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Úvod 

 

Společenství vlastníků jednotek jsem si vybrala jako svoje téma ze dvou důvodů. Za 

svoji praxi jsem se věnovala nejvíce právní úpravou zákona č. 72/1994 Sb., zákona o 

vlastnictví bytů a za druhé, toto téma je velmi aktuální z důvodu, ţe se tímto právním 

předpisem řídí více jak 1.5 miliónu obyvatel ČR.  

Zákon o vlastnictví bytů a jeho výklad je přes jeho třináct novelizací stále v mnoha 

ohledech nejasný a tak nabízí velké mnoţství materiálu, jak odborné literatury, tak i 

mnoţství judikatury, k jeho zpracování.  

První kapitola rozebírá předmět a rozsah právní úpravy zákona o vlastnictví bytů, jeho 

koncepci a vztah k jiným právním předpisům, zejména vztah k občanskému zákoníku. 

Druhá kapitola se věnuje jednotlivým způsobům vzniku společenství vlastníků jednotek. 

Třetí kapitola pojednává o jednotlivých způsobech zániku, kam jsem zařadila i zánik na 

základě vyvlastnění. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám novelou zákona o vlastnictví bytů a nabytím právní 

subjektivity, která je oproti jiným právnickým osobám pouze speciální. Dále 

pojednávám o jednotlivých způsobech vzniku a zániku společenství vlastníků jednotek. 

Pátá kapitola je věnovaná zápisu společenství vlastníků jednotek do obchodního 

rejstříku.  

Jedna ze stěţejních částí mé práce je upravena v šesté a sedmé kapitole. Zde rozebírám 

orgány společenství vlastníků jednotek, které jsou obligatorně ustanovené, a tím je  

shromáţdění a statutární orgán, sedmá kapitola pojednává i o fakultativně zřízených 

orgánech SVJ. V této kapitole pojednávám i o institutech, které zákon o vlastnictví bytů 

neupravuje jako je přehlasovaný vlastník, náhradní shromáţdění, zápis ze schůze. V této 

kapitole jsem ve velké míře zpracovávala judikaturu soudů.  

Osmá kapitola je taktéţ detailněji zpracovaná. V této kapitole se zabývám právy a 

povinnostmi vlastníků jednotek. Zde jsem zařadila i mimo rámec bytového zákona 

právo na ochranu soukromí, které vyplývá z Listiny základních práv a svobod a kterým 

se zabýval soud v souvislosti s SVJ . 

V deváté kapitole se věnuji Stanovám společenství vlastníků jednotek. 
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V desáté kapitole se věnuji hospodaření společenství, smluvnímu vztahu mezi 

společenstvím vlastníků jednotek a správní firmou, uzavřením smlouvy o bankovním 

účtu, vytvořením fondu DZOI, včetně účetnictví. 

Ve své práci jsem nezpracovávala základní pojmy vymezené § 2 ZOVB a ustanoveními 

týkající se bytového druţstva.  

Tato práce je zpracovaná ke dni: 12. 4. 2010 
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1. Právní úprava vlastnictví bytu a nebytových prostor, 

předmět a rozsah právní úpravy 

 

Podle § 125 odst. 1 ObčZ zvláštní zákon upravuje vlastnictví k bytům a nebytovým 

prostorům.  

Tímto zákonem je zákon č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé vlastnické 

vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o 

vlastnictví bytů, dále jen ZOVB) ze dne 24. března 1994. ZOVB nabyl účinnosti   

1. května 1994.  

 

Zákon je rozdělený do těchto částí: 

Část první: Obecná ustanovení 

Část druhá: Převody vlastnictví jednotek a výkon vlastnického práva k jednotkám 

Část třetí: Výstavba domu 

Část čtvrtá: Převod a přechod vlastnictví jednotky 

Část pátá: Práva k pozemku 

Část šestá: Zvláštní ustanovení 

Část sedmá: Vyčlenění části druţstva 

Část osmá: Společná a přechodná ustanovení 

Část devátá: Převody skupinových rodinných domů z vlastnictví bytových druţstev 

Část desátá: Zrušena 

Část jedenáctá: Zrušena 

Část dvanáctá: Ustanovení závěrečná 

 

Od přijetí ZOVB byl tento právní předpis jiţ 13 x novelizován, z toho jednou nálezem 

Ústavního soudu. 

Právní úprava ZOVB vychází z dualistické koncepce.  

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 3. 2001, sp. zn. PL ÚS 51/2000: 

Platná právní úprava je tedy postavena na spoluvlastnické koncepci, kde hlavním předmětem je budova a 

vedlejším předmětem byt nebo nebytový prostor, které nejsou reálně oddělitelnými částmi budovy a ke 

spoluvlastnictví budovy tak přistupuje vlastnictví bytu či nebytového prostoru ( konstrukce tzv. 

dualistické teorie bytového vlastnictví ve spoluvlastnickém pojetí ).Uvedená zvláštní právní úprava, 

umoţněná občanským zákoníkem, který stanoví, ţe předmětem občanskoprávních vztahů mohou být téţ 

byty nebo nebytové prostory ( § 118 odst. 2 ), a který v ust. § 125 odst. 1 odkazuje na napadený zákon, je 

dána specifickou povahou bytu nebo nebytového prostoru, které nemohou být fakticky samostatnými, 

oddělitelnými částmi budovy. Vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru je potom z podstaty věci nutně 

omezeno v rozsahu, ve kterém je třeba respektovat nutnost hospodaření s budovou jako celkem.  
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Hlavním předmětem vlastnictví je dům a vedlejším předmětem vlastnictví je vlastnictví 

bytu nebo nebytového prostoru (jednotky). Nabyvatel jednotky se stává přímo ze 

zákona podílovým spoluvlastníkem společných částí domu. Zákon upravuje 

spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru, které lze nabýt 

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

alespoň jeden byt a jeden samostatný prostor. 
1
 

ZOVB upravuje vznik spoluvlastnictví, práva a povinnosti vlastníků jednotek, jejich 

vzájemné vztahy, spoluvlastnictví společných částí budovy, některé práva a povinnosti 

stavebníků při výstavbě jednotek. Dále upravuje práva a povinnosti jiných subjektů 

v souvislosti se vznikem a s převodem nebo přechodem spoluvlastnictví budovy podle  

§ 1 odst. 1 ZOVB. 

Pro určení spoluvlastnických podílů na společných částech domu je rozhodující velikost 

podlahové plochy jednotky a jejího příslušenství, které je ve vlastnictví. Je absolutně 

vyloučena samostatná dispozice s podílem na společných částech domu, tedy jeho 

prodej, převod aj. Podíl nevyjadřuje reálnou část věci, vyjadřuje míru, jakou se vlastník 

jednotky podílí na právech a povinnostech při správě domu.  

 

Zákon o vlastnictví bytů má převáţně soukromoprávní charakter, výjimku tvoří některá 

ustanovení o druţstvech, která mají zčásti povahu obchodněprávní. 

