určitosti 

právních úkonů nelze dle mého názoru považovat za dostatečně určité ustanovení 

stanov, které deklaruje, že výbor má alespoň tři členy, neboť z tohoto ustanovení 

nevíme, jestli se jedná o výbor tříčlenný či desetičlenný. Jakým způsobem by pak byla 

tvořena vůle? Kde je ochrana třetích stran a podpora principu právní jistoty? Právní 

úkon takto definovaný bych považoval za neurčitý, a proto dle ustanovení § 37 odst. 1 

OZ za absolutně neplatný. Podle mého názoru lze proto doporučit, aby stanovy 

obsahovaly přesné označení typu např. výbor je tříčlenný, každý člen výboru má jeden 

hlas. 

Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o správě domu (hospodaření), nicméně 

shromáždění SVJ má právo vyhradit si určité rozhodování o správě domu jen pro sebe.    

Funkční období výboru nesmí být delší než pět let. Opět je potřeba podle mého názoru 

funkční období výboru ve stanovách upřesnit, např. funkční období výboru je čtyři roky.   

Pokud stanovy SVJ neobsahují žádné ustanovení o řešení situace po určitou dobu od 

uplynutí funkčního období, zanikne funkce člena voleného orgánu uplynutím funkčního 

období a nejsou-li provedeny volby nových členů orgánů, nastává situace náhradního 

výkonu funkce podle § 9 odst. 9 BytZ.36

                                                
34

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. května 2008, sp. zn.: 28 Cdo 5216/2007.
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Čl. VIII odst. 6, nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek.
36

Čáp, J., Schödelbauerová, P.: Zákon o vlastnictví bytů, komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 130.
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Výbor (pověřený vlastník) je statutárním orgánem SVJ. Za výbor jedná navenek 

jeho předseda, který musí být zvolen z řad členů výboru. V případě, že forma právního 

úkonu je písemná, je nezbytné, aby tento právní úkon podepsal předseda výboru a další 

člen výboru. V případě, že statutárním orgánem je monokratický orgán – pověřený 

vlastník, postačí k právnímu úkonu v písemné formě pouze podpis pověřeného 

vlastníka. 

2.4.2 Fakultativní orgány SVJ

Vlastníci jednotek si mohou určit ve stanovách společenství řadu dalších orgánů. 

V praxi se může jednat o orgány s kontrolní pravomocí i o orgány s výkonnou 

pravomocí. Vždy je nutno přihlédnout k potřebám konkrétního domu, konkrétním

potřebám hospodaření ve SVJ. Členové dalších orgánů jsou voleni usnášeníschopným 

shromážděním, a to prostou většinou přítomných hlasů, pokud ze stanov společenství 

nevyplývá něco jiného. Do stanov doporučuji uvést nejen způsob volby či jmenování 

příslušného orgánu společenství, ale i jeho postavení, pravomoci, způsob jednání a 

podobně. 

Určitě doporučuji do stanov jako kontrolní orgán zřídit kontrolní komisi.

Podrobněji kontrolní komise bude probrána v VI. kapitole diplomové práce.

2.5 Zápis do zvláštního rejstříku SVJ

Vytvoření nového typu právnické osoby, která by nebyla podřazena právní 

úpravě obsažené v obchodním zákoníku, předpokládala původně zamýšlená právní 

úprava společenství. Tato koncepce byla zaměřena na společenství, jehož hlavním cílem 

mělo být zabezpečení správy, provozu a oprav společných částí domů. Tato právnická 

osoba neměla podle původního záměru být podnikatelským subjektem, její hlavní 

činnost nesměřovala k dosažení zisku. Ustanovení novely zákona o vlastnictví bytů 

provedené zákonem č. 103/2000 Sb., podle které se společenství zapisuje do 

obchodního rejstříku, ale původní záměr posunulo. Společenství vzniklá do té doby a 

společenství vzniklá a zapsaná od 1. července 2000 do 30. prosince 2001 se zapisovala 

do obchodního rejstříku. Došlo k vytvoření vazeb na vztahy upravené obchodním 

zákoníkem. Současně se předmětem diskuse stal i rozsah činností, které společenství 

může vykonávat a otázky spojené s majetkem společenství.
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Ve snaze vyřešit tyto otázky se novela provedená zákonem č. 451/2001 Sb.

s účinností od 31. prosince 2001 vrátila k původní koncepci: vytvoření nového typu 

právnické osoby, která má vymezen předmět činnosti a zapisuje se do zvláštního 

rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného u soudu určeného zvláštním 

zákonem k vedení obchodního rejstříku. Rejstřík SVJ je veřejným seznamem, do něhož 

se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se SVJ. Rejstřík SVJ je ve vztahu 

k obchodnímu rejstříku speciálním rejstříkem, do nějž se zapisuje jediný typ 

nepodnikatelských subjektů.37

V ostatních případech, zákonem o vlastnictví bytů neupravených, se pro rejstřík, 

jeho vedení a řízení použijí obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského 

soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík a řízení ve věcech obchodního 

rejstříku. Použijí se tedy například ustanovení § 27a obchodního zákoníku: Po každé 

změně stanov musí být uloženo jejich platné znění, dále musí být uloženy listiny 

osvědčující rozhodnutí o volbě nebo odvolání či jiném ukončení funkce osob, které jsou 

statutárním orgánem nebo jeho členem nebo které jako zákonem upravený orgán nebo 

jeho člen jsou oprávněny zavazovat společenství nebo je zastupovat před soudem anebo 

se takto podílejí na řízení a kontrole společenství. Povinnost uložení se vztahuje i na 

výroční zprávy, popřípadě i veškeré účetní závěrky. 

V přechodných ustanoveních novely byly řešeny ty případy, kdy již existující 

společenství byla zapsána do obchodního rejstříku anebo ke dni účinnosti novely č. 

451/2001 Sb. právě probíhalo řízení o návrhu na zápis. Pokud již došlo k zápisu 

společenství vlastníků jednotek do obchodního rejstříku, měl příslušný soud provést 

bez návrhu a bezplatně výmaz těchto společenství ve lhůtě do jednoho roku ode dne 

účinnosti zákona č. 451/2001 Sb. Společenství výmazem z obchodního rejstříku 

nezaniká, jeho jmění nepřechází na právního nástupce, pouze se mění vnitřní poměry 

společenství. Pokud již došlo k podání návrhu na zápis do rejstříku společenství 

vlastníků jednotek, který ale nebyl ke dni účinnosti zákona č. 451/2001 Sb. proveden,

považuje se tento návrh za návrh na zápis do rejstříku společenství podle tohoto zákona. 

Současně byla přijata změna zákona o soudních poplatcích, která stanoví, že 

společenství vlastníků jednotek je osvobozeno od poplatků ve věcech rejstříku 

společenství vlastníků jednotek.
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Čáp, J., Schödelbauerová, P.: Zákon o vlastnictví bytů, komentář, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 166.
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Občas se klade otázka, zda hrozí SVJ finanční postih při nesplnění povinnosti 

zápisu do rejstříku. BytZ ukládá výboru nebo pověřenému vlastníku povinnost podat 

návrh na zápis do rejstříku SVJ do 60 dnů po svém zvolení. V praxi mohou nastat 

případy, kdy SVJ z různých důvodů nezajistí zápis do rejstříku u rejstříkového soudu. 

BytZ přímo neukládá sankce za nesplnění povinnosti registrace. Ustanovení § 10 odst. 4 

BytZ však odkazuje ve věcech vedení a řízení zvláštního rejstříku na ustanovení 

obchodního zákoníku a občanského soudního řádu, z čehož můžeme podle mého názoru 

vyvodit, že nelze vyloučit uložení pořádkové pokuty soudem.

Tato právní úprava rejstříku společenství je obdobná právní úpravě vymezené v 

zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a nadačnímu rejstříku. 

Dále byly vytvořeny předpoklady pro řešení dopadů zákonů v oblasti účetnictví a daní 

ve vztahu ke společenstvím. Tomu odpovídá úprava obsažená v § 10 BytZ. SVJ totiž 

vzniká okamžikem, kdy nastane zákonem předvídaná právní skutečnost a jeho zápis má 

deklaratorní povahu. Uvedl bych zde rozhodnutí vrchního soudu v Praze k zvláštnímu 

rejstříku SVJ: „Vlastník jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, není účastníkem řízení o zápis společenství vlastníků jednotek do rejstříku 

společenství vlastníků jednotek.“38

Zákon taxativně vymezuje údaje, které se zapisují do zvláštního rejstříku, a 

rovněž potřebné doklady. Do zvláštního rejstříku se zapisují: název společenství a jeho 

sídlo a identifikační číslo, den vzniku společenství, orgány společenství a jména členů 

výboru nebo pověřeného vlastníka oprávněných jednat jménem společenství.

K návrhu na zápis podaný výborem nebo pověřeným vlastníkem do 60 dnů po 

jejich zvolení se přikládá výpis z katastru nemovitostí pro dům s byty a nebytovými 

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

stanovy společenství a zvoleny orgány společenství včetně listiny osvědčující 

přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi, a schválené stanovy společenství. Pokud 

nedojde ke zvolení výboru nebo pověřeného vlastníka, podá návrh na zápis vlastník, 

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

nebo vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku. Pokud jde o 

dříve prodaný dům, jsou členy společenství všichni vlastníci jednotek.

                                                
38

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn.: 7 Cmo 432/2001.  
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Zánik, rozdělení nebo splynutí SVJ není zákonem o vlastnictví bytů upraveno. 

Proto dnes je možné vyvodit pravidla pro zánik společenství ze stávajících ustanovení o 

jeho vzniku, sloučení, rozdělení společenství, případně z jejich sdružení a z povahy 

společenství.

Společenství zaniká jen z důvodů uvedených v § 9 odst. 15 BytZ, nezaniká 

zánikem některého z předpokladů jeho vzniku uvedených v 9 odst. 3, 4 BytZ. 

V souvislosti se zánikem SVJ jako právnické osoby se BytZ nezabývá majetkovými 

důsledky zániku této právnické osoby.39
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III.

Hospodaření společenství vlastníků jednotek

3.1 Majetek SVJ na rozdíl od spravovaného

Do svého vlastnictví může společenství získat pouze věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k účelům správy domu, činností 

související s provozováním společných částí domu a dalších činností dle BytZ. Se svým 

majetkem je povinno hospodařit pouze v souladu s daným účelem. Z hlediska kontroly, 

resp. důsledků hospodaření s majetkem pro všechny vlastníky jednotek žádoucí, aby 

stanovy obsahovaly pravidla pro nakládání, a to nejenom co do způsobu nakládání, ale i 

v rozsahu dalších podmínek. Z podstaty funkce s majetkem nakládá především 

statutární orgán, nicméně stanovy mohou určité jeho úkony podmínit, například 

předchozím souhlasem shromáždění vlastníků.

Společenství zpravidla hospodaří podle svého rozpočtu na kalendářní rok, který 

schvaluje shromáždění. Příjmová část rozpočtu počítá s příspěvky členů společenství na 

správu domu a jeho společných částí domu. Stanovením rozpočtu si členové 

společenství zajišťují, že výbor bude hospodařit s prostředky, které mu svěřili v souladu 

s jejich rozhodnutím. Kontrola plnění ročních rozpočtů shromážděním pak zaručuje 

členům zjištění, zda výbor skutečně použil svěřené prostředky v souladu s jejich 

určením. Při určování měsíčních záloh, výše fondu oprav, které platí vlastnící bytů, 

nemůže ovšem SVJ postupovat libovolně. Řada z těchto výdajů je upravena příslušnými 

vyhláškami, např. těmi, které stanoví pravidla pro vytápění, dodávku teplé a užitkové 

vody včetně rozúčtování nákladů na objekty mezi konečné spotřebitele.

Příjmem společenství jsou také např. úroky z jeho bankovních účtů, poplatky 

z prodlení zaplacené členy společenství, smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za 

porušení povinností ze smluvních závazků sjednaných společenstvím, pojistná plnění 

z pojistných smluv týkajících se společných částí domu, příjmy z majetku společenství a 

příspěvky a dotace určené na úhradu nákladů společenství. Výdajová část rozpočtu pak 

počítá s krytím těchto výdajů. Podrobněji v kapitole účetnictví.

Veškerý majetek je v ekonomické a v převážné většině i právní podstatě 

spoluvlastnictvím členů SVJ a za závazky ručí právně i ekonomicky také oni. Na tyto 
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neměnné skutečnosti musí navázat účetnictví této atypické účetní jednotky, které musí 

být metodicky vedeno v souladu s výše uvedeným.

3.2 Hospodaření SVJ  jen v rámci správy domu

Správou domu, resp. společných částí domu, je třeba rozumět nejen vlastní 

správu, ale i údržbu a provoz domu. Podrobnější návod, jak chápat pojem správa domu 

ve smyslu BytZ, nám dává čl. III, nařízení vlády č. 371/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek.