Ve vztahu k občanskému zákoníku jde o předpis speciální. V § 3 odst. 1 ZOVB je 

výslovně stanoveno, ţe pokud ZOVB nestanoví jinak, práva a povinnosti spoluvlastníků 

domu a vlastníků jednotek upravuje občanský zákoník. 

ZOVB výslovně vylučuje pouţití ustanovení ObčZ týkající se podílového 

spoluvlastnictví s výjimkou, kdy je v podílovém spoluvlastnictví jednotka. Tato práva a 

povinnosti spoluvlastníků budovy a vlastníků jednotek se řídí zejména právními 

principy obsaţené v ObčZ.  

Podle § 118 odst. 2 ObčZ  je byt a nebytový prostor předmětem občanskoprávních 

vztahů. Byt nebo nebytový prostor v podobě vymezené ZOVB nemůţe být 

samostatným předmětem převodu vlastnického práva podle ObčZ, smluvní převod 

podléhá výhradnímu reţimu ZOVB. Byt je tedy zvláštním předmětem 

občanskoprávních vztahů a ObčZ je nepovaţuje za věc v právním smyslu.  

                                                 
1
 § 1 odst. 4 ZOVB 
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S bytem nebo nebytovým prostorem vlastník jednotky nemůţe nakládat ve stejném 

rozsahu, jako se samostatnou věcí. Zde je vlastnické právo omezeno zejména faktem, ţe 

předmět svého vlastnictví nemohu zničit. Z dalších omezení vypočtené v ZOVB je např. 

vlastník jednotky povinen umoţnit přístup do jednotky po předchozím vyzvání, je 

povinen podílet se na správě domu a pozemku, dále je povinen počínat si tak, aby 

nikomu neškodil aj. omezení. 

Vlastnické právo jednotlivce je tedy omezeno minimálně stejnými právy a povinnostmi 

ostatních vlastníků jednotek.  

Dalším rozdílem mezi oběma koncepcemi je skutečnost, ţe v případě podílového 

spoluvlastnictví podle ObčZ nejsou-li podíly stanoveny dohodou, právním předpisem, 

anebo rozhodnutím soudu, pak platí nevyvratitelná právní domněnka, ţe podíly všech 

spoluvlastníků jsou stejné. Naopak podle ZOVB je podíl vypočten podle podlahové 

plochy jednotky, která je ve vlastnictví.  

Pří uţívání a nakládání s věcí se podle ZOVB uplatní dohoda mezi spoluvlastníky. U 

podílového spoluvlastnictví podle ObčZ se uplatňuje princip většiny.  

Jedním z výrazných rozdílů obou koncepcí je skutečnost, ţe v případě prodeje jednotky 

podle ZOVB nemají ostatní vlastníci jednotek předkupní právo k jednotce, na rozdíl od 

úpravy obsaţené v ObčZ.  

V obou případech, jak tedy u podílového spoluvlastnictví podle ObčZ tak i podle ZOVB, 

poskytuje soud přehlasovaným vlastníkům v určitých případech soudní ochranu.
2
  

 

Jak bývá někdy chybně uváděno, nelze uplatňovat při chybějící úpravě v ZOVB 

ustanovení obchodního zákoníku, jelikoţ právní postavení a subjektivita SVJ není stejná 

jako u obchodních společností. Odlišný je také účel, pro který vznikají obchodní 

společnosti a SVJ. U SVJ jde o sdruţení osob, které mají za hlavní cíl správu, provoz a 

údrţbu společného majetku. Kdeţto vznik obchodních společností je především za 

účelem dosaţení zisku.  

ZOVB výslovně odkazuje na pouţití ustanovení dalších zákonů, které se týkají 

nemovitostí. 

                                                 
2
 Čáp, J., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s.,2009, str. 6-7 
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Dále je zapotřebí uvést další důleţitý předpis, byť se jedná o podzákonný právní předpis, 

a tím jsou Vzorové stanovy vydané nařízením vlády č. 371/2004 Sb. ze dne 19. května 

2004. Těmi se SVJ bude obligatorně řídit do doby, neţ přijme Stanovy vlastní.   

 

2. Vznik vlastnictví jednotek 

 

ZOVB v § 5 upravuje způsoby vzniku vlastnictví jednotky. Zde lze vznik vlastnictví 

jednotek rozdělit na originární a derivativní. Jediným originárním způsobem vzniku 

vlastnictví jednotek je její výstavbou. U všech ostatních způsobů jde o derivativní 

způsob nabytí vlastnictví jednotek.  

 

2.1 Prohlášení vlastníka budovy  

 

V prohlášení vlastníka budovy se za podmínek stanovených ZOVB a v souladu se 

stavebním určením rozdělí budova na dům s jednotkami. Jde o projev vůle vlastníka 

budovy, který tímto jednostranným právním úkonem provede změnu budovy na dům 

s jednotkami. Prohlášení musí být učiněno v písemné formě. Prohlášení je povinnou 

přílohou návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

základě smlouvy o převodu první jednotky v domě. Vlastnictví jednotky v tomto 

případě vzniká jiţ vkladem prohlášení do katastru nemovitostí. Zde je rozpor 

s ustanovením uvedeném v § 7 ZOVB, který stanoví vznik vlastnictví jednotek a 

spoluvlastnictví ke společným částem domu v okamţiku převodu vlastnictví k první 

jednotce. V praxi není tento rozpor jednoznačně interpretován a osobně se přikláním 

k názoru, ţe vlastnictví jednotek vzniká jiţ zápisem prohlášení do KN. 
3
 

Prohlášení vlastníka budovy je tedy základní způsob vzniku jednotek a společných částí 

domu a je podkladem pro všechny další způsoby vzniku vlastnictví. Při tvorbě 

prohlášení vlastníka budovy je potřeba pracovat uváţeně, protoţe jde o dokument, který 

zavazuje nejen SVJ , ale i všechny vlastníky jednotek.  

Obsah prohlášení je vypočten v § 4 odst. 2 ZOVB. Musí být tedy označena: 

a) Budova – podle § 5 odst. 1 KatZ název katastrálního území, parcelním číslem 

pozemku, číslem popisným a číslem evidenčním. 

                                                 
3
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 118 
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b) Číslo jednotky, včetně jejího pojmenování a popisu. Zde musí být jednoznačné, 

k jakému účelu má jednotka slouţit podle rozhodnutí stavebního úřadu. 

c) Popis těchto jednotek včetně příslušenství. To znamená přesný popis místností, 

včetně podlahové plochy a jejího vybavení. 

d) Určení společných částí budovy. Tyto společné části mohou být buď uţívány 

všemi vlastníky jednotek, anebo pouze některými. Vţdy je zapotřebí přesné 

vymezení v prohlášení. 

e) Stanovení spoluvlastnických podílů. Ten je v prohlášení uveden u kaţdé 

jednotky samostatně.  

f) Označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví se stejně jako 

budova označí názvem katastrálního území a parcelním číslem pozemku. Není 

vyloučené, aby v prohlášení bylo takto vyznačeno více pozemků příslušejících 

k budově.  

g) Práva a závazky týkající se budovy a práva k pozemku, které přejdou na 

vlastníky jednotek nabytím jednotek. V prohlášení vlastníků budovy je běţné, ţe 

přechází věcná práva. Můţe se jednat o uzavření smluv o dodávce plynu, tepla, 

elektřiny aj. 

h) Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek spojených se správou, údrţbou a 

opravami společných částí domu.  

i) Pravidla pro správu společných částí domu, včetně označení osoby pověřené 

správou domu.  