Správou společných částí domu se z hlediska předmětu této činnosti, 

v podmínkách bytového vlastnictví v zahraničních úpravách i v právní úpravě v České 

republice, rozumí jednak správní činnosti, jednak údržba, opravy úpravy a soubor 

provozních, technických, revizně technických a dalších činností.40

Pojem správy domu a s ní spojené otázky právní subjektivity SVJ je třeba chápat 

a vykládat v celém kontextu dané situace, a to i s ohledem např. na judikát:

„Společenství vlastníků jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb. má omezenou právní 

subjektivitu a způsobilost k právním úkonům, avšak hranice této způsobilosti jsou dány 

v každém konkrétním případě pouze a právě tím, zda určitým právním úkonem, v tomto 

případě nabytím pozemku, vykonává navrhovatel správu domu či nikoliv.“41Z 

ustanovení § 9 odst. 1 BytZ obsahující legální definici správy domu se podává, že 

účelem tohoto zákona je umožnit společenství vlastníků jednotek řádný výkon správy 

domu v širším smyslu. Ta proto zahrnuje i výkon práv a povinností ve věcech spojených 

se správou domu v užším smyslu, provozem a opravami společných částí domu. Mezi 

takový výkon práva jednoznačně spadá i nabytí vlastnictví pozemku za účelem lepšího 

využití bytového domu, tedy takového pozemku, který bude bytovému domu „sloužit

jako jeden funkční celek“ k uspokojení potřeb jeho obyvatelů, pokud tyto potřeby jsou 

spojeny se správou bytového domu. Pojem „funkční celek“ je dle judikátu Nejvyššího 

soudu: „Třeba rozumět stavební pozemek, popřípadě pozemek zastavěný stavbou a dále 

přilehlé pozemky, jež tvoří s tímto pozemkem souvislý celek bez přerušení.“42

Omezení předmětu činnosti společenství na záležitosti spojené jen se správou 

společných částí domu předpokládala už původní úprava vzniku a kompetencí 
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společenství. K tomuto cíli také směřují postupné úpravy BytZ. Stávající ustanovení § 9 

odst. 1 zákona jednoznačně uvádí, že společenství je právnická osoba, která je způsobilá 

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

opravami společných částí domu (pro ně se zachovává legislativní zkratka „správa 

domu“), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s 

provozováním společných částí domu, které slouží i jiným právnickým nebo fyzickým 

osobám. Společenství může nabývat byty a nebytové prostory pouze k účelům 

uvedeným v předchozí větě.

Proto by již nemělo docházet k pochybnostem, v jakém rozsahu může 

společenství nabývat práv a zavazovat se. Dříve se diskutovalo o tom, zda SVJ může 

nebo nemůže vstupovat (stát se členem nebo společníkem) do obchodních společenství, 

která v rámci svého oprávnění podnikají nebo zda může vůbec samo vyvíjet činnost, 

která je podnikáním ve smyslu § 2 odst. 1 obchodního zákoníku. Nyní je odpověď na 

tyto otázky jednoznačná. Společenství nemůže vyvíjet soustavnou činnost za účelem 

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

Pokud společenství uzavírá smlouvy, na jejichž základě nabývá byty a nebytové 

prostory, může tak činit pouze v případě, že takový majetek potřebuje k činnosti 

vymezené zákonem. V opačném případě, by se mohlo jednat o neplatné právní úkony.

Při zajišťování provozu společných částí domu jde především o činnosti spojené 

s provozem kotelny, výměníkové stanice, prádelny, zabezpečení funkčnosti společných 

rozvodů elektrické energie, plynu, kanalizace, vody, revize příslušných zařízení v domě 

včetně výtahů a společné televizní antény. Dále sem patří úklid chodníků a udržování 

pozemků přilehlých k domu, provádění deratizace, dezinfekce a dezinsekce, čištění 

komínů, to vše v rozsahu, který se týká společných částí domu včetně společných 

zařízení. Nepatří sem již péče o provoz jednotek jako takových, neboť to je věcí 

vlastníků jednotek.43

Náklady resp. platby jednotlivých vlastníků jednotek jsou dvojího charakteru. Za 

prvé jsou to platby za služby související s užíváním jednotlivých jednotek (plyn, voda 

TUV, teplo, elektřina, odvoz odpadků apod.), jejíchž rozúčtování je bud stanoveno 

zvláštním právním předpisem (odvoz odpadků) nebo rozhodnutím společenství. Ty buď

                                                
43 Helešic. F: Společenství vlastníků bytů, I. vydání, Praha: VIP Books, 2007, s. 110.
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platí vlastník jednotky přímo dodavateli (voda, plyn, telefon, elektřina v jednotce) nebo 

prostřednictvím společenství, kdy jej po rozúčtování platí společenství. Jsou to i ceny 

služeb a další platby vzniklé v souvislosti s užíváním společných částí domu, tedy 

platby za osvětlení společných částí domu, jejich úklid. Druhou část plateb vlastníků 

jednotek představují příspěvky na náklady spojené se správou domu (fond oprav)

kterými jsou např.:

- náklady na činnost orgánů

- náklady na údržbu společných částí domu

- náklady na opravy společných částí

- náklady na pojištění domu

Při zajišťování oprav jde především o opravy společných částí domu (střecha, 

fasáda, komíny, výtah apod.) včetně oprav předmětů vnitřního zařízení a vybavení ve 

společných částech domu (domovní pračky, mandly).

  Judikát Nejvyššího soudu ČR: „Povinností společenství je obstarat nutné 

opravy společných částí domu. Pokud tyto opravy provede a zaplatí vlastník jednotky, 

může jít o plnění, které vlastník jednotky vynaložil namísto společenství. Proto je 

takovou věc třeba posoudit i podle § 454 občanského zákoníku. V případě úspěchu 

žaloby by rozúčtování nákladů na jednotlivé vlastníky jednotek bylo již věcí 

společenství, jak vyplývá i z § 13 odst. 7 BytZ.“44

Se zajišťováním oprav je spojena zejména evidence technického stavu vedení 

domu (pasportu domu), uzavírání smluv o dodávce prací včetně kontroly rozsahu a 

kvality oprav provedených dodavatelem, investiční a inženýrská činnost pro práce 

prováděné vlastní údržbářskou kapacitou. Tyto práce mají již povahu správních 

činností, mezi něž patří v neposlední řadě také právní agenda včetně reklamačního 

řízení a vymáhání pohledávek, styku s příslušnými státními orgány a organizacemi ve 

věcech, které souvisejí s provozem a opravami společných částí domu (stavební úřady, 

soudy, finanční úřady). Do výkonu vlastní správy patří také agenda spojená s přípravou 

podkladů pro jednání orgánů společenství, podkladů pro zápis společenství do rejstříku 

společenství, vedení tzv. fondu oprav včetně stanovení záloh, které mají hradit vlastníci 

jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku. Nejvyšší soud v Brně ve 

svém rozsudku konstatoval: „Z BytZ vyplývá povinnost vlastníků povinnost jednotek 
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přispívat zálohově do fondu oprav.“45Pokud je správa domu zajišťována jinou osobou 

než orgánem společenství, patří sem i úhrada za výkon správy.

Zajišťování služeb spojených s bydlením je upraveno v § 9a BytZ. Právní úkony 

spojené s uzavíráním smluv o dodávce služeb, jakož i činnosti spojené se způsobem 

rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek nelze zařadit pod správu domu, 

neboť tyto služby se poskytují vlastníkům jednotek. Podle stávajícího znění zákona je 

proto SVJ oprávněno uzavírat smlouvy k zajištění dodávky služeb spojených s 

užíváním jednotek a rozhodovat o rozúčtování cen služeb, není-li toto rozúčtování 

stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. Výkon 

těchto činností, tedy výkon práv a přijímání závazků v těchto věcech zákon přímo 

upravuje a není nutno přijímat jejich úpravu v rámci stanov. V této souvislosti je třeba 

uvést, že podle § 11 odst. 4 zákona je k přijetí usnesení společenství o rozúčtování cen 

služeb na jednotlivé vlastníky zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. 

Stávající Vzorové stanovy vydané nařízením vlády č. 322/2000 Sb. v současné době 

neodpovídají platnému znění zákona, ustanovení zákona mají přednost před zněním 

Vzorových stanov.

Pojištění domu upravuje § 9a odst. 1 písm. b) BytZ. K přijetí usnesení 

společenství o uzavření smlouvy o pojištění domu není zapotřebí souhlasu všech 

vlastníků jednotek ani kvalifikované většiny přítomných hlasů, stačí nadpoloviční 

většina přítomných hlasů. V tom je rovněž podstatná změna oproti Vzorovým 

stanovám, které v čl. I. bod 3 uvádějí, že společenství zajišťuje pojištění domu na 

základě pověření všemi vlastníky jednotek. Připomínám, že činnosti uvedené v § 9a 

odst. 1 provádí SVJ nikoliv na základě pověření vlastníky jednotek, ale na základě 

zákona, samozřejmě za předpokladu projednání ve společenství a při dodržení 

podmínek hlasovacího kvora, které je stanoveno dále v § 11 BytZ.

Činnosti podle § 9a odst. 1 písm. c) jsou spojeny s uzavíráním smluv o nájmu 

společných částí domu a přibližují se výkonu správy domu, i když je nelze za správu 

domu přímo považovat. Nejčastěji půjde o pronájem části střechy k umístění reklamy, 

části půdy k instalaci zařízení, které provozuje jiná osoba.

Pronájem jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků všech jednotek, má 

jednoznačně charakter dispozičního oprávnění vlastníků (spoluvlastníků), tedy výkonu 
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vlastnického práva. Zákon umožňuje, aby právní úkony tohoto typu závazku za 

vlastníky provádělo společenství, ačkoliv nejde o výkon správy domu. Na rozdíl od 

uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce podle § 9 odst. 2 BytZ, kterou může 

společenství sjednat jen se souhlasem vlastníka příslušné jednotky, postačí k uzavření 

smlouvy o nájmu jednotky, která je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, pouze 

souhlas nadpoloviční většiny hlasů. Tento právní úkon totiž nebyl doplněn do §11 odst. 

4, v němž se stanoví vyšší kvorum. Nabízí se zde srovnání s ustanoveními občanského 

zákoníku o podílovém spoluvlastnictví podle § 136 a násl. občanského zákoníku. Ve 

vzájemném vztahu mezi spoluvlastníky je rozhodující velikost podílu jednotlivých 

spoluvlastníků na jednotce. V takové míře se spoluvlastníci mají podílet na právech a 

povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví jednotky. Při hospodaření s jednotkou je 

rozhodující většina počítaná podle výše podílů.

Ustanovení občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví se podle § 3 

odst. 1, věty druhé BytZ nepoužijí, pokud není předmětem spoluvlastnictví jednotka. 

Tato ustanovení občanského zákoníku se tedy použijí jen tehdy, je-li jednotka v 

podílovém spoluvlastnictví. Tím, že v § 9a odst. 1 písm. c) novela upravila působnost 

společenství k uzavření smlouvy o nájmu jednotek, které jsou v podílovém 

spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, dostává se tato úprava do rozporu s 

oprávněním vlastníků (spoluvlastníků) jednotek, které se má zásadně odvozovat od 

jejich vlastnického práva, tedy od oprávnění daného shora uvedenými ustanoveními 

občanského zákoníku.

Jde o jednotky, jež vznikly ze společných částí domu, které nebyly využívány ke 

společnému užívání, a byly proto se souhlasem všech vlastníků jednotek § 11 odst. 5 

BytZ změněny na nebytové prostory, a to na základě rozhodnutí příslušného stavebního 

úřadu o změně stavby.

Ve výčtu nesmím opomenout právní úkony spojené se změnou užívání stavby, k 

níž nejčastěji dochází v případech, kdy ze společných částí budovy vznikne nebytový 

prostor. Jsou to především změny u nevyužitých kočárkáren, prádelen nebo jiných 

společných částí domu. Po právní moci rozhodnutí stavebního úřadu vznikají z těchto 

společných částí domu nebytové prostory.

I když SVJ je právnickou osobu, nemá zpravidla vlastní majetek a hospodaří 

s majetkem, který patří jinému, tj. jeho členům. BytZ upravuje hospodaření pouze 



32

okrajově a zčásti tak, že z úpravy mohou vznikat spory. Tento nedostatek zákonné 

úpravy se snaží odstranit vzorové stanovy. Vzorové stanovy však svým obsahem 

ovlivňují stanovy samotného SVJ.

Pokud SVJ pověří výkonem péče o společné části domu, výběrem záloh na 

správu domu a za služby poskytované v souvislosti s bydlením správce, zůstává stále 

odpovědnost a rozhodování o hospodaření s těmito prostředky v rukou orgánů 

společenství. Uvedené pověření je sice dražší než výkon dobrovolnou prací funkcionářů 

ale z osobní zkušenosti a podle mého názoru mohu jen doporučit, aby uvedený výkon 

prováděl (solidní) správce. Existuje zde, podle mě lepší možnost ostatních členů SVJ

k snadnějšímu přístupu k důležitým podkladům k hospodaření společenství. Zároveň

správce podle mého názoru může zde plnit i určitou neformální kontrolní funkci vůči 

orgánům SVJ, zda svoji činnost vykonávají v souladu s platnými právními předpisy.

Vycházím z předpokladu, že uvedený správce spravuje více SVJ, zná osobně uvedenou 

problematiku prostřednictvím svých odborníků a může v dané problematice velmi dobře 

poradit. Samozřejmě může nastat i opak, že správce si náležitě svoje povinnosti neplní.

Hospodaření SVJ je zaměřeno především na ze zajištění správy domu, pozemku 

a služeb. K tomu zejména náleží péče o dodávku a úhrady služeb souvisejících 

s bydlením, údržba a opravy společných částí domu a péče o pozemek. Prakticky to 

znamená, že SVJ především hospodaří s finančními prostředky, které mu poskytují jeho 

členové k úhradě správy domu a pozemku. Hospodaří také s finančními prostředky, 

které mu poskytují členové společenství na úhradu služeb spojených s užíváním 

jednotek, které pro ně zprostředkovává. A konečně hospodaří s finančními prostředky 

získanými v rámci své činnosti.

Upozorňuji i na odlišnost v nároku na placení záloh od nároku na úhradu 

skutečně vynaložených nákladů. Byť mají obě platební povinnosti shodný účel, 

poskytnout peněžního ekvivalentu za poskytnuté služby, odvíjí se jejich vznik od 

zásadně odlišného okruhu skutkových okolností a mají různou splatnost.46Je též nutné 

rozlišovat příspěvek na náklady spojené se správou domu a pozemku47 od předem 

určených finančních prostředků, které vlastníci skládají jako zálohu48 (kterou je ovšem 

třeba dodatečně vyúčtovat). Ze znění zákona jasně vyplývá, že příspěvek na náklady 
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spojené se správou a pozemku nesou vlastníci jednotek poměrně podle velikosti 

spoluvlastnického podílu, nedohodnou-li se jinak. Jde o dispozitivní ustanovení, jehož 

aplikaci může vyloučit jen shodná vůle všech vlastníků jednotek. Na rozhodování o

poměru výše příspěvků jednotlivých vlastníků jednotek na náklady spojené se správou 

domu a pozemku, tak nelze použít úpravu uvedenou v § 11 odst. 3 BytZ. Tedy neplatí 

pravidlo, že: „Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků 

jednotek na společných částech domu, spoluvlastníci jednotky mají jeden hlas, při 

rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh 

kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný 

vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl.“49  Stejný názor zastává i Nejvyšší 

soud ve svém rozsudku.50

3.3 Důležité smlouvy

Dle výslovné dikce ustanovení § 9a BytZ má SVJ oprávnění činit právní úkony, 

především uzavírat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti. Ustanovení § 9a BytZ

obsahuje demonstrativní výčet těchto činností:

a) zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

b) pojištění domu,

c) nájmu v případech nájmu společných částí domu a dále k nájmu jednotek ve 

spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek.

Dále pak ustanovení § 9a BytZ stanoví, že SVJ je oprávněno rozhodovat o 

rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek a vlastním jménem vymáhat 

plnění povinností uložených vlastníkům jednotek k tomu příslušným orgánem 

společenství.

Mezi důležité úpravy v oblasti hospodaření patří smlouva:

 se správcem,

 o dodávce tepla a teplé užitkové vody a úhrady za ně, 
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 úpravě, opravě a rekonstrukcí společných částí domu a hospodaření 

s fondem pro správu domu.

3.3.1 Smlouva se správcem

Samotná smlouva o správě může být řešena např. smlouvou příkazní,51

smlouvou mandátní,52 respektive lze uvažovat i o uzavření smlouvy inominátní.53    

Společenství může hospodařit se svými prostředky, tj. plnit své úkoly buď přímo 

svými orgány, nebo svěřit zajišťování činností provozních, technických a správních ze 

správy domu vyplývajících správci. O tom, kdo bude tyto činnosti provádět, rozhoduje 

již vlastník ve svém prohlášení. Jeho rozhodnutí může změnit shromáždění svým 

usnesením přijatým za přítomnosti tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. Správcem 

může být např. bytové družstvo, které převedlo byty do individuálního vlastnictví svých 

členů, nebo kterékoliv jiné bytové družstvo, realitní kancelář, která spravovala budovu 

pro obec pře její privatizací, nebo kterákoliv jiná realitní právnická nebo fyzická osoba, 

která k této činnosti má oprávnění podle živnostenského zákona. V případě že správcem 

je bytové družstvo, chci zde upozornit na rozsudek Nejvyššího soudu: „Zvolením 

orgánů společenství vlastníků bytů zaniká i právo správy domu družstvem uvedeným v § 

24 odst. 1, odst. 2 zákona o vlastnictví bytů.“54 Tento výklad je shodný i s právním 

názorem zaujatým v komentáři k zákonu o vlastnictví bytů55, byť i tento komentář 

konstatuje nejasnost zákona a upozorňuje na odlišné názory.

SVJ uzavírá se správcem písemnou smlouvu. Součástí smlouvy se správcem 

musí být také jeho povinnost předkládat orgánům společenství ke schválení návrh výše 

příspěvků na správu domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby placené členy 

společenství, návrh na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona o 

vlastnictví bytů a podle stanov schvalují příslušné orgány společenství, zejména jeho 

shromáždění. Z obsahu smlouvy se správcem vyplývá, že svěřením úkolu správy domu 

zůstávají zachovány působnosti orgánů společenství, které stanoví zákon o vlastnictví 

bytů, vzorové stanovy společenství.
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Ustanovení § 724 a násl. občanského zákoníku.
52

Ustanovení § 566 a násl. obchodního zákoníku.
53

Ustanovení § 51 občanského zákoníku.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. července 2009, sp. zn.:  22 Cdo  734/2008.
55

Fiala, J., Novotný M., Oehm J., Horák T.:  Zákon o vlastnictví bytů, komentář 4. vydání, Praha: C. H. Beck, 2011, s. 99.
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3.3.2 Zajištění vytápění a dodávky teplé užitkové vody

SVJ by mělo zajistit, aby byty byly vytápěny v souladu s pravidly pro vytápění. 

Podle nich platí, že otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. 

V tomto období je dodavatel tepelné energie povinen zahájit topení tehdy, když 

průměrná denní teplota venkovního vzduchu podklesne pod 13 stupňů C ve dvou po 

sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení nad 13 stupňů 

pro následující den. Náklady na tepelnou energii na vytápění se v rozúčtování rozdělí na 

složku základní a spotřební. Poměr složek je dán právním předpisem. Náklady na 

tepelnou energii na poskytování teplé užitkové vody zahrnují náklady na tepelnou 

energii spotřebovanou na její přípravu na a na náklady na pitnou vodu spotřebovanou na 

přípravu této vody. Náklady na tepelnou energii na ohřev užitkové vody se také rozdělí 

na složku základní a spotřební.

Náklady na tepelnou energii na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody,

které připadají na konečné spotřebitele v zúčtovacím období, se mají vyúčtovat nejméně 

jednou ročně, a to vždy nejpozději do čtyř kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího 

období. V tomto termínu je společenství povinno zajistit, aby vlastníci byli písemně 

seznámeni s konkrétním vyúčtováním. Ve vyúčtování je společenství povinno uvést 

konkrétní všechny údaje, které vlastník bytu potřebuje znát k ověření správnosti 

vyúčtování.56

Je-li vlastník jednotky v prodlení se splácením záloh na úhradu služeb spojených 

s bydlením, pak má společenství právo od něho požadovat vedle plnění i úroky 

z prodlení, není-li povinen platit poplatky z prodlení. Vláda svým nařízením č. 

142/1994 Sb. Stanovila, že výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 

promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý započatý měsíc prodlení.

3.3.3 Hospodaření s fondem pro správu

I když správu domu provádějí dobrovolní funkcionáři – vlastníci jednotek, tj. 

spravují vlastní majetek, nejde o činnost zcela bez výdajů. Jde například o výdaje na 

korespondenci, telefonické hovory, různé poplatky v souvislosti se žádostmi příslušným 

správním orgánům. V neposlední řadě jde též o odměny členům volených orgánů 
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Helešic. F: Společenství vlastníků bytů, I. vydání, Praha: VIP Books, 2007, s. 112.
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společenství za poctivý výkon jejich funkce. Tato možnost vyplývá z ustanovení článku 

VII odst. 3 písm. l) vzorových stanov. Podle něhož patří do výlučné působnosti 

shromáždění výše odměny členům výboru nebo pověřeného vlastníka. Ovšem 

rozhodující pro její udělení a výši je ustanovení stanov konkrétního SVJ.  Ovšem i ve 

stanovách by mělo být ustanovení, že o udělení odměny a její výši rozhoduje 

shromáždění. „Zdrojem k vyplacení odměn je určen fond oprav.“57

V hospodaření s financemi pro správu je nejchoulostivější právě udělování

odměn a jejich výše. Dosti často se vyskytuje praxe, kdy při rozhodování o odměnách 

funkcionářů společenství není respektováno ustanovení, že o nich rozhoduje 

shromáždění. Za zvlášť nevhodné podle mého názoru pokládám, jestliže výbor (nebo 

jeho předseda) rozhodne o odměnách členů kontrolní komise, tj. členům, který má práci 

výboru kontrolovat. Takový postup bývá většinou důvodem, že kontrolní komise je buď 

pasivní, nebo se kontrolní komise změnila na obhájce nepravostí páchaných výborem. 

Shromáždění je při svém rozhodování o odměnách přirozeně vázáno výší prostředků ve 

fondu pro správu domu. Proto se výše odměn funkcionářů v jednotlivých společenstvích 

dosti podstatně liší. Ovšem jsou i případy, kdy funkcionáři společenství vycházejí 

z faktu, že členové výboru pečují o svůj majetek, a proto jim za tuto práci nenáleží 

odměna - jako ji nemají vlastníci rodinného domku za péči o rovněž jejich majetek.

Uvedený případ jsou však řídké, mezi něž patří i naše malé SVJ.

Výše odměny funkcionářů SVJ není stanovena právními předpisy. Ovšem i na 

výši odměny se vztahuje ustanovení občanského zákoníku, že musí být v souladu 

s dobrými mravy. Při respektování tohoto obecného ustanovení občanského zákoníku 

by mělo shromáždění rozhodovat o výši odměn. Vhodné bude, když při tom bude 

vycházet z výše odměn za podobné práce, která je v místě obvyklá.

Pokud jde o hotové výdaje, které mají funkcionáři SVJ při výkonu své funkce, 

např. cestovné, poplatky za telefonní hovory apod. jsou společenstvím řešeny různě. 

V některých z nich se má za to, že člen výboru má hradit tyto výdaje ze své odměny. 

V jiných mu jsou hrazeny podle jeho údajů – např. telefonické hovory, nebo dle 

předložených dokladů – jízdenky. Tyto otázky rozhoduje SVJ samo, s tím, že například 
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Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn.: I. ÚS 2298/2010.
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cestovné by mělo být vypláceno v souladu s právními předpisy upravující výdaje na 

služební cestu.

3.4 Členové  SVJ - dlužníci

„Společenství je oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností 

uložených vlastníkům jednotek k tomu příslušným orgánem,“58 tedy výborem nebo 

pověřeným vlastníkem.

SVJ by vymáhalo úhradu předepsaného příspěvku při neuhrazení vlastníkem 

jednotky v soudním sporu. V tomto soudním sporu společenství uspěje, pokud doloží, 

že konkrétní nesplněná povinnost byla orgánem SVJ řádně uložena a že se o ni vlastník 

jednotky též dozvěděl. Obecně platí, že soud by řádnou žalobu věcně zamítl jenom 

v případě, kdyby se zjistilo, že se nejedná o náklady spojené se správou domu a 

pozemku. To znamená, že peníze, o nichž soud rozhodne, má povinný vlastník 

povinnost zaplatit. Proto BytZ v § 15 odst. 3 stanoví, že „k zajištění pravomocně 

přisouzených pohledávek vlastníků vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu zástavní 

právo k jednotce povinného vlastníka.“ Toto zástavní právo vzniká všem ostatním 

vlastníkům jednotek ze zákona a bez projevení jejich vůle. Povinný vlastník, dlužník si 

musí uvědomit, že pokud proti němu nabude právní moci, vznikne ze zákona k jeho 

jednotce ostatním vlastníkům zástavní právo.

Uvedený postup podle mého názoru mnozí neplatiči neznají.                                                                                                                             

Osobně doporučuji s uvedeným postupem případné neplatiče řádně seznámit. Bohužel 

na druhou stranu soudní řízení jsou stále pomalá, nepružná. Soudci někdy nemají ani 

dost informací, jak to přesně ve SVJ vše funguje. Hledají pravdu na základě svých 

znalostí obecné úpravy pohledávek. Jakmile se změní praxe fungování soudů, změní se 

i rychlost vymáhání pohledávek od neplatičů a změní se i fungování hmotněprávní 

úpravy postihů neplatičů. Podle mého názoru nedoporučuji žalovat na zaplacení záloh.

Vzniká zde podle mě jeden problém s praktickými dopady. Soud rozhoduje podle stavu 

ke dni vyhlášení rozsudku. Pokud SVJ bude v žalobě požadovat uznání povinností 

zaplacení zálohy, a mezitím, než soud vynese rozsudek, bude již provedeno vypořádání 

záloh, ztrácí žaloba na zaplacení záloh smysl. Důvod žaloby by bylo nutno změnit na

„úhradu příspěvku na náklady spojené se správou domu a pozemku“. Zálohy placené 
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Ustanovení § 9a  odst. 3 z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.