Samozřejmě musí být v prohlášení vlastníka budovy přesně vymezen subjekt 

prohlašovatele a v případě, ţe jsou prohlašovatelé podíloví spoluvlastníci, tak jejich 

spoluvlastnický podíl. K prohlášení se musí přiloţit půdorysy všech podlaţí, včetně 

jejich schémat.   

Provést změny v prohlášení vlastníka budovy je sice moţné, ale nesmí jít o změny, 

které by byly ve velkém rozporu se zákonem. Změny je tedy moţné podle pokynů 

ČÚZK č. 24, čl. 4 bod 1.1 písm. c) provádět v případě, ţe jsou chybně stanoveny 

podlahové plochy jednotek a spoluvlastnických podílů na společných částech domu a 

při změnách vymezení jednotek.
4
 

                                                 
4
 Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J. Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů.Komentář.4., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 46 
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Judikatura se v tomto ohledu vyvíjela a tak neplatnost pro rozpor se zákonem je třeba 

uţívat spíše restriktivně. 
5
  

Jak jiţ bylo řečeno, vydat prohlášení vlastníka budovy je právem vlastníka budovy. 

Neexistuje jednotný názor, zdali existuje i povinnost vydat prohlášení vlastníka budovy. 

Podle § 23 odst. 2 ZOVB existuje povinnost bytového druţstva uzavřít smlouvu o 

převodu jednotky s členem druţstva. Tím vznikne povinnost bytového druţstva vydat 

prohlášení vlastníka budovy. V případě, ţe by druţstvo tuto povinnost nesplnilo, je 

moţné domáhat se vydání prohlášení vlastníka budovy ţalobou na plnění. 
6
 

 

2.2 Výstavbou jednotek  

 

Smlouvu o výstavbě upravuje v § 17 a násl. ZOVB. Smlouva musí mít písemnou formu. 

S účinností novely č. 103/2000 Sb. (od 1. 7. 2000) se nevkládá do katastru nemovitostí a 

má pouze obligační povahu. Zde se vychází z toho, ţe dům ještě není postaven a 

nemůţe tedy být předmětem právních vztahů. Pokud je však prováděn vklad 

spoluvlastnických práv k pozemku, musí být smlouva o výstavbě jeho přílohou. Pokud 

by nebyla uzavřena smlouva o výstavbě, nově postavený dům by se řídil ustanoveními o 

podílovém spoluvlastnictví podle OZ. Teprve po dokončení stavby je moţné zapsat 

jednotky a společné části domu do Katastru nemovitostí. 

 

      2.3 Na základě dohody spoluvlastníků budovy, nebo na základě 

rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 

budovy  

 

Pokud dojde ke vzniku jednotek na základě dohody, popřípadě i na základě rozhodnutí 

soudu, vţdy je třeba respektovat ustanovení § 4 odst. 2 a 3 ZOVB, tedy ustanovení o 

obsahu prohlášení vlastníka budovy (označení budovy, popis jednotek, určení 

společných částí budovy, stanovení spoluvlastnických podílů, označení pozemku aj.), 

                                                 
5
 Nález Ústavního soudu, sp. zn.  II 87/2004 

6
 Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J. Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů.Komentář.4., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 48-49 
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včetně přiloţení půdorysů všech podlaţí, a údaji o podlahových plochách jednotek, 

popřípadě schéma.  

Pokud je předmětem vypořádání podílové spoluvlastnictví, pak přeměna podílového 

spoluvlastnictví budovy můţe nastat za předpokladu, ţe výše spoluvlastnických podílů 

jednotlivých spoluvlastníků budovy je shodná s výší budoucích spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu.  

Dále je nutné respektovat ustanovení § 5 odst. 5 ZOVB které stanoví, pokud je 

v budově alespoň jeden byt, který je v nájmu fyzické osoby, je nutné tento byt 

přednostně nabídnout tomuto nájemci.
7
 Judikatura zde rozdělila nájem na krátkodobý a 

dlouhodobý. V případě, ţe je byt dán do nájmu na dobu určitou, např. na rok, pak můţe 

být dům převeden z podílového spoluvlastnictví na vlastnictví jednotky a společných 

částí domu. Pokud by se jednalo o nájem sjednaný na dobu neurčitou, pak podle ZOVB 

nelze nabýt do vlastnictví jednotku. Toto ustanovení zákona je však podle mého názoru 

velmi přísné, lze souhlasit s názorem, ţe pokud se nijak nezmění vlastnictví, pak lze 

přeměnu provést.
8
 

 

U zrušení podílového spoluvlastnictví na základě rozhodnutí soudu je nutné postupovat 

v souladu s ustanoveními § 142 ObčZ. Soud nemůţe libovolně měnit pořadí. Nejdříve 

se mohou podíloví spoluvlastníci dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném 

vypořádání. Nedojde li k dohodě, můţe na návrh některé podílového spoluvlastníka 

zrušit spoluvlastnictví a provést vypořádání soud. Vţdy však musí přihlédnout 

k velikosti podílů a k účelnému vyuţití věci. Není-li moţné takto provést vypořádání, 

přikáţe věc některému ze spoluvlastníků za náhradu. Pokud nelze ani takto věc rozdělit, 

soud nařídí její prodej a rozdělí výtěţek.  

 

2.5 Dohodou o vypořádání společného jmění manželů nebo 

rozhodnutím soudu o vypořádání SJM 

 

Stejně jako podíloví spoluvlastníci, tak i u manţelů můţe vlastnictví jednotek vzniknout 

na základě dohody, anebo na základě rozhodnutí soudu.   

                                                 
7
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 3. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 51/2000 

8
 Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J. Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů.Komentář.4., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 70 
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Stejně jako u podílových spoluvlastníků musí být dodrţeny obsahové i formální 

náleţitosti, včetně ZOVB stanovených omezení, v případě, ţe je v nájmu předmětného 

domu fyzická osoba. 

 

Podle § 20 odst. 3 ZOVB přecházejí všechny práva a závazky z dosavadního vlastníka 

budovy týkající se společných částí domu a pozemku. Pokud jsou zřízena zástavní práva 

anebo věcná břemena, přecházejí z dosavadního vlastníka na vlastníky jednotek.  

 

3. Zánik vlastnictví jednotek 

 

Při zániku vlastnictví přestávají být jednotky samostatným předmětem 

soukromoprávních vztahů a stávají se opět součástí budovy. 