38

vlastníky nejsou věcně příjmem SVJ. Jsou jen zúčtovatelnou zálohou, půjčkou 

s určením jejího použití. I proto žaloba na zaplacení záloh věcně míjí svým smyslem. 

Pomocí žaloby se vymáhá se něco, co se pak bude vracet.
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IV.

Účetnictví

Odlišnost způsobu vedení účetnictví vyplývá z atypické majetkové podstaty této 

právnické osoby, na kterou musí účetnictví v mezích platné legislativy navázat. 

Základním důvodem specifického účetnictví je charakter této právnické osoby, která je, 

dá se říci, ojedinělý. Jedná se o právnickou osobu, která hospodaří s finančními 

prostředky a dalším majetkem svých členů. Veškerý majetek je v ekonomické a 

v převážně většině i právní podstatě spoluvlastnictvím členů SVJ a za závazky ručí 

právně i ekonomicky také oni. Na tyto neměnné skutečnosti musí navázat účetnictví této 

atypické účetní jednotky.

4.1. Účetní osnovy 

Postupy účtování SVJ je nutno odvíjet od základního právního předpisu, kterým 

je BytZ v návaznosti na účetní předpisy určené pro SVJ. Před účinností zákona č. 

103/200 Sb. (novela k 1. červenci 2000) obsahoval zákon pouze ustanovení o správci, 

který mohl být osobou pověřenou vlastníky jednotek k plnění příslušných úkolů správy 

a oprav a společných částí domu. Tato situace nebyla pro praxi akceptovatelná.

Nyní SVJ vzniká při splnění podmínek přímo ze zákona, jako zvláštní typ 

právnické osoby. Podle §10 platného znění zákona BytZ před jeho novelou, provedenou 

zákonem č. 451/2001 Sb. se společenství se zapisovalo do obchodního rejstříku. A 

podle obchodního zákoníku dle § 2 odst. 2 se osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

považuje za podnikatele, a to bez ohledu na to, zda podniká, tedy zda provádí činnost za 

účelem dosažení zisku. Dále podle § 36 obchodního zákoníku platí, že podnikatelé 

zapsáni v obchodním rejstříku účtují v soustavě podvojného účetnictví. Tomu také 

odpovídá § 9 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost všech společenství vlastníků jednotek vést podvojné účetnictví se po 

1. červenci 2000 stala předmětem kritiky. Bylo poukazováno především na to, že SVJ 

jako právnická osoba zvláštního charakteru nemá zásadně vlastní jmění (vlastní kapitál) 

a spravuje pouze majetek vlastníků jednotek (společné části a zařízení domu, která jsou 

v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek). 
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Proto byla navržena změna této právní úpravy. Nejprve v rámci změny zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 

353/2001 Sb., který v § 9 odstavci 2 písmena b) stanovili, že v soustavě jednoduchého 

účetnictví mohou účtovat obecně prospěšné společnosti, SVJ a ostatní účetní jednotky,

o nichž to stanoví zvláštní právní předpis. Ve výkladu tohoto ustanovení však nedošlo 

ke shodě o tom, že použitá dikce „o nichž to stanoví zvláštní právní předpis“ se vztahuje 

i k SVJ, tedy že to má stanovit zvláštní právní předpis. Problém nejasného výkladu byl

odstraněn v rámci novely BytZ schválené zákonem č. 451/2001 Sb. Do něho byl 

doplněn § 9a novým odstavcem v tomto znění: „Společenství vlastníků jednotek může 

účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví“. Od 31. prosince 2001, kdy zákon č. 

451/2001 Sb. nabyl účinnosti, bylo SVJ oprávněno rozhodnout o tom, jakou soustavu 

účetnictví si zvolí. Pro takové rozhodnutí bylo třeba nadpoloviční většiny hlasů všech 

vlastníků jednotek. To však již od 1. ledna 2004, kdy nabyl účinnosti zákon 437/2003 

Sb., kterým se mění zákon č. 562/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony neplatí. Tento zákon zrušil právě výše citovaný odstavec 4 v § 9a 

BytZ a rovněž pozbyla platnosti vyhláška Ministerstva financí č. 507/2002 Sb. pro 

jednoduché účetnictví.                                                                                                                                                                                                                                                          

V zemích Evropské unie je pojem účetnictví chápán v zásadě jako „podvojné 

účetnictví“. Proto zákon o účetnictví v novelizovaném znění upravuje jen „účetnictví“ 

(podvojné účetnictví). 

Novelou provedenou zákonem č. 437/2003 Sb. byla také schválena možnost 

vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - viz § 13a zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví. Novelou zákona o účetnictví však nedochází ke zrušení evidence 

založené na principu skutečných příjmů a výdajů, ale k jejímu převedení do zákona o 

daních z příjmu.

SVJ vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) vydanou ministerstvem financí podle § 37b  

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání. 

Tato prováděcí vyhláška v § 1 stanoví předmět úpravy pro vedení účetnictví 

v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu:
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a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky

b) uspořádání a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných 

pasiv účetní závěrce

c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledku 

hospodaření v účetní závěrce

d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze 

účetní závěrky

e) směrnou účtovou osnovu

f) účetní metody

g) metodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví

SVJ je povinno otevřít účetní knihy a sestavit zahajovací rozvahu ode dne svého 

vzniku. Dnem vzniku je den, kdy podmínky vzniku SVJ jako právnické osoby podle 

zákona nastanou.59 Zápis v rejstříku společenství u příslušného soudu určeného 

zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku na rozdíl od obchodních společností a 

družstev není rozhodující.

V praxi zde nastávají podle mého názoru problémy, protože dodržet ustanovení 

zákona o účetnictví je ve většině případů velmi obtížné vzhledem k poměrně složitým 

situacím, než se podaří dosáhnout zápisu v rejstříku. 

Vedení účetnictví má zajistit statutární orgán společenství, tj. jeho výbor nebo 

pověřený vlastník. Jestliže je vedení účetnictví zajištěno smlouvou s třetí osobou60, 

zůstává odpovědnost za jeho řádné vedení na statutárním orgánu společenství61. 

Zároveň se předpokládá, že odbornost zpracovatele účetnictví dává jistotu, že účetnictví 

bude vedenou ve smyslu platných účetních předpisů. Součástí povinnosti vést účetnictví 

je i povinnost doložit všechny účetní zápisy účetními doklady nebo je prokázat 

způsobem uvedeným v příslušné dokumentaci.62

Na SVJ se vztahují i české účetní standardy č. 401 až 412 vydané Ministerstvem 

financí pro účetní jednotky, jejíž hlavním předmětem činnosti není podnikání a které 
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Holejšovský J., Neplechová M., Olivová K.: Společenství vlastníků jednotek, Plzeň, Aleš Čeněk, 2008, s. 309.
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Ustanovení § 5 odst. 1  z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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Ustanovení § 5 odst. 2  z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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Holejšovský J., Neplechová M., Olivová K.: Společenství vlastníků jednotek, Plzeň, Aleš Čeněk, 2008, s. 300.
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účtují podle výše citované prováděcí vyhlášky. Další případné změny uvedených 

účetních standardů jsou uveřejňovány vždy ve Finančním zpravodaji vydávaném 

ministerstvem financí. Standardy nejsou sice právním předpisem, avšak pokud účetní 

jednotka postupuje na podkladě jejich ustanovení, jejich použití je považováno za 

postup podle zákona a prováděcí vyhlášky. Účelem standardů je docílení souladu pro 

používání účetních metod účetními jednotkami. Při vedení účetnictví je SVJ povinno 

dále dodržovat osnovu a postup účtování, uspořádání položek účetní závěrky a 

obsahové vymezení těchto položek a další skutečnosti, které stanoví ministerstvo 

financí. V soustavě podvojného účetnictví, v němž SVJ účtuje, se vede:

• deník, v němž se účetní zápisy uspořádávají chronologicky, každý z jeho zápisů 

se promítá do hlavní knihy,

• hlavní kniha, ve které se účetní zápisy uspořádávají z věcného (systematického). 

To znamená na systematických účtech podle tzv. účtového rozvrhu. Hlavní 

kniha vždy obsahuje údaje o zůstatcích účtu ke dni jeho otevírání, souhrn obratu 

stran má dáti a dal, jestliže účtuje nejvýše za kalendářní měsíc a u syntetických 

účtů ke dni sestavení účetní závěrky,

• kniha analytické evidence, v níž se podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní 

knihy. Peněžní částky v knihách analytické evidence musí odpovídat příslušným 

souhrnným peněžním částkám na systematických účtech, k nimž je tato evidence 

vedena,

• účetní doklady, na jejichž základě je možno provést účetní zápisy, musí 

obsahovat předepsané náležitosti. Účetní zápisy musí být vedeny v českém 

jazyce a to srozumitelně, přehledně a způsobem, který zaručuje jejich 

trvanlivost, a tak, aby bylo zabráněno jejich neoprávněným změnám a opravám.

Účetní zápisy se mají vést v účetních obdobích, jimiž jsou kalendářní roky. Ke 

konci účetního období musí společenství sestavit účetní závěrku (tj. rozvahu, výkaz 

zisků a ztrát a přílohu k účetní závěrce) na podkladě prováděcí vyhlášky. Účetní 

závěrku předkládá výbor k projednání a k schválení na shromáždění. Účetní závěrka

představuje základní výstup z účetnictví. Zahrnuje uzavření účtů všech a zjištění obratu 

a výpočet konečných zůstatků. Podle konečných zůstatků aktiv a pasiv, nákladů a 

výnosů se vypočte výsledek hospodaření, tj. tzv. zisk.
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Účetní písemnosti a záznamy na technických nosičích je společenství povinnost 

ukládat do svého archivu ve stanoveném pořádku a odděleně od ostatních písemností a 

zabezpečit je proti krádeži a zničení a poškození.

4.2 Náklady SVJ

Obsahové vymezení nákladů je v prováděcí vyhlášce v ustanovení § 26 č.

504/2002 Sb. Ve prospěch účtů účtové třídy 5 – Náklady. Při účtování nákladů 

postupuje SVJ podle Českého účetního standardu č. 412.63 SVJ má ze zákona mandát 

k provádění činností vztahující se pouze ke správě domu. Při této činnosti vznikají 

náklady, které jsou mu uhrazeny příspěvkem na správu domu ze záloh, které jsou 

vlastníci ze zákona jednotek a spoluvlastnictví společných částí domu povinni uhradit. 

Zálohy podléhají vyúčtování.

Účtování příspěvku na úhrady správy domu vychází z § 15 BytZ. Výši příspěvku 

stanoví společenství dopředu tak, aby tyto zálohy pokryly předpokládané náklady na 

správu společných částí domu, jak pro běžné účetní období, tak i do budoucna. Finanční 

prostředky přijaté na zabezpečení finančního krytí správy domu představují v účetnictví 

SVJ přijatou zálohu (v podstatě závazek vůči členům společenství).

V průběhu účetního období jsou účtovány náklady na vrub účtů v účtové třídě 5

- náklady podle druhů na podkladě směrné účtové osnovy vyhlášky. U nevýdělečných 

organizací jsou podle účetních předpisů součástí nákladů i výdaje hrazené na vrub 

fondů, které tyto účetní jednotky vytvářejí na základě právních předpisů. Takovým 

fondem může být u SVJ fond oprav. Vyúčtování nákladů na správu domu z právního 

hlediska je nutno akceptovat skutečnost vycházející z platných předpisů. Pokud se 

vlastníci jednotek nedohodnou jinak (např. u nákladů na opravu těch společných částí 

domu, které jsou každým vlastníkem využívány shodně) pak platí postup daný BytZ a 

náklady na správu domu (tzn. bez služeb) nesou všichni vlastníci jednotek poměrně 

podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu64.  SVJ  zahrne do 

svého účetního rozvrhu pouze ty náklady, pro které má z hlediska své činnosti náplň, tj 

pro náklady vztahující se ke správě společných částí a zabezpečování služeb spojených 

s užíváním bytů (neúčtuje se zde cena těchto služeb). Pokud SVJ účtuje podle účetních 
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předpisů o dlouhodobém hmotném majetku, pořízeném k účelu správy domu, jsou 

odpisy součástí nákladů, které budou uhrazeny příspěvkem vlastníků jednotek na správu 

domu.

4.3 Výnosy SVJ

Obsahové vymezení nákladů je v § 27 v prováděcí vyhlášce č. 504/2002 Sb.  Ve 

prospěch účtů účtové třídy 6 – Výnosy. Při účtování výnosů postupuje SVJ podle 

Českého účetního standardu č. 412.65 SVJ. Účtuje veškeré výnosy narůstající způsobem 

od začátku účetního období. V účetnictví SVJ jde o výnosy, kterými jsou uhrazeny 

náklady na činnost SVJ, popřípadě další příjmy, které následně budou zaúčtovány jak o 

závazek vůči vlastníkům jednotek. Pokud SVJ přijalo zásadu, že některé výnosy jsou 

vždy příjmem vlastníků jednotek, je možno zvolit zkrácený postup tzn., že příjem bude 

zaúčtován, jako závazek vůči vlastníkům, tj. pouze jako zúčtovací vztah, kdy účetní 

jednotka je pouze zprostředkovatelem mezi odběrateli a vlastníky jednotek. Tuto

„zkrácenou metodu“ účtování, uvedenou v přijatých vnitřních předpisech SVJ a 

v příloze účetní závěrky, nelze hodnotit v tomto případě jako porušení účetních předpisů 

či účetní teorie.