 

Podle § 5 odst. 6 ZOVB mohou všichni vlastníci jednotek uzavřít dohodu o změně 

vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy. Tato dohoda musí být učiněna 

formou notářského zápisu. Vkladem do katastru nemovitostí dochází k zániku 

vlastnictví jednotek. Právní reţim budovy v podílovém spoluvlastnictví se bude nadále 

řídit ustanoveními podle § 136 a násl. Obč.Z.  

 

Ustanovení § 5 odst. 7 ZOVB dává moţnost osobě, která je vlastníkem všech jednotek 

v domě zrušit vymezení jednotek v domě a změnit vlastnictví jednotek na vlastnictví 

budovy. Toto prohlášení musí být učiněno formou notářského zápisu. Účinnost nastává 

vkladem prohlášení do katastru nemovitostí.  

 

Věcná i závazková práva a povinnosti přecházejí na vlastníka, anebo na podílové 

spoluvlastníky budovy.  

Dalším způsobem zániku vlastnictví je zničení domu, buď v případě demolice, anebo 

působením přírodních sil. V případě zničení domu tak vlastníci jednotek zůstanou pouze 

podílovými spoluvlastníky pozemku.  
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Mezi způsoby zániku vlastnictví bych přiřadila i zánik vlastnictví jednotek na základě 

vyvlastnění.
9
   

Všechny uvedené způsoby jsou absolutním zánikem vlastnického práva k jednotce. 

 

 

Mezi relativní zániky vlastnického práva k jednotce patří:
10

 

 

a) Převod jednotky na základě smlouvy 

b) Přechod na právního nástupce, v důsledku smrti nebo zániku 

c) Vydrţením podle ustanovení § 134 a násl. ObčZ 

d) Dnem právní moci rozhodnutí soudu  

e) Příklepem ve veřejné draţbě podle § 30 odst. 1 nebo podle § 53 ZOVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. 

10
 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 164 
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4. Společenství vlastníků jednotek – právní subjektivita 

 

Společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba byla zavedena aţ novelou ZOVB, 

zákonem č.103/2000 Sb. Do té doby bylo ponecháno na vůli členů společenství, zdali 

rozhodnutím vlastníků jednotek bude zaloţena právnická osoba zajišťující správu domu, 

anebo zdali svěří správu domu správci, který byl jako institut uvedený v ZOVB. 

Správcem neboli pověřeným subjektem mohla být FO, PO, někdo ze spoluvlastníků, 

anebo jím mohl být dosavadní správce, např. bytové druţstvo.  

Aby však správce mohl zastupovat vlastníky jednotek v řízeních před státními orgány, 

musela by mu být vystavena od kaţdého vlastníka jednotek zvláštní plná moc 

opravňující jej k zastupování. Tato skutečnost při potřebě řešit praktické záleţitosti 

chodu společenství způsobovala řadu problémů. Jedním z nejvýraznějších byl 

komplikovaný postup při vymáhání pohledávek plateb záloh na sluţby. Jelikoţ SVJ při 

svém vzniku většinou nemá ţádné peněţní prostředky a je závislé na zálohách od 

jednotlivých vlastníků jednotek, tak v domě, ve kterém bylo několik dluţníků, zálohy 

nepostačily na hrazení nákladů chodu SVJ a musely být kryty pro přechodné období 

buď z DZOI, anebo jako jednorázový příspěvek řádně platících obyvatelů a jejich 

vymáhání bylo značně komplikované právě z důvodu, ţe muselo být vymáhané ne SVJ 

jako celkem, ale jednotlivými vlastníky. 

 

SVJ je tedy 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 ZOVB a činnosti související 

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

právnickým osobám.  

Co konkrétně pod pojem správa domu patří, demonstrativně vyjmenovávají Vzorové 

stanovy ve čl. III. Správou domu rozumí zejména zajištění provozu, údrţby a opravy 

domu, jeho společných částí a pozemku. Dále se jedná o zajištění revizí a oprav 

technických zařízení umístěných v domě, dodávku elektrické energie, plynu, vody a 

tepla, administrativní činnost, kterou je vedení účetnictví, příjímání a provádění plateb, 

zabezpečení technické dokumentace, zajištění archivace nezbytných dokumentů aj. Jde 

tedy o zabezpečení řádného chodu SVJ.  
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Správa domu se tedy netýká jednotek v domě, které jsou ve výlučném vlastnictví 

jednotlivých členů. 

Společenství vlastníků jednotek můţe nabývat věci, práva a jiné majetkové hodnoty 

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

Otázkou, zda li SVJ jako právnická osoba se speciální právní subjektivitou je oprávněna 

nabýt do vlastnictví pozemek, se zabýval Krajský soud v Hradci Králové, který 

v  rozsudku č. j. 30 Ca 44/2002-16, ze dne 8. 10. 2002 odpověděl na otázku: 

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 kaţdém konkrétním případě pouze a 

právě tím, zda určitým právním úkonem, v tomto případě nabytím pozemku, vykonává navrhovatel 

správu domu či nikoliv. 

Z ust. § 9 odst. 1 cit. zák. obsahující legální definici správy domu se podává, ţe účelem tohoto zákona je 

umoţnit 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 uţším smyslu, provozem a opravami 

společných částí domu. Mezi takový výkon práva jednoznačně spadá i nabytí vlastnictví pozemku za 

účelem lepšího vyuţití bytového domu, tedy takového pozemku, který bude bytovému domu "slouţit" k 

uspokojení potřeb jeho obyvatelů, pokud tyto potřeby jsou spojeny se správou bytového domu. 

Společenství je ve smyslu § 18 odst. 2 písm. d) ObčZ právnickou osobou. Jedná se však 

o subjektivitu speciální. Rozsah právní způsobilosti je tedy zákonem omezen a 

v případě překročení by se jednalo o absolutně neplatný právní úkon.
11

 

Procesní způsobilost SVJ jako právnické osoby nastává okamţikem vzniku SVJ (tedy 

po splnění ZOVB daných podmínek, nikoliv dnem zápisu do obchodního rejstříku jako 

je tomu u obchodních společností) a pozbývá okamţikem zániku.   

Otázkou mj. pasivní legitimace SVJ ve sporu o zaplacení údrţby domu vlastníkem 

jednotky se zabýval Nejvyšší soud ČR ze dne 19. 7. 2010, sp. zn. 22 Cdo 5330/2008:  

Zda společenství vlastníků jednotek je pasivně legitimováno ve sporu o zaplacení z titulu bezdůvodného 

obohacení, jedná-li se o věc spojenou se správou a údrţbou domu, resp. společných částí domu, kdy 

naléhavou stavební opravu společných částí domu nezajistí a nefinancuje, coţ je jeho zákonnou 

povinností, ale učiní to za něj jeden z vlastníků jednotek?  

Úkolem společenství je téţ zajištění správy společných částí domu a v případě potřeby i jejich opravy a 

rekonstrukce; společenství přitom reprezentuje vlastníky jednotek. Smysl jeho existence je téţ v tom, aby 

ve věcech uvedených v § 9 odst. 1 byt. zák. nevystupovali jako subjekty právních vztahů (např. k 

dodavatelům stavebních prací) všichni vlastníci jednotek a nedocházelo tak ke komplikacím vyplývajícím 

z mnohočetnosti subjektů těchto vztahů. Povinností společenství je tak i obstarání nutných oprav 

společných částí domu. Společenství tak reprezentuje vlastníky jednotek; „mnoţina spoluvlastníků 

budovy, jako vlastníků jednotek, tvoří společenství vlastníků jednotek“ (nález Ústavního soudu ze dne 8. 

března 2005, sp. zn. I. ÚS 646/04). 

Povinností společenství (bytových vlastníků) je obstarat nutné opravy společných částí domu. Pokud tyto 

opravy provede a zaplatí vlastník jednotky, můţe jít o plnění, které vlastník jednotky vynaloţil namísto 

společenství. Proto je takovou věc třeba posoudit i podle § 454 obč. zák. V případě úspěchu ţaloby by 

rozúčtování nákladů na jednotlivé vlastníky jednotek bylo jiţ věcí společenství, jak vyplývá i z § 13 odst. 

7 byt. Zák. 

                                                 
11

 Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K. společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, 

daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. Str. 62  
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4.1 Vznik SVJ 

 

Společenství vlastníků jednotek můţe vzniknout pouze za předpokladu, ţe se jedná o 

dům, ve kterém je alespoň pět jednotek (bytových nebo nebytových), z nichţ alespoň tři 

jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Tyto podmínky jsou kogentně stanovené a 

nelze se od nich odchýlit. Jsou li tyto podmínky splněny, pak vznik SVJ nastává dnem 

doručení listiny s doloţkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí, nebo jiné 

listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce poslednímu 

z těchto vlastníků.
12

     

SVJ tedy vzniká přímo na základě zákona, po splnění ZOVB stanovených podmínek.    

Dalším moţným způsobem je vznik SVJ u druţstva, které bylo původním vlastníkem 

budovy, nebo které vzniklo vyčleněním z původního druţstva. Vznik SVJ nastává 

prvním dnem kalendářního měsíce po měsíci, kdy budou druţstvu doručeny listiny 

dokládající skutečnost, ţe spoluvlastnický podíl na společných částech se sníţí na méně 

neţ jednu čtvrtinu a bytové druţstvo bylo jejím správcem. 

 

4.2 Zánik SVJ  

 

ZOVB upravuje tři moţné způsoby zániku  SVJ.  

K zániku SVJ dojde podle § 9 odst. 15 ZOVB dnem zániku domu, tedy dnem, kdy 

přestane splňovat definiční znaky domu upravené v § 2 písm. d)  ZOVB. Můţe se tak 

dít na základě události (výbuch domu, poţár), anebo výjimečně na základě právního 

úkonu (dohodou o demolici domu).
13

 

Další způsob zániku předpokládá ustanovení § 5 odst. 6 a 7 ZOVB, tedy dohodou všech 

vlastníků jednotek o změně jednotek na podílové spoluvlastnictví podléhající reţimu § 

137 a násl. ObčZ, anebo prohlášením jediného vlastníka a přeměnou vlastnictví 

jednotek na vlastnictví budovy.  

                                                 
12

 § 9 odst. 3 ZOVB 
13

 Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J. Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář.4., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 48-49 
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Otázkou, zdali musí u SVJ, jakoţto právnické osobě před jejím zánikem proběhnout 

likvidace se zabýval ve svém Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. ledna 2008, 

sp. zn. 7 Cmo 131/2007: 

Zákon o vlastnictví bytů neobsahuje ustanovení o likvidaci společenství, přitom však výslovně upravuje 

vznik i zánik společenství, z čehoţ plyne specialita právní úpravy i ohledně otázek zaloţení, zrušení i 

zániku společenství. Pakliţe tedy obsahuje speciální, která však, a to logicky s ohledem na vázanost 

společenství na existenci předmětného domu rozděleného na jednotky, neobsahuje ustanovení o rušení 

společenství a jeho likvidaci, pak takové rušení ani likvidace nejsou moţné (stejně tak jako u společenství 

z podstaty věci nepřichází v úvahu jeho zaloţení). 
 

Okamţikem zániku společenství vlastníků jednotek věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty přecházejí na osoby, které byli ke dni zániku vlastníky jednotek a to v poměru, 

jaký byl jejich podíl na společných částech domu. Ve stejném poměru přecházejí i 

závazky SVJ. 
14
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 Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K. společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, 

daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. Str. 77 
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5. Zápis SVJ do obchodního rejstříku 

 

Jedna z významných novel ZOVB, zákon č. 103/2000 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 

července 2000, vymezila společenství vlastníků jednotek jako právnickou osobu, která 

se zapisuje do obchodního rejstříku. 

Další novela, zákon č. 451/2001 Sb., která nabyla účinnosti 31. prosince 2001, vytvořila 

v rámci obchodního rejstříku rejstřík společenství vlastníků jednotek.  

Vytvoření zvláštního rejstříku společenství vlastníků jednotek bylo zavedeno z důvodu 

odstranění pochybností, jestli se má na SVJ  nahlíţet jako na podnikatele se všemi jeho 

důsledky. Zavedením samostatného rejstříku byl rozpor odstraněn. Na společenství 

vlastníků jednotek je nahlíţeno jako na ne podnikatelský subjekt a do rejstříku se 

zapisují pouze zákonem stanovené údaje.  

Společenství zapsaná mezi výše zmíněnými novelami byla ve lhůtě jednoho roku 

automaticky převedena do nově vzniklého rejstříku společenství. 

 

Úprava zápisu společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství je obsaţena v § 

10 ZOVB. Odstavec 4. stanoví, ţe obecná právní úprava se řídí Obchodním zákoníkem 

a Občanským soudním řádem.  

ZOVB neodkazuje na jiné právní předpisy, takţe při doslovném výkladu by byly 

vyloučeny právní předpisy související s vedením obchodního rejstříku, jakým je např. 

vyhláška č. 503/2006 Sb. o digitalizaci obchodního rejstříku aj. Vzhledem k tomu, ţe 

rejstříky společenství vlastníků jednotek jsou vedeny v elektronické podobě, z logiky 

věci plyne, ţe je nutný teleologický výklad ustanovení § 10 odst. 4 ZOVB a aplikovat 

ustanovení všech právních předpisů týkající se obchodního rejstříku, tedy nejen 

obchodní zákoník a občanský soudní řád.
15

 

 

Do rejstříku se obligatorně zapisují tyto skutečnosti: 

a) název společenství, jeho sídlo a identifikační číslo osoby 

b) den vzniku společenství 
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 Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K. společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, 

daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. Str. 157 
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c) orgány společenství 

d) jména členů výboru nebo pověřeného vlastníka 

Všechny zápisy do rejstříku společenství mají deklaratorní charakter. 

 

Název musí obligatorně obsahovat slovo společenství a musí se shodovat s názvem ve 

stanovách společenství. Pokud společenství nepřijalo stanovy vlastní, tak podle čl. II 

Vzorových stanov název zní ,, společenství pro dům ,,  spolu s označením domu, pro 

který společenství vzniklo. Nesmí být zaměnitelný s názvem jiného společenství, nebo 

jiné právnické osoby.  