Mezi výnosy patří také příjmy z úroků. SVJ nepodniká ve smyslu obchodního 

zákoníku,66 předpokládá se, že bude mít vždy náklady a výnosy z bankovního účtu 

(poplatky za vedení účtu a přijaté úroky). K uvedené problematice se uvádí, že úrokové 

příjmy jsou příjmem osoby, na jejíž jméno, bankovní účet je zřízen, bez ohledu na zdroj 

uložených peněz.  Úroky z běžného účtu bankovního účtu SVJ, které nebylo založeno 

za účelem podnikání, nejsou předmětem daně z příjmu67. Uvážíme-li, že SVJ pouze 

spravuje cizí prostředky, objevují se i názory, že příjmy z bankovního účtu po odečtu

nákladů s tímto příjmem spojených, jsou příjmem vlastníků bytových jednotek. Zde 

bych upozornil, ale že je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Předpokládám, že 

tato otázka nebude v praxi aktuální, neboť se jedná v současnosti o částky velice nízké. 

Příjmy z terminovaného vkladu mohou být obdobně rovněž příjmem vlastníků bytových 
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jednotek za stejné podmínky jako u běžného účtu. V účetnictví SVJ se bude účtovat o 

přijatých úrocích jako u každé jiné právnické osoby.

Dále mezi výnosy patří penále, úrok z prodlení, neboť SVJ je oprávněno 

vlastním jménem vymáhat plnění povinností nejen svých členů, což ukládá BytZ, ale 

rovněž i povinnost jiných osob (např. dodavatelů služeb), které SVJ svým jménem 

uzavřelo. Penále se týká služeb v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Úrok 

z prodlení za opožděné platby jednotlivých vlastníků jednotek lze hodnotit jako příjem 

SVJ a tudíž v tomto případě se neprovádí rozúčtování mezi jednotlivé vlastníky. 

Výnosem jsou i dotace na opravu panelového domu SVJ. Jedná se o dlouhodobý 

program státní podpory oprav bytového fondu, má usnadnit přístup k dlouhodobým 

výhodným úvěrům na financování oprav. Mezi výnosy SVJ patří i dotace na úhradu 

úroků z úvěru. Podmínky a rozsah poskytování státní úrokové dotace jsou v současnosti 

upraveny nařízením vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení ke krytí části úroků z úvěru poskytnutých bankami právnickým a fyzickým 

osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů. Speciální výnosem

může být dotace na technické zhodnocení domu, které v tomto případě představuje 

zhodnocení společných částí domu ve spoluvlastnictví členů společenství. Jde o 

netypickou situaci pro účtování účetní jednotky, na kterou se vztahuje vyhláška.68

Dosáhne-li společenství zisk, může jej buď, rozdělit mezi členy nebo jej přidělit 

do fondu oprav. Zisk bude připadat v úvahu např. za situace, kdy jsou v domě nebytové 

prostory, které společenství pronajme. Nájemné z nich pak tvoří součást zisku 

společenství. Jeho zisk však není, nevyčerpal-li zálohy poskytnuté vlastníky jednotek na 

krytí výdajů se správou domu, tento přebytek se převádí do příštího účetního období. O 

použití zisku rozhoduje shromáždění v souvislosti se schválením účetní závěrky. Pro 

řádnou péči o svěřené prostředky je důležité založení bankovního konta společenství. 

Jeho prostřednictvím se pak uskutečňuje většina jeho příjmových a výdajových plateb. 

Finanční prostředky, které soustřeďuje od svých členů, eviduje společenství ve dvou 

fondech a to ve fondu oprav a ve fondu pro správu domu. O čerpání prostředků 

rozhoduje zásadně shromáždění a operativně provádí jeho usnesení výbor společenství.
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4.4 Majetek pořízený SVJ ke správě domu

Z hlediska účetnictví lze vycházet z předpokladu, že SVJ, které se zabývá pouze 

správou domu, nemá vlastní jmění ve smyslu prováděcí vyhlášky. V tomto případě 

spravuje pouze majetek svých členů - vlastníků jednotek. Finanční prostředky 

poskytnuté vlastníky jednotek jsou pro SVJ cizími zdroji na úhradu správy domu a 

služeb spojených s užíváním bytů. Celé financování činností SVJ je založeno na režimu 

záloh a vyúčtování skutečných nákladů na správu společných částí domu a cen služeb 

spojených s užíváním bytu. Společenství potřebuje věci, případně i nebytový prostor 

k plnění úkolů týkající se správy domu a pozemku (např. sekačku na trávu, počítač,

úklidový stroj apod.), především pokud nevyužívá služeb správce. Je však otázkou, 

z jakých zdrojů SVJ si tento majetek pořídí.69 Z účetního hlediska se jedná o cizí zdroje, 

tzn. finanční prostředky, které složí či již složili vlastníci jednotek, přičemž se však 

nejedná o vklady, jako např. u družstev či obchodních společností. Poněvadž 

BytZ v platném znění tento problém neřeší, v doporučení k postupům účtování se dosud 

vycházelo z úvahy, že charakter SVJ nedává důvod pro vznik vlastního jmění této 

právnické osoby. Pokud společenství pořídí věci pro zabezpečení své činnosti, je tento 

majetek pořízen z finančních prostředků členů, které nejsou vklady do společenství a 

tento majetek je tudíž ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek. V aktivech společenství se 

proto neobjeví (lze doporučit zaúčtování do podrozvahy, čímž je evidence tohoto 

majetku zabezpečena). Konkrétní výklad k problematice vlastních zdrojů SVJ k majetku 

pořízeného společenstvím k účelům společných částí domu nebyl doposud jednoznačně 

podán.
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V.

Daně a další daňové povinnosti SVJ

Charakter SVJ jako právnické osoby z pohledu daňových předpisů vychází 

z ustanovení § 9 odst. 1 BytZ, který jednoznačně uvádí vznik této právnické osoby 

pouze za účelem správy domu. Z této formulace BytZ lze jednoznačně vyvodit, že 

činnost SVJ nemá charakter podnikání. Daňové předpisy v současném znění uvádějí 

v ustanovení, které definuje daně právnických osob tak, že: „U poplatníků, kteří nejsou 

založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, 

z členských příspěvků a příjmy z nájemného.“70

Je jednoznačné, že toto ustanovení daňového zákona se SVJ nedotkne, neboť 

tyto příjmy u něj nepřicházejí v úvahu. Zákon dále uvádí, že u poplatníků, kteří nejsou 

založeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně příjmy mimo jiné:

a) z činností vyplývající z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) 

vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší, 

činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy, 

statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami.

b) z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze státního rozpočtu, rozpočtu 

kraje a rozpočtu obce poskytnutých podle zvláštních právních předpisů, z prostředků 

poskytnutých státními fondy, z podpory poskytnuté regionální radou regionu 

soudružnosti podle zvláštního právního předpisu, z podpory od Vinařského fondu, 

z prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejných rozpočtů cizích 

států a dále příjmy krajů a obcí plynoucí z výnosu daní nebo podílu na nich, výnosu 

poplatků a peněžních odvodů, které jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje a obce

c) z úroků z vkladů ne běžném účtu71

Z důvodu že je SVJ povinno splnit podmínku danou zákonem o daních, jsou 

povinní vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny oddělené 

příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo 
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předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Totéž platí i pro vykazování 

nákladů (výdajů). V této souvislosti je třeba upozornit na ustanovení§ 20 odst. 7 

současného znění zákona o daních z příjmu, které rovněž umožňuje poplatníkům, kteří 

nejsou založeni nebo zřízeni za účel podnikání, podstatnou daňovou úlevu při splnění 

zákonem stanovených podmínek.

5.1 Registrace k dani z příjmu a z DPH

Z ustanovení BytZ vyplývá, že SVJ je právnickou osobou a daňovým 

poplatníkem. V rámci novelizace BytZ, zákonem č. 451/2001 Sb. byl doplněn § 10 

novým odst. 5, jenž zní: „Společenství předloží přihlášku k registraci místně 

příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy začalo pobírat příjmy podrobené dani 

nebo mu vznikla povinnost srážet daň nebo zálohu na ni.“

Toto doplnění vyřešilo nejednoznačný výklad zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, který byl účinný do 31. 12. 2010, z jehož § 6 bylo možno dovodit, že 

SVJ jako právnická osoba má ve všech případech registrační povinnost, která je 

upravena v § 33 zákona o správě daní. Za nesplnění této povinnosti mohl správce daně 

uložit pokutu do zákonem stanovené výše. Od 1. 1. 2011 nabyl účinnosti nový zákon č. 

280/2009 Sb., daňový řád. Tento zákon upravuje nově postup správců daní, práva a 

povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají pří správě daní.

Po účinnosti zákona č. 451/2001 Sb. registrační povinnost vznikne SVJ až v tom 

případě, že začne pobírat příjmy podrobené dani. Za příjmy podrobené dani se 

nepovažují finanční prostředky složené vlastníky jednotek jako zálohy na náklady 

spojené se správou domu a pozemku. Ani v případě záloh na správu domu nejde o 

příjem společenství vlastníků jednotek. Daňová evidence je určena pouze pro fyzické 

osoby. Samotný vznik společenství tedy registrační povinnost neukládá. Nejčastější role 

společenství při registraci k dani z příjmu je, že vyplatí odměnu členům orgánu 

společenství či zaměstnává pracovníky pro zajištění činnosti společenství v rámci 

pracovního poměru.

Z ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů vyplývá, že SVJ se nemůže registrovat jako plátce daně, neboť nepodniká a 

nevykazuje činnost mající znaky podnikání, jak vyplývá z § 9 BytZ. Správa společných 

prostor a částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví členů společenství, není činností 
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vykazující znaky podnikání. Z tohoto důvodu při přeúčtování služeb ze společenství 

jako neplátce daně na vlastníky jednotek nemohou jednotliví vlastníci, přestože jsou 

plátci daně, uplatnit nárok na odpočet (SVJ nemůže vystavit daňový doklad).72S touto 

skutečností podle mého názoru nebudou pravděpodobně souhlasit plátci daně – vlastníci 

nebytových prostorů, které jim slouží k podnikání.

5.2 Daň z nemovitosti

Plátci daně z nemovitosti jsou členové SVJ.  Každý samostatně má povinnost 

zaregistrovat se pomocí daňového přiznání na finančním úřadě do 31. ledna na daný rok 

(dále se už nepodává, pokud nedošlo ke změnám) se splatností daně k 31. května 

běžného roku, nepřevýší-li daň 1 000,- Kč. Důležité je datum s právním účinkem 

vkladu, tzn. datum, kdy je člen SVJ vlastníkem nemovitosti a musí platit daň. Zákon 

dělí daň z nemovitostí na daň z pozemků a daň ze staveb.

Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku.73 Je-li podle zvláštního 

právního předpisu spoluvlastnictví k pozemku odvozeno od vlastnictví k bytu nebo 

samostatnému nebytovému prostoru, který je evidován v katastru nemovitostí, je 

poplatníkem daně z pozemku vlastník bytu nebo samostatného nebytového prostoru ve 

výši svého podílu na celkové dani z pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému podílu 

na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí. Spoluvlastníci bytu nebo samostatného 

nebytového prostoru jsou povinni platit daň ze svého podílu na pozemku společně a 

nerozdílně.74Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, bytu nebo samostatného 

nebytového prostoru.75

U SVJ jako právnické osoby by připadala v úvahu daň z nemovitosti pouze 

tehdy, pokud by mělo nemovitost ve svém majetku. Mohlo by jít např. o nebytový 

prostor používaný jako kancelář nebo archív. SVJ by se muselo zaregistrovat k této 

dani. Povinnosti SVJ by se nelišily od ostatních poplatníků.
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Holejšovský J., Neplechová M., Olivová K.: Společenství vlastníků jednotek, Plzeň, Aleš Čeněk, 2008, s. 332.
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Ustanovení § 3 odst. 1 z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.
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Ustanovení § 3 odst. 6 z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.
75

Ustanovení § 8 odst. 1 z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti.
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5.3. Daň dědická, darovací a spotřební daň

Daň dědická a daň darovací se mohou vyskytovat spíše ojediněle, ale musíme je 

připustit. SVJ může získat v rámci dědictví bytovou nebo nebytovou jednotku, stejně 

tak ji může získat darem. Darem může získat i jiný majetek. Potom se musí zabývat 

povinnostmi k dani darovací nebo dědické. Plátcem spotřební daně je právnická nebo 

fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, 

daňovým zástupcem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit 

v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu nebo 

v souvislosti se ztrátou nebo zničením anebo jiným znehodnocením vybraných výrobků 

dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně.76 Z uvedeného vyplývá, že 

na SVJ se spotřební daň nevztahuje.
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Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a)  z. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
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                                                      VI.