Kritériem pro název a sídlo společenství vlastníků jednotek se zabýval ve svém 

rozsudku Vrchní soud v Praze, sp. zn. 7 Cmo 956/2000, ze dne 20. 4. 2001. 

Sídlo právnické osoby musí být natolik určité, aby bylo moţné zcela jednoznačné určení místa, jeţ je 

adresou sídla představováno. Jestliţe má určitá budova více vchodů a tudíţ jí bylo přiděleno více 

popisných čísel, musí být jednoznačné, ve kterém vchodě, tedy v jakém čísle popisném je sídlo právnické 

osoby, coţ platí i pro společenství vlastníků jednotek. 

Název společenství musí být takový, aby v něm byl dostatečně určitě označen dům, jenţ je na jednotky 

rozdělen a v němţ společenství vzniklo. Kromě čísla popisného domu musí název obsahovat uvedení 

obce, a je-li rozdělena na ulice, i označení ulice. 

  

Podle čl. II odst. 2 Vzorových stanov je sídlo určené adresou, kde společenství sídlí a 

kde se veřejnost můţe se společenstvím stýkat.  

Identifikační číslo přidělí správce základního registru osob ve smyslu zákona č. 

111/2009 Sb. o základních registrech.  

Den vzniku společenství je upraven v § 9 odst. 3 a 4 ZOVB. Je jím den, kdy byla 

doručena listina s doloţkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí. Rejstříkovému 

soudu je předloţen originál, nebo úředně ověřená kopie, případně čestné prohlášení. 

Den zápisu společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství nastává později, 

neţ den vzniku samotného společenství. Jedná se o deklaratorní zápis.  

Zveřejnění existence všech orgánů společenství se jeví jako nadbytečná. Jediný význam 

pro třetí osoby má zveřejnění statutárního orgánu, tedy výboru, anebo pověřeného 

vlastníka a jsou-li fakultativně zřízeny jiné orgány společenství ve stanovách 

společenství, pak budou obligatorně zapsány, i kdyţ ještě nebyla provedena volba osob 

do těchto orgánů.  

ZOVB chybně uvádí, ţe do rejstříku společenství se zapisují orgány společenství a 

jména členů výboru nebo pověřeného vlastníka. Tato nepřesná formulace by vyloučila 
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zapsání osob pověřených funkcí statutárního orgánu v případě nezvolení výboru nebo 

pověřeného vlastníka (tím jsou buď původní vlastníci, anebo vlastníci, jejichţ podíl činí 

nejméně jednu polovinu, tzv. majoritní vlastníci). Vyloučeno by bylo i zapsání jiných 

fakultativně zřízených orgánů společenství. 

Ačkoliv ZOVB vyţaduje zapsání pouze jména, přičemţ zapomněl na příjmení, v praxi 

je ještě vyţadována adresa členů, den vzniku a zániku funkce, způsob jednání, rodné 

číslo nebo datum narození a pokud jde o kolektivní orgán tak funkce. Jeli členem 

statutárního orgánu SVJ právnická osoba, pak se zapíše osoba, která je statutárním 

orgánem právnické osoby.  

U právnické osoby je zapisován název, sídlo, identifikační číslo a jména, příjmení, 

bydliště a rodné číslo, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem. 

 

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

rejstříku nejdéle do 60 dnů od svého zvolení. Zákon však nestanoví sankce za 

nedodrţení lhůty a proto je společenství oprávněno podat návrh na zápis i po této 

lhůtě.
16

  

 

Vrchní soud ve svém usnesení ze dne 16. ledna 2006, sp. zn. 7 Cmo 604/2005 řešil 

situaci, kdy výbor nebo pověřený vlastník návrh na tzv. prvozápis nepodal. 

Nepodá li společenství návrh na svůj prvozápis do rejstříku do 60 dnů ode dne zvolení výboru nebo 

pověřeného vlastníka, můţe takový návrh po uplynutí 60 dnů od skončení této lhůty podat osoba, která na 

něm doloţí právní zájem a k návrhu přiloţí předepsané listiny. 

 

Pokud by výbor nebyl z nějakého důvodu zvolen a ani by nebyl ustanoven pověřený 

vlastník, pak je návrh, za analogického pouţití ustanovení § 10 odst. 2 ZoVB, na zápis 

oprávněn podat vlastník, jehoţ spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí 

minimálně 50%, anebo ti vlastníci, kteří se stali členy společenství ke dni jeho vzniku. 

Návrh musí mít písemnou formu. Podpisy na návrhu musí být úředně ověřeny. 

K návrhu na prvozápis je nutné přiloţit: 

a) výpis z katastru nemovitostí pro dům s byty a nebytovými prostory 

b) notářský zápis o průběhu schůze, na niţ byly schváleny stanovy, zvoleny orgány 

společenství, včetně prezenční listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek 
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  Usnesení Vrchního soudu ze dne 7. května 2001, sp. zn. 7 Cmo 15/2001 
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c) schválené stanovy 

K návrhu je nezbytné přiloţit tyto doklady: Výpis z katastru nemovitostí, doklad o 

označení domu, zápis ze schůze výboru o volbě předsedy, popřípadě místopředsedy, 

podpisové vzory, právní důvod uţívání sídla a listiny, které se zakládají do sbírky listin. 

Dále doklad osvědčující datum vzniku společenství, pokud není den vzniku doloţen 

jiným dokladem. Taková listina nemůţe být nahrazena údajem o dni vzniku 

společenství vlastníků jednotek uvedeném v návrhu na povolení zápisu do rejstříku 

společenství. Návrh na povolení zápisu totiţ není – na rozdíl od čestného prohlášení 

vlastníka jednotky nebo potvrzení katastrálního úřadu – listinou, kterou by bylo moţné 

doloţit existenci zapisované skutečnosti ve smyslu ustanovení § 129 OSŘ.
17

  

Tyto náleţitosti vyplývají z ustanovení v § 37 odst. 2 ObchZ.
18

 

 

V případě zápisu změn návrh podává buď společenství (tedy jeho předseda, přičemţ 

návrh musí být podepsán ještě dalším členem výboru), anebo osoby, jichţ se změna 

týká. Návrh musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. ZOVB ani 

v tomto případě nestanoví lhůtu ani sankce za její nedodrţení a tak by návrh měl být 

podán bez zbytečného odkladu. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2008, sp. zn. 29 ODO 974/2006 
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 Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K. společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, 

daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. Str. 234-236 

 



25 

 

6.  Orgány společenství 

 

Orgány společenství vlastníků jednotek je moţné rozdělit na obligatorní a fakultativní. 

Obligatorními orgány jsou shromáţdění, jako nejvyšší orgán SVJ a statutární orgán, 

kterým je výbor jako kolektivní orgán, anebo pověřený vlastník, který je orgánem 

monokratickým.  