Kontrola hospodaření v SVJ

Kontrolní orgán SVJ může mít různé pravomoci, v podstatě by ale měl být 

jakýmsi mezistupněm mezi vlastníky a výborem. Tedy orgán, který odpovídá za to, že 

výbor nezneužívá svých pravomocí (např. neefektivně hospodaří). Může být například 

určen kontrolor hospodaření společenství, který bude mít kontrolu nad běžnými 

rozhodnutími výboru. Jako orgán společenství může být určena osoba provádějící 

příjem a vyřizování stížností a podnětů vlastníků. Dalšími orgány mohou být např. 

kontrolní či finanční komise. Záleží vždy na stanovách příslušeného SVJ.       

„Praktickým orgánem společenství by mohl být i vymahač, kde vlastníci nechtějí platit 

zálohy a příspěvky. Jeho úkolem bude komunikovat s dlužníky, bude jim připomínat 

splatné dluhy a bude je přesvědčovat, aby raději peníze uhradili dobrovolně, eventuálně 

se bude jménem společenství.“77 S uvedeným návrhem osobně nesouhlasím, podle mého 

názoru si myslím, že v praxi by to nebylo neosvědčilo, aby v domě byl vlastní 

„vymahač“. Uvedená problematika se úzce dotýká samotného vlastního hospodaření

SVJ. Z praxe a podle mého názoru je ale vhodnější, aby takovýmto případným 

„vymahačem“ byli samotní členové výboru, popřípadě osobně předseda výboru. Jedná 

se o lidi s určitými kompetencemi a aktuálními informacemi v oblasti hospodaření 

samotného SVJ. 

Jako předpoklad pro řádné hospodaření samotného SVJ je podle mého názoru

nutné, aby jednotliví vlastníci jednotek domu plnili řádně svoje povinnosti a přitom 

uplatňovali náležitě svoje práva. V praxi to znamená, aby se průběžně osobně zajímali o 

konkrétní záležitosti daného SVJ.

Svoje kontrolní funkce může každý vlastník bytové jednoty podle mého názoru 

nejlépe uplatňovat svým hlasováním na nejvyšším orgánu, na shromáždění  SVJ. Zde 

má možnost veřejně a zákonným způsobem možnost nejlépe ovlivňovat chod 

hospodaření samotného SVJ. Přitom je nutné dodržet zákonné předpoklady procesu 

hlasování na shromáždění, včetně základní podmínky a to usnášeníschopnosti 

shromáždění. Např. Nejvyšší soud ve svém judikátu uvádí: „Hlasování vlastníků 
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Pražák, Z.: Společenství vlastníků jednotek, praktická příručka, 3. vydání, Praha: Linde, 2010, s. 142.
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jednotek podle § 11 odst. 3 BytZ je projevem vzájemného vztahu mezi spoluvlastníky. 

Přijaté rozhodnutí zavazuje nejen spoluvlastníky budovy, ale také SVJ, protože jde o 

rozhodnutí nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek.“78

Shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají 

většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů. 

Většina hlasů se však počítá nikoli podle počtu osob vlastníků, ale podle velikosti 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Při rovnosti hlasů nebo 

nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv 

vlastníka soud, aby o ní rozhodl. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný 

vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 

měsíců od dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne. Dle judikátu Nejvyššího soudu 

důležitou záležitostí ve smyslu § 11 odst. BytZ se rozumí: „Taková skutečnost, která 

přímo zasahuje buď, do samotného právního postavení vlastníků jednotek nebo do 

podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska jeho využití.“79

BytZ konstruuje i speciální rozhodování shromáždění SVJ, které se vyžaduje:

• při zvolení výboru nebo pověřeného vlastníka nadpoloviční většiny hlasů všech 

vlastníků (opět velikost dle spoluvlastnických podílů na společných částech 

domu),

• při schvalování nebo změně stanov, při přijetí usnesení o věcech, které jsou 

součástí prohlášení vlastníka budovy, při uzavření smlouvy o zástavním právu k 

jednotkám, o rozhodování o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky

jednotek podle je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů,

• při rozhodování o změně účelu užívání stavby a změně stavby ve smyslu 

stavebního zákona, jakož i podstatných změn týkajících se společných částí 

domu, je zapotřebí souhlas všech vlastníků jednotek.

O průběhu shromáždění se pořizuje zápis. V zápise ze schůze shromáždění je nutno 

uvést podle mého názoru i odborné literatury:

- kolik vlastníků jednotek a s jakým spoluvlastnickým podílem bylo přítomno na 

schůzi a že shromáždění bylo usnášeníschopné,
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. března 2010, sp. zn.: 22 Cdo  1571/2009.
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. října 2008, sp. zn.: 28 Cdo  3246/2007. 
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- zda program schůze byl schválen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků,

- s jakým výsledkem bylo provedeno hlasování o těch bodech programu, o nichž 

bylo hlasováno,

- stručný popis a závěry diskuze,

- výhrady a připomínky k průběhu shromáždění.

Zápis ze schůze shromáždění má podepsat osoba, která řídila jednání a určený 

zapisovatel. Jako příloha z jednání schůze se přikládají podklady, které byly předloženy 

k jednání schůze. Zde bych z vlastních zkušeností doporučil, aby se zápisům ze schůzí

shromáždění věnovala velká pozornost. Uvedené zápisy pak v případě jakéhokoliv 

sporu se stávají důležitým dokumentem. Uvedená rozhodnutí shromáždění z pohledu 

praxe se většinou dotýkají konkrétního hospodaření domu. Při zpracovávání zápisů 

doporučuji jejich zpracovatelům náležitě věnovat náležitou péči obsahu, ale i 

požadované formě zápisu, předejde si tím do budoucnosti případným zbytečným 

sporům. Zápisy slouží zároveň i jako podklady pro třetí osoby o tom, jak a o čem bylo 

na shromáždění rozhodnuto (např. při žádosti o úvěr, jako podklady pro banku) a

ostatním členům SVJ. Podle mého názoru je žádoucí seznámit veřejně, jakým způsobem 

bude zajištěn snadný a praktický přístup ke zhotoveným zápisům ze shromáždění, jak za 

účelem seznámení se zápisem jednotlivého konkrétního vlastníka, tak i za účelem

možnosti kontroly zvolených kontrolních orgánů. V každém SVJ tomu tak v praxi určitě 

není.

V případě, že by se shromáždění SVJ nesešlo k volbě orgánů SVJ nebo tyto 

orgány by nebyly zvoleny, plní funkci orgánů SVJ vlastník, jehož spoluvlastnický podíl 

na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu. Pokud žádný takový vlastník 

neexistuje, plní úlohu orgánů SVJ zakladatelé, tj. členové SVJ, kteří jimi byli při vzniku 

SVJ.80

Pokud by na první schůzi nebyly přijaty stanovy, budou se řídit právní poměry 

SVJ stanovami vzorovými81. Zde je podle mého názoru z pohledu praxe upozornit, že 

se stanovy představují důležitou součást pro oblast kontroly hospodaření. Samotné SVJ 

ke své konkrétní činnosti potřebuje velmi dobře zpracované stanovy. Je proto důležité 
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Ustanovení  § 9 odst. 9 z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
81 Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, ve znění pozdějších 
    předpisů.
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při jejich přípravě a následném schvalování věnovat velkou pozornost obsahu stanov. 

Při zpracovávání stanov je nutné samozřejmě dodržet zákonné požadavky.

6.1 Kontrolní komise 

Kontrolní komise není povinným orgánem SVJ podle BytZ. Kontrolní komise je 

tedy volena pouze v případě, že tak určují stanovy SVJ podle § 9 odst. 7 písm. c) BytZ. 

Toto zákonné ustanovení umožňuje zřizovat další orgány SVJ a v praxi se většinou 

jedná právě o kontrolní komisi nebo revizora SVJ, tam kde je počet členů nižší než 

deset.82 Vzhledem k tomu, že BytZ nestanoví povinnosti zřizovat kontrolní komisi, 

neurčuje ani její působnost či práva a povinnosti. Podle § 9 odst. 14 písmena c) BytZ 

však stanovy musí v ustanovení o orgánech obsahovat jejich práva a povinnosti a 

způsob jejich svolávání. To znamená, že v případě, kdy SVJ podle stanov má volit také 

kontrolní komisi, musí stanovy obsahovat také určení práv a povinností této komise.  

Pokud stanovy určitého SVJ neobsahují práva a povinnosti kontrolní komise, která je 

v SVJ podle stanov zvolena, pak je potřebné se řídit ustanoveními vzorových stanov 

SVJ o kontrolní komisi, jmenovitě článkem X. vzorových stanov.

Při stanovení práv a povinností kontrolní komise je vhodné upravit např.: jakým 

způsobem přijímá a projednává stížnosti vlastníků jednotek, stížnosti na činnost výboru, 

do kdy je povinna odpovědět, jaké podklady je oprávněna vyžadovat od výboru, kolik 

členů má kontrolní povinnosti, kolikrát se má minimálně scházet, zda má právo

kontrolní komise zúčastnit se zasedání výboru, kdo svolává a řídí jednání kontrolní 

komise, jakým způsobem bude pořizován zápis, kde a komu bude předán zápis 

z jednání kontrolní komise, zda člen komise odpovídá za škodu, kterou způsobil SVJ 

porušením své právní povinnosti, obdobně jako člen výboru apod.

Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění vlastníků jednotek a je nezávislá 

na ostatních orgánech SVJ. Kontrolní komise je nejméně tříčlenná.

6.2 Soudní ochrana

Pokud je na shromáždění SVJ část vlastníků jednotek přehlasována, mohou se 

rovněž obrátit na věcně a místně příslušný soud. V tomto případě, je však aktivní 
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Holejšovský J., Neplechová M., Olivová K.: Společenství vlastníků jednotek, Plzeň, Aleš Čeněk, 2008, s. 145.
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legitimace dána jen přehlasovaným vlastníkům jednotek. Je však třeba splnit podmínku 

zákona, která spočívá v tom, že se musí jednat o důležitou záležitost. Otázka, co je a co 

není důležitou věcí, bude řešena dle okolností každého jednotlivého případu; může jím

být např. návrh: „Aby bylo v domě zřízeno schodišťové madlo z důvodu nepříznivého 

zdravotního stavu žalobkyně; tento návrh byl ostatními členy žalovaného zamítnut.“83

„Možnost domoci se ochrany u soudu nelze chápat jen ve smyslu správy domu, 

ale i ve smyslu správy pozemku, který je vlastněn spoluvlastníky domu, resp. vlastníky 

bytu.“84 Pasivní legitimace byla dle judikátu Nejvyššího soudu ČR dána ostatním 

spoluvlastníkům domu, resp. pozemku, a nikoli SVJ, ačkoli toto společenství tvořilo na 

shromáždění vlastníků jednotek svou vůli: „Soudní rozhodnutí je tedy vyvoláno 

návrhem vlastníka jednotky, který chce dosáhnout rozhodnutí společenství vlastníků, 

resp. jiného výsledku hlasování členů společenství vlastníků. Podle názoru odvolacího 

soudu ze znění § 11 odst. 3 BytZ vyplývá, že spor dle tohoto zákonného ustanovení je 

svou povahou sporem spoluvlastnickým. To vyplývá ze spoluvlastnické koncepce zákona 

a svědčí o tom i dikce tohoto ustanovení, obdobná dikci § 139 odst. 2, 3 občanského 

zákoníku. Proto jsou v takovém případě pasivně legitimováni ti, kdo mají právo 

hlasovat, tedy členové společenství vlastníků (vlastníci jednotek a současně 

spoluvlastníci společných částí domu), nikoli samo společenství vlastníků. Společenství 

vlastníků vlastnické právo ke společným částem domu ani jednotkám nemá, dle výše 

zmíněného § 9 zajišťuje jen správu domu (podle rozhodnutí společenství případně 

soudu)“85

Ústavní soud ovšem poněkud „modifikoval“ právní názor Nejvyššího soudu ČR, 

když konstatoval: „Hlasování vlastníků jednotek podle § 11 odst. 3 zákona o vlastnictví 

bytů je projevem vzájemného vztahu mezi spoluvlastníky. Existuje-li společenství 

vlastníků jednotek v podobě právnické osoby, je rozhodování vlastníků jednotek 

současně projevem tvorby vůle této právnické osoby. Přijaté rozhodnutí zavazuje nejen 

spoluvlastníky budovy, ale také společenství vlastníků jednotek, protože jde o 

rozhodnutí jeho nejvyššího orgánu – shromáždění vlastníků jednotek. V konečném 

důsledku se tak vytvořila vůle společenství (plurality spoluvlastníků budovy) a podle 

toho, zda má či nemá právní subjektivitu, je dána i pasivní legitimace v případném 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30 června 2004 sp. zn. 28 Cdo 2381/2002.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. srpna 2001, sp. zn. 28 Cdo 1243/2000.
85

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30 června 2004 sp. zn. 28 Cdo 2381/2002.



56

sporu podle § 11 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů. Nemá-li společenství vlastníků právní 

subjektivitu, jsou pasivně legitimováni spoluvlastníci jednotek, vzniklo-li společenství v 

podobě právnické osoby, je pasivně legitimováno toto spol. vlastníků jednotek.“86

V případě, že existuje SVJ, je pasivně legitimováno SVJ, pokud však SVJ 

nevzniklo, pasivní legitimace v žalobě přehlasovaného vlastníka bude dána ostatním 

spoluvlastníkům domu, resp. ostatním vlastníkům jednotek. Přehlasovaný vlastník 

(resp. nebylo-li dosaženo většiny či dohody, nebo bylo-li dosaženo rovnosti) musí své 

právo uplatnit u soudu v prekluzivní lhůtě (právo po marném uplynutí lhůty zaniká) 

šesti měsíců od doby, kdy rozhodnutí bylo přijato. Podle usnesení Vrchního soudu 

v Praze: „Spory vzniklé z rozhodnutí, které přijalo shromáždění společenství vlastníků 

jednotek v rámci své působnosti, projednávají a rozhodují ve smyslu ustanovení § 9 

odst. 3 písm. u) o. s. ř. v prvním stupni krajské soudy.“87

„Vlastník jednotky je povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození 

způsobené na jednotkách jiných vlastníků a na společných částech domu, které způsobil 

on nebo ti, kdo s ním jednotku užívají.“88 Není relevantní okolností, zdali osoby 

jednotku spoluužívající užívají tuto jednotku trvale nebo jen přechodně. V případě, že 

vlastník neodstraní závady a poškození dobrovolně, mohou ostatní vlastníci tyto opravy 

provést sami a na daném vlastníkovi se domáhat náhrady účelně vynaložených nákladů. 

Pravomocným rozsudkem, kterým bude náhrada nákladů ostatním vlastníkům jednotek 

přiznána, vzniká přímo ze zákona zástavní právo k jednotce, společným částem domu i 

pozemku a dále pak zástavní právo k věcem movitým. Aby zástavní právo k věcem 

movitým trvalo, musí být pořízen soudním vykonavatelem seznam movitých věcí; 

pokud by to nebylo učiněno, zástavní právo k věcem movitým zanikne odstraněním věcí 

movitých z bytu. Vzhledem k výslovnému odkazu v ustanovení § 13 odst. 2 BytZ, věta 

druhá, můžeme uvažovat podle mého názoru o přiměřené aplikaci ustanovení týkajících 

se vzniku zástavního práva na věcech movitých, které mají sloužit k zajištění 

pohledávek vzniklých z důvodu neplacení nájemného. Ostatní vlastníci mají tedy právo 

zadržet na vlastní nebezpečí movité věci umístěné v jednotce dlužníka v případě, že 

dochází k odstraňování těchto věcí nebo v případě, že by se vlastník jednotky stěhoval. 

Do osmi dnů od zadržení však musí oprávnění vlastníci požádat o soupis movitých věcí 
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  Ustanovení § 13 odst. 2 z. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
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soudním vykonavatelem. Pokud tak neučiní, jsou povinni movité věci dlužníku 

vydat.  Pokud povinný nesplní ve lhůtě stanovené v rozsudku svou povinnost uhradit 

dluh včetně příslušenství, mohou se věřitelé (oprávnění vlastníci ostatních bytových 

jednotek) domáhat uspokojení pohledávky prodejem zástavy, tzn. prodejem bytu, 

společných částí domu a pozemku, ale i movitých věcí umístěných v jednotce.89       

          Dalším případem soudní obrany může být, že některý z vlastníků jednotek 

nehradil zálohy, a tedy porušoval svou povinnost vyplývající mu ze zákona a zpravidla i 

ze stanov či prohlášení vlastníka budovy (§ 4 odst. 2 písm. g) BytZ) Zde je možné, aby 

se ostatní vlastníci bytových jednotek domáhali na „neplatiči“ úhrady záloh, a to 

klasickou žalobou na plnění. V případě, že soud žalobě vyhoví, právní mocí rozsudku 

vzniká ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 BytZ ve prospěch vlastníků jednotek přímo ze 

zákona zástavní právo k jednotce povinného vlastníka. Vznik zástavního práva se do 

katastru nemovitostí zapíše záznamem na návrh oprávněných vlastníků jednotek, 

postačí, pokud návrh podá kterýkoli z oprávněných vlastníků jednotek. Návrh by měl 

obsahovat takové doklady, které jednoznačně prokážou, že podmínky pro vznik 

zástavního práva ze zákona byly splněny, tzn. pravomocný rozsudek soudu, kterým 

byly přisouzeny pohledávky vlastníkům jednotek z titulu povinnosti přispívat na správu 

domu a pozemku. 

          Pokud povinný nesplní ve lhůtě stanovené v rozsudku svou povinnost uhradit 

dlužné částky včetně příslušenství, mohou se věřitelé (oprávnění vlastníci ostatních 

bytových jednotek) domáhat uspokojení pohledávky prodejem zástavy, tzn. prodejem 

bytu, společných částí domu a pozemku. Dostatečným titulem pro výkon rozhodnutí 

prodejem zástavy by měl být již rozsudek, ve kterém je vlastník jednotky odsouzen k 

povinnosti zaplatit dluh. Věřitelé se rovněž mohou domáhat prodeje zástavy v 

nedobrovolné veřejné dražbě nebo soudním prodejem. 

Zástavní právo zanikne splněním dluhu, zánikem zástavy, vzdají-li se věřitelé 

zástavního práva, složením obvyklé ceny zástavy (tedy jednotky) věřitelům, písemnou 

smlouvou uzavřenou mezi věřiteli a zástavním dlužníkem (§ 170 odst. 1 OZ). 

Promlčením zajištěné pohledávky zástavní právo nezanikne. Zánik zástavního 

práva je opět třeba oznámit katastrálnímu úřadu, aby provedl výmaz zástavního práva z 

katastru nemovitostí.
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VII.

BytZ v České republice z pohledu de lege ferenda

Současná právní úprava vlastnictví bytů a nebytových prostor po 16 letech své 

existence již do značné míry neodpovídá požadavkům a zkušenostem praxe, a to ani 

navzdory provedení zásadních novelizací v letech 2000 – 2001 a dalších novelizací.

7.1 Neschválení návrhu nového BytZ

Nynější BytZ měl být nahrazen novým zákonem, jehož návrhy připravované v 

letech 2005, 2007 a 2009 nebyly z různých důvodů schváleny. Uvedený proces začal 

podle vládou schváleného věcného záměru zákona (usnesení vlády ČR č. 293 ze dne 16. 

března 2005), na jehož základě byl zpracován návrh zákona o vlastnictví bytů a 

nebytových prostorů ministerstvem pro místní rozvoj. Vláda usnesením ze dne 31. srpna 

2005 č. 1090 schválila návrh BytZ. Tento vládní návrh byl předložen v roce 2005 

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako tisk 1118 včetně doprovodného 

změnového zákona.  Poslanecká sněmovna postoupila vládní návrh zákona do druhého 

čtení. Vzhledem ke končícímu funkčnímu období Poslanecké sněmovny v červnu roku 

2006 však již nebyl návrh zákona projednán.

Dále byl návrh nového zákona BytZ předkládán jako plnění usnesení vlády č. 

500 z května 2007 o Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 a 

Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010.  Předkládaný návrh vycházel 

z vládou schváleného věcného záměru zákona o bytovém spoluvlastnictví (usnesení č. 

293 ze dne 16. března 2005). Záměrem předkladatele ministerstva pro místní rozvoj

bylo, aby nový zákon navázal na to, co se v dosavadní právní úpravě osvědčilo a 

současně vyhověl požadavkům praxe na odstranění některých nedostatků a na zlepšení 

právního prostředí v oblasti vlastnických práv. V zájmu co nejkvalitnější právní normy 

reflektující potřeby praxe byli odborem bytové politiky přizváni ke spolupráci zástupci 

bytových družstev, společenství vlastníků (a jejich sdružení), developerů, advokátů a 

katastrálních expertů.

Návrh BytZ byl předložen vládě dne 31. prosince 2007 v souladu s Plánem 

legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007. Návrhy zákona o vlastnictví bytů 

a nebytových prostorů a změnového zákona byly projednány v Legislativní radě vlády 
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dne 24. ledna 2008 a 2. října 2008 a po dopracování podle návrhů stanovisek 

Legislativní rady vlády, zpravodajských zpráv a připomínek vzešlých z projednávání

v Legislativní radě vlády byl předložen vládě bez rozporu. Upravený návrh se 

zapracováním návrhů a stanovisek Legislativní rady vlády, zpravodajských zpráv 

a dalších připomínek byl dne 4. března 2009 opětovně předložen Legislativní radě 

k projednání v jednotlivých komisích rady. Původně zamýšlená účinnost nového zákona 

k 1. lednu 2010 nebyla realizována.

7.2 Hlavní principy nepřijatého návrhu nového BytZ

Nový BytZ  měl nahradit dosavadní BytZ a prováděcí právní předpis, tj. nařízení 

vlády k tomuto zákonu, jímž jsou vydány vzorové stanovy společenství. Z provedené

analýzy nepřijatého návrhu nového BytZ podle mého názoru mezi důležité mělo patřit:

 zvýraznit předmět vlastnictví včetně příslušenství a záležitostí s tím 

souvisejících, a to při zachování dosavadního dualistického pojetí (tj. podíl 

na společných částech domu a byt nebo nebytový prostor vymezený jako 

jednotka – předmět vlastnického práva),

 umožnit opravu vad v prohlášení vlastníka budovy bez možnosti napadnout 

jeho platnost, resp. jen v případě zákonem stanovených a to takovým 

způsobem, aniž by došlo k zásahu do práv třetích osob,

 zjednodušit rozhodování vlastníků jednotek a odstranit dosavadní, pro výklad 

složitá ustanovení o tom, kdy se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Podle 

návrhu zákona se mělo rozhodovat nadpoloviční většinou hlasů všech 

vlastníků jednotek, pouze v několika případech většinou tříčtvrtinovou a 

výjimečně ve výslovně určených záležitostech (podle výslovného ustanovení 

zákona) se měl vyžadovat souhlas všech vlastníků jednotek,

 aby společenství vznikalo v případech v zákoně uvedených sice povinně, 

nikoliv však automaticky ze zákona jako dosud, nýbrž procesem založení a 

vzniku, přičemž společenství by vznikalo zápisem v rejstříku společenství, 

kterému by byl nově přiznán konstitutivní charakter. 
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 aby v případech, kdy povinnost založit společenství vůbec nevzniká (např. 

dům s méně než pěti jednotkami), bylo možné dobrovolně založit 

společenství jako právnickou osobu,

 návrh zákona rozšiřoval prostor pro uplatnění projevu vůle a rozhodování 

vlastníků jednotek i mimo rámec formalizovaného způsobu rozhodování na 

jednání shromáždění a to zavedením zásadně širší možnosti rozhodovat i 

mimo jednání shromáždění.

7.3 Problematika SVJ v návrhu nového občanského zákoníku 

Příslušný oddíl v návrhu nového občanského zákoníku zpracovaný 

ministerstvem spravedlnosti v roce 2010 obsahující nově problematiku SVJ je nazván 

jako „Bytové spoluvlastnictví“. Název oddílu vyjadřuje hlavní sociální a hospodářský 

účel úpravy, jímž je především zajištění práva užívat a požívat prostorově vyčleněnou 

část domu, a to práva odvozeného od vlastnictví jednotky. Že je podmínkou existence 

tohoto práva spoluvlastnictví nemovité věci, je dáno systematickým zařazením oddílu 

do dílu o spoluvlastnictví i názvem institutu. Uvedený název oddílu vychází z porovnání 

jednotlivých právních řádů, které volí pro bytové vlastnictví různá označení. Nejčastěji 

se objevují čtyři skupiny. V některých právních řádech jde o vlastnictví bytů 

(Wohnungseigentum), např. v Německu, Rakousku, nebo o vlastnictví obytných 

místností (Rusko), jinde se volí název patrové vlastnictví (Stockwerkeigentum), např. ve 

Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Maďarsku nebo v Bulharsku, někde jde o spoluvlastnictví 

domu nebo budovy nebo nemovité věci např. ve Francii, Belgii, Québecu, Itálii, jiné 

zákonné úpravy používají výrazu horizontální vlastnictví (propriedad horizontal) např. 

Španělsko, Portugalsko. Nizozemská úprava institut označuje jako bytové právo 

(appartementsrecht). 

V důvodové zprávě k novému návrhu občanského zákoníku jsou analyzovány 

změny týkající se SVJ, které byly již i dříve zapracovávány do nového návrhu BytZ.