Fakultativní orgány ZOVB výslovně neupravuje, jejich zřízení však připouští a 

odkazuje na ustanovení Stanov společenství. VS upravují působnost kontrolní komise, 

která je kolektivním orgánem, anebo revizora, který je orgán monokratický.   

 

6.1 Shromáždění vlastníků jednotek  

 

Shromáţdění je nejvyšším orgánem společenství, jedná se o obligatorně ustanovený 

orgán. Jeho členy jsou všichni vlastníci jednotek v domě. Na rozdíl od statutárního 

orgánu nejde o orgán volený. 

Shromáţdění přijímá svá rozhodnutí ve formě usnesení. Usnesení je platné, pokud není 

v rozporu s právními předpisy a účinné je okamţikem jejího schválení. Účinnost však 

můţe nastat i později. Usnesení není právním úkonem, nýbrţ jinou právní skutečností.
19

  

Výkladem rozhodnutí shromáţdění vlastníků jednotek se zabýval ve svém rozsudku 

Nejvyšší soud ze dne 8. 12. 2010, sp. zn. 22 Cdo 242/2009: 

I v případě, ţe rozhodnutí shromáţdění vlastníků jednotek nebude povaţováno za právní úkon, lze na ně 

aplikovat ustanovení občanského zákoníku o výkladu právních úkonů analogicky; protoţe jde o 

rozhodnutí, kterého je dosaţeno na základě shodné vůle vlastníků jednotek (nebo alespoň kvalifikovanou 

většinou vlastníků), je namístě i analogické pouţití pravidel o vícestranných právních úkonech, pokud to 

povaha věci nevylučuje.  

 

Otázkou kdo je vázán přijatým rozhodnutím shromáţdění a kdo je pasivně legitimován 

v případném soudním sporu se zabýval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 8. 3. 2005, 

sp. zn. I. ÚS 646/2004:  

Existuje-li společenství vlastníků jednotek v podobě právnické osoby, je hlasování vlastníků jednotek 

současně projevem tvorby vůle této právnické osoby. Přijaté rozhodnutí zavazuje nejen spoluvlastníky 

budovy, ale také společenství vlastníků jednotek, protoţe jde o rozhodnutí jeho nejvyššího orgánu - 

shromáţdění 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 sporu podle § 11 odst.3 zákona o vlastnictví bytů. Nemá-li společenství vlastníků právní 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2008, sp.zn. 28 Cdo 5010/2007 
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subjektivitu, jsou pasivně legitimováni spoluvlastníci jednotek, vzniklo-li společenství v podobě 

právnické osoby, je pasivně legitimováno toto společenství vlastníků jednotek. 
 

Shromáţdění se podle ZOVB musí konat nejméně jednou ročně. Shromáţdění svolává 

výbor, pověřený vlastník anebo vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu 

hlasů. Pokud Stanovy obsahují četnější konání shromáţdění, pak je nutné svolávat 

shromáţdění ve lhůtách, jak jsou upraveny ve Stanovách. Velmi praktické je nastavit 

období konání shromáţdění tak, aby si jej vlastníci jednotek zapamatovali (např. 

poslední pondělí v červnu).  

ZOVB stanoví působnost shromáţdění pouze v určitých záleţitostech (např. volba 

orgánu SVJ, schválení Stanov, schválení výše záloh na příspěvky spojené se správou 

domu aj.). Působnost shromáţdění můţe být rozšířena, nikdy ne však zúţena v taxativně 

vyjmenovaných záleţitostech v ZOVB. 

Výlučnou působnost shromáţdění upravují Vzorové stanovy v čl. VII odst. 3.   

Další působnost nechává na vymezení ve vlastních Stanovách společenství, jsou-li 

přijaty.  

ZOVB neupravuje způsob vyrozumívání členů shromáţdění ani formální poţadavky 

pozvánky na shromáţdění. Způsob by měl být v zájmu členů upraven ve Stanovách.  

Lze předpokládat, ţe pozvánka bude z domovní nástěnky strţena, anebo v případě 

vhození do poštovní schránky nebude v případě pronajatého bytu vlastníku jednotky 

nájemcem oznámena. Varianty řešení jsou buď zaslání pozvánky e mailem, anebo 

odeslání pozvánky doporučeně poštou na adresu trvalého bydliště, popřípadě na adresu 

poskytnutou členem SVJ. Podle Vzorových stanov musí být pozvánka písemná a musí 

být doručena vlastníkům jednotek a současně vyvěšena na místě obecně přístupném 

všem vlastníků jednotek (nejčastěji domovní nástěnka) 15 dnů před dnem konání 

shromáţdění.  

V pozvánce musí být uvedeno datum, hodina, místo konání a program. Dále musí být 

v pozvánce uvedeno, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady 

k nejdůleţitějším bodům jednání v případě, ţe podklady netvoří přílohu pozvánky. 

Program jednání určuje ten, který shromáţdění svolává. Pokud však vlastník jednotky 

poţádá o zařazení určitého bodu programu k projednání, pak je svolavatel povinen mu 

vyhovět.  
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K otázce nahrazení projevu vůle, pokud SVJ odmítne svolat shromáţdění, se zabýval 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. 28 Cdo 5216/2007: 

Jestliţe vlastník jednotky potřebuje podle § 11 odst. 5 zákona o vlastnictví bytů ke změně účelu uţívání 

jednotky souhlas ostatních vlastníků jednotek, který se uděluje formou usnesení shromáţdění, je povinen 

vyzvat výbor společenství, aby podle § 11 odst. 1 cit. zákona shromáţdění svolal, popř. aby hlasování o 

změně účelu uţívání jednotky zařadil na program nejbliţšího zasedání. Pokud tak výbor v přiměřené době 

neučiní, popř. tak učinit odmítne, nastává ve svém důsledku stejný stav, jako kdyby se shromáţdění sešlo 

a návrh na změnu účelu uţívání nebyl schválen. V obou případech totiţ vlastník jednotky nemůţe změnu 

účelu jejího uţívání uskutečnit. Nečinnost společenství, resp. jeho výboru, nelze přičítat k tíţi vlastníkovi 

jednotky, který nemá ţádných nadřazených kompetencí ke společenství, stává se objektem nečinnosti 

společenství a ve svých důsledcích je tak omezen ve výkonu svého vlastnického práva. Dovolací soud 

tedy uzavírá, ţe ţalobu na náhradu projevu vůle podle § 11 odst. 3 věty druhé zákona o vlastnictví bytů 

můţe vlastník jednotky podat i tehdy, jestliţe se shromáţdění v přiměřené době nesešlo, ačkoli vlastník o 

jeho svolání poţádal. 

Účelem ţaloby podle § 11 odst. 3 věty druhé cit. zákona je nahradit potřebné usnesení shromáţdění 

vlastníků jako projev vůle společenství, ať uţ je příčinou podání ţaloby okolnost, ţe nedošlo k jeho 

svolání některým ze subjektů v zákoně uvedených (výbor, pověřený vlastník, vlastníci jednotek mající 

jednu čtvrtinu hlasů), ačkoli mělo být svoláno, nebo k podnětu došlo a shromáţdění bylo sice svoláno, ale 

nebylo usnášeníschopné, nebo usnášeníschopné bylo, ale dospělo k rovnosti hlasů nebo nedosáhlo 

potřebné většiny či dohody.  
  

  

Shromáţdění zahajuje a řídí předseda výboru, pověřený vlastník., není-li jich tak osoba, 

která shromáţdění svolala.  

Tyto osoby jsou povinny řídit jednání v bodech, jak jsou uvedeny na pozvánce. Je 

nepřípustné, aby byly na shromáţdění projednány jiné záleţitosti, neţ které byly 

uvedeny. Z logiky věci je moţná výjimka a to v případě, ţe se jednání účastní všichni 

vlastníci jednotek v domě. Pak lze o nově navrţeném bodu hlasovat, zdali můţe být 

zařazen do programu. 

Po zahájení schůze shromáţdění je nutné dle prezenční listiny zjistit, zdali je 

shromáţdění usnášeníschopné. Pod sankcí neplatnosti usnesení je usnášeníschopnost 

shromáţdění nutné zjistit i před kaţdým dalším hlasováním. Tuto skutečnost je 

zapotřebí uvést do zápisu ze shromáţdění SVJ.
20

  

V praxi je velice časté, ţe na shromáţdění účastníci přicházejí pozdě anebo odcházejí 

dřív, aniţ by to komukoliv oznámily, proto je nezbytné usnášeníschopnost zjišťovat 

před kaţdým usnesením. V zápisu ze schůze se doporučuje uvést jména těch, kteří se 

zdrţeli a kteří hlasovali proti přijatému usnesení. 

                                                 

20
 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 1. 2009, sp. zn. 7 Cmo 160/2008 
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6.2 Zápis ze schůze shromáždění 

 

ZOVB se nezmiňuje o povinnosti vyhotovit zápis ani o jeho obligatorních náleţitostech.  

Podle VS čl. VII. odst. 17 za pořízení zápisu ze shromáţdění odpovídá svolavatel. Musí 

obsahovat nezbytné údaje prokazující usnášeníschopnost shromáţdění, údaje o průběhu, 

plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb. Přílohu zápisu tvoří listina přítomných 

s jejich podpisy a písemné podklady přiloţené k jednotlivým bodům. Zápis podepisuje 

předsedající a zapisovatel. Zápisy musí být uschovány u předsedy výboru nebo u 

pověřeného vlastníka. 

Zápis ze schůze je vyţadován při zápisu změn skutečností v obchodním rejstříku, 

v případě podání návrhu na soudní přezkum správnosti usnesení přijatých na 

shromáţdění aj.  

V případě, ţe se SVJ řídí Vzorovými stanovami, pak osobu zapisovatele ustanoví 

svolavatel. V případě, ţe SVJ přijalo stanovy vlastní, které neobsahují ustanovení o 

vyhotovení zápisu z jednání, pak by měla být osoba zapisovatele odsouhlasena 

shromáţděním SVJ. 

Zápis musí být zpřístupněn všem členům SVJ, buď zveřejněním na místě vhodném 

(domovní nástěnka), anebo musí být členům SVJ oznámeno, kde se mohou se zápisem 

seznámit. V případě, ţe Stanovy SVJ upravují otázku zápisu, např. zaslání e mailem, 

doporučeně poštou, pak je nutné zveřejnit zápis v souladu se zněním Stanov. 

 

6.3 Rozsah způsobilosti SVJ 

 

Společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba s omezenou subjektivitou je 

oprávněna uzavírat smlouvy týkající se předmětu činnosti SVJ stanovenou ZOVB. V § 

9a odst. 1 ZOVB se příkladem uvádí úkony, které je SVJ oprávněno činit. Jedná se 

zejména o zajištění dodávky sluţeb spojených s uţíváním jednotek, pojištění domu a 

nájmu společných částí domu nebo nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech 

vlastníků jednotek. 

Smlouvy s dodavateli uzavírá SVJ vlastním jménem a za porušení povinností 

vyplývajících ze závazkového vztahu je odpovědné přímo SVJ. To znamená, v případě, 

ţe má SVJ uzavřenou smlouvu s tzv. správní firmou, můţe ji udělit plnou moc na 
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zastupování SVJ vymezenou ve smlouvě mezi SVJ a správcem, vţdy bude nositelem 

práv a povinností vyplývajících ze smluv pouze a jen SVJ. V případě porušení 

povinností ze strany správce je pak SVJ oprávněno poţadovat regresní náhradu škody 

na správci.  

Dále je oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen sluţeb na jednotlivé vlastníky, pokud 

není rozúčtování cen sluţeb stanoveno zvláštním právním předpisem, nebo rozhodnutím 

cenového orgánu.   

Vloţením § 9 a odst. 3 ZOVB získalo společenství oprávnění vymáhat pohledávky od 

členů SVJ, kteří neplní povinnosti uloţené jim ZOVB, jako právnická osoba, tedy SVJ 

jako celek. Do té doby museli tyto pohledávky vymáhat všichni vlastníci jednotek podle 

výše spoluvlastnických podílů.  

V praxi bývá běţné, ţe jsou zaslané dvě výzvy. Nejlépe doloţitelným způsobem je 

odeslání výzvy doporučeně skrze poskytovatele poštovních sluţeb. Výzvu zasílá 

statutární orgán SVJ, v případě ţe má SVJ uzavřenou smlouvu se správcem a smlouva 

se vztahuje na oprávnění vymáhat pohledávky od členů SVJ, pak výzvy odesílá správce. 

Promlčecí lhůta pro vymáhání pohledávek činí tři roky a běţí ode dne, kdy mohlo být 

právo vykonáno poprvé.
21

  

 

6.4 Zastupování a přítomnost jiných osob na shromáždění SVJ 

 

ZOVB ani VS neupravuje otázku zastupování členů společenství na shromáţdění. Proto 

je nutné vycházet z obecných ustanovení § 31 a násl. ObčZ.   

Je výlučným právem kaţdého vlastníka jednotky, jakou osobu zplnomocní ke svému 

zastupování. Zástupcem můţe být člen společenství, ale i nečlen. Plná moc můţe být 

udělena jako jednorázová plná moc, tedy na konkrétní schůzi shromáţdění, anebo jako 

plná moc pro futuro, tedy neomezená plná moc. 

Ta SVJ, která mají problémy s účastí na shromáţděních, tzn. nedosáhnou nadpoloviční 

většiny nutné pro usnášeníschopnost shromáţdění, mohou na pozvánce vyzvat členy 

SVJ, aby udělili plnou moc členovi statutárního orgánu, anebo členům shromáţdění na 

zastupování na schůzi, pověřené osoby musí s přijetím plné moci souhlasit. Plná moc 

nemusí být úředně ověřená. Musí z ní být patrné, kdo plnou moc uděluje, komu ji dává, 

                                                 
21

 § 101 ObčZ 
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vyjádření k jednotlivým bodům programu, datum a podpis. Praktické je, pokud je přímo 

na pozvánce (např. na rubu) předtištěn formulář na udělení plné