Mezi navrhované změny v novém návrhu občanského zákoníku týkající se SVJ, které 

jsou podle mého názoru důležité i pro oblast hospodaření, patří zejména změna v určení 

podílu na společných částech:
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 v návrhu jedné z variant týkající se podílů na společných částech se navrhuje

změnit právní pravidlo dosavadního zákona tak, že rozhodující nemá být v prvé 

řadě jen poměr podlahových ploch, ale také povaha a umístění bytu, tedy že 

podíl na společných částech má být přednostně určen se zřetelem k hodnotě 

bytu nebo nebytového prostoru. Zde má význam nejen velikost bytu, ale i jiné 

jeho vlastnosti, např. umístění bytu v určitém podlaží nebo na určité straně 

domu, prostor, který má vlastník jednotky ve své výlučné dispozici (v domě 

mohou být např. místnosti s různě vysokými stropy) apod. Určení velikosti 

podílu na společných částech domu podle poměru podlahových ploch se tedy 

navrhuje v zákonné úpravě ponechat pro případ, že velikost podílu nebude 

určena poměrem hodnoty bytů (nebytových prostorů). Zde bych chtěl 

upozornit, že na kritériu hodnoty staví řada právních řádů (francouzský, italský, 

rakouský, bulharský aj.), jiné (např. nizozemský, který dispozitivně stanoví 

stejnost podílů) jeho využití nevylučují. Návrh počítá i s tím, že okolnosti, 

podle nichž byla hodnota bytu stanovena a z nichž vyplývá i velikost podílu 

vlastníka jednotky na společných částech, se mohou změnit. V takovém případě 

je na dotčeném vlastníku jednotky, aby se dohodl s ostatními vlastníky o změně 

velikosti podílu na společných částech. Nedojde-li k dohodě, může dotčený 

vlastník uplatnit své právo na změnu v určení podílů uplatnit v tříleté propadné 

lhůtě u soudu. Podá-li vlastník jednotky návrh důvodně, soud konstitutivním 

rozsudkem velikost jeho podílu na společných částech změní,

 v návrhu k druhé variantě týkající se určení podílů na společných částech se 

navrhuje umožnit, aby určení podílů na společných částech vázané na poměr 

podlahových ploch mohlo být nahrazeno i určením stejné velikosti podílů. To je 

přístup, na kterém staví nizozemský občanský zákoník (5:113 odst. 1) zákonnou 

dispozicí (nizozemská úprava umožňuje, aby při rozdělení domu na bytová 

práva bylo zvoleno i jiné kritérium). Určení podílů jako stejných může být v 

řadě případů praktické.

Podle mého názoru je lepší druhá navrhovaná varianta, protože ta první 

z pohledu praxe mi připadá složitá, nepraktická a přinášející spíše potíže, než usnadnění 

hospodaření domu jako celku.
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Další důležitou navrhovanou změnou podle mého názoru se v návrhu nového 

občanského zákoníku týká prohlášení vlastníka. V současné praxi dochází k tomu, že se 

v prohlášeních (podle současné úpravy jde o prohlášení vlastníka budovy podle § 4

BytZ) vyskytují nedostatky ve vymezení společných částí domu nebo ve výpočtu 

podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru a v určení podílů na společných 

částech (domu). Platné právo nemá na tyto vady jinou odpověď než absolutní 

neplatnost. Následkem toho dochází k zápisům a převodům jednotek, které neexistují, 

se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Navrhovaná úprava občanského 

zákoníku staví na zásadě relativní neplatnosti, nicméně podle mého názoru ani to neřeší 

praktické otázky s tím spojené důsledně. Navrhované ustanovení sleduje ochranu dobré 

víry vlastníků jednotek i třetích osob, což je u absolutních práv otázka zásadního 

významu. Z těchto důvodů se navrhuje řešení, podle kterého lze prohlášení prohlásit za 

neplatné nebo určit, že vlastnické právo k jednotce nevzniklo, jen za podmínky, že po 

rozdělení domu na dům s jednotkami je jediným vlastníkem všech jednotek stále ten, 

kdo dům změnil na dům s jednotkami. Jakmile nabude věcné právo k jednotce další 

osoba, chrání se její dobrá víra.

Zásadní změnu spatřuji také v tom směru, že SVJ nemá nadále vznikat ze 

zákona, nýbrž zakladatelským právním jednáním. V praxi se ukazuje, že současné

řešení není zcela vyhovující. Dnes z moci zákona vznikají SVJ a zároveň byly 

zaznamenány případy, že si vlastníci jednotek tento stav vůbec neuvědomují nebo jsou 

k němu lhostejní, neřídí se vzorovými stanovami SVJ stanovenými nařízením vlády, 

leckdy svolávají první shromáždění společenství až dlouho dobu po vzniku SVJ a 

činnost těchto společenství se mnohdy vyvíjí dosti živelně. Současně se nově navrhuje 

upravit možnost založit SVJ i za účelem správy domu a pozemku, kde je méně než pět 

jednotek. Vzhledem k tomu, že se povinnost zřídit a mít společenství vlastníků váže k 

domu alespoň s pěti jednotkami, nebrání se zrušení společenství v případech, kdy bylo 

založeno dobrovolně, jakož i v případech, kdy počet jednotek v domě klesl na čtyři 

nebo méně. V návrhu je také, že o zániku společenství vlastníků bude platit obecné 

ustanovení o právnických osobách, že právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku 

zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

Nově se navrhuje také výslovně stanovit, kdo je odpovědný za správu domu a 

pozemku. To je důležité vzhledem k tomu, že vůči osobě odpovědné za správu uplatňují 
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vlastníci jednotek svá práva a plní své povinnosti. Dále návrh nového občanského 

zákoníku staví na bipartici orgánů společenství vlastníků. Jednak to je statutární orgán, 

kterým bude podle určení stanov buď orgán kolektivní (výbor) nebo jednočlenný 

(předseda). V návrhu dále jsou ustanovení upravující podrobně působnost shromáždění 

a způsob jeho rozhodování, zatímco pro úpravu postavení a působnosti statutárního 

orgánu, jakož i práv a povinností jeho členů je zde odkázáno na obecnou úpravu o 

právnických osobách. Proto navržená úprava se omezuje jen na stanovení podmínek 

způsobilosti být členem statutárního orgánu. V návrhu se nevylučuje, aby stanovy určily 

i další podmínky způsobilosti, např. že členem statutárního orgánu může být jen 

vlastník jednotky. V navržené úpravě se nebrání, aby stanovy zřídily ve společenství 

vlastníků další (dobrovolné orgány). Výslovně se zdůrazňuje, že zákonná působnost 

shromáždění a výboru nebo předsedy musí zůstat nedotčena. Další navrhovanou 

změnou a to z praktických důvodů, je možnost umožnit rozhodnout se o záležitostech 

vyhrazených shromáždění k rozhodnutí i mimo jeho zasedání. V návrhu je též 

zapracováno, že SVJ jako právnická osoba korporačního typu založená za 

nepodnikatelským účelem, odkázat se na přiměřeně na použití ustanovení občanského 

zákoníku o spolku. Podpůrná aplikace ustanovení o spolku by se uplatnila v případech, 

kdy z ustanovení o společenství vlastníků nevyplývá něco jiného. Půjde zejména o 

ustanovení týkající se postupu při svolávání shromáždění k zasedání, o průběhu 

zasedání, o zápisu ze zasedání, o neplatnosti rozhodnutí atd. V rámci návrhu je zde nově 

zařazeno ustanovení o přídatném (akcesorickém) spoluvlastnictví. To přichází v úvahu 

zejména v souvislosti s individuálním vlastnictvím nemovitých věcí (např. pozemků) 

vázaným účelově na spoluvlastnictví další nemovité věci (např. cesty nebo parkoviště 

apod.), přičemž nemovité věci náležející samostatným vlastníkům vytvářejí účelový 

celek (např. průmyslový celek, zahrádkářskou kolonii nebo chatovou osadu) a jejich 

užívání není bez věci v přídatném spoluvlastnictví dobře možné.

Shrnu-li uvedený návrh nového občanského zákoníku týkající se SVJ, jedná se o 

podle mého názoru o zásadní změnu. Je jen otázkou, zda, kdy a s jakými změnami 

uvedený návrh projde Parlamentem ČR a případně co přinese pak v každodenní praxi.
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Závěr

Cílem diplomové práce bylo analyzovat problematiku hospodaření SVJ.  Jedná o 

velice rozsáhlou oblast, protože uvedená problematika se dotýká mnoha právních 

předpisů a soudní judikatury, která je za dobu existence BytZ bohatá.

Z analýzy vyplývá, že nabytím vlastnictví bytu či nebytového prostoru jako 

vymezené části budovy se nabyvatel stává podle BytZ 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 SVJ. Právní úprava v tomto případě vychází ze zásady, že v každém 

společenství osob musí platit určitá pravidla, kterým je nutné se podřídit. V zájmu 

řádného hospodaření SVJ se v praxi vychází se z předpokladu, že především 

obligatorní orgány SVJ, tj. shromáždění a výbor SVJ pracují velmi dobře. Podle mého 

názoru důležitým předpokladem pro řádné hospodaření SVJ je, aby ve výboru SVJ

pracovali především lidé, kteří mají zájem pracovat ve prospěch SVJ a zároveň, aby 

měli i určité osobní předpoklady, nejlépe např. ekonomické nebo právnické vzdělání.

V případě, kdy orgány SVJ neplní řádně svoje povinnosti vyplývající zejména z BytZ a 

stanov SVJ, může to mít pro celkové hospodaření SVJ závažné následky, ale i osobně 

pro jednotlivé vlastníky bytových jednotek. 

Dále z analýzy vyplývá, že v praxi se vyskytují některé nedostatky, jejichž

vyřešení, by pro oblast hospodaření samotného SVJ přineslo určitě zlepšení. Ze 

zpracovávaných podkladů použitých při psaní diplomové práce, z mojí osobní 

zkušenosti jako předsedy malého společenství vlastníků, považuji za největší problém v 

oblasti hospodaření SVJ, správně pojmenovat, co všechno přesně patří do společných

prostor, o které se stará SVJ. Z analýzy vyplývá, že uvedená „neznalost“ co přesně 

patří nebo nepatří do společných prostor, vychází i z BytZ. Zejména z 

důvodů nejednoznačnosti textu v BytZ, a proto je v mnoha případech nutné pracovat 

s judikaturou, což pro mnoho vlastníků bytových jednotek je neznámá oblast.

Kladné hospodaření samotného SVJ může narušit i to, že mnozí jednotliví

vlastníci bytových jednotek si mnohdy vůbec neuvědomují či nechtějí, že v zájmu 

hospodaření SVJ je vhodné a někdy i nutné, osobně projevit zájem o hospodaření SVJ, 

prostřednictvím výkonu svých práv (např. využít možnost kontroly, projevit svou 

konkrétní vůli hlasováním na shromáždění SVJ atd.). Na druhou stranu je podle mého 
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názoru závažnější hrozbou pro hospodaření SVJ, neplnění povinností jednotlivých 

vlastníků bytových jednotek, které vyplývají přímo z BytZ, ze stanov a z dalších 

předpisů (např. neplacení příspěvku do fondu oprav, neplacení záloh na služby), které

pak závažným způsobem narušují průběh hospodaření SVJ. Z analýzy zároveň vyplývá, 

že v současné době, tj. k březnu 2011 je zpracovaný nový návrh občanského zákoníku, 

který obsahuje přímo úpravu problematiky společenství vlastníků jednotek. 

V uvedeném návrhu jsou zapracovány některé změny, které již obsahoval nový návrh

BytZ, který ale nebyl přijat. Uvedené zapracování problematiky SVJ do nového 

občanského zákoníku shledávám jako velmi zásadní změnu a teprve čas ukáže, zda to 

bude změna přínosná či nikoli. Cíl diplomové práce provést analýzu hospodaření 

vlastníků jednotek byl podle mého názoru splněn, posouzení zda tohoto cíle bylo 

úspěšně dosaženo, ponechávám na čtenářích své diplomové práce.
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Seznam zkratek

BytZ - zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k budovám      

a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorů a doplňují některé 

zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

SVJ   - společenství vlastníků jednotek

OZ     - občanský zákoník

ObZ   - obchodní zákoník

NSS   - Nejvyšší správní soud
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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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Abstract

The owner of anything, including a flat, treats their property with care and 

properly manages it if they want to use and maintain it in good condition. For 

apartments in an apartment building, the administration and management is more 

complicated because it involves not only the care of the apartment, which is owned by 

the individual, but also the common part of the house which is jointly owned by the 

owner-occupiers. 

Acquiring ownership of a flat or non-residential space, defined as part of the 

building, a transferee becomes, according to the housing law, a co-owner while holding 

a joint ownership of the common parts of the building. Such co-owner of the 

building, to satisfy the statutory conditions necessary against their will under the 

Act, becomes a member of the housing unit owners. Unit owners as a legal entity are 

created in the house, which has at least five units in the property and, at the same time, 

there are three different owners. Legislation in this case is based on the principle that 

people in every community must apply certain rules which you need to follow. In 

buildings where the conditions for the emergence of communities are not satisfied, these 

communities continue to exist without legal personality.

Owners of housing units according to the law are a legal entity that is eligible to 

exercise the rights and covenants only in matters related to the management, operation 

and repair of common parts of the house or carry out activities, within the scope of the 

Act, and activities related to the operation of the common parts of the house, which 

serves other legal persons. The Community may acquire assets, rights, other property, 

apartments or commercial premises for purposes of the aforementioned. Members of the 

housing association are responsible for liabilities associated with the farming 

community in relative proportion to the size of co-ownership shares of the common 

parts of the house. If the conditions exist for the formation of the housing association, 

according to the particular act, such entity, while under the Accounting Act, is obligated 

to keep records as is required to comply with tax laws. Responsibility for proper 

management of the unit owners is by an elected statutory body of the Community 

Committee, which is elected by the highest authority of the Community Assembly of 

owners of residential units. An important element for the proper management of unit 

owners is to control the functional activity of the elected bodies.
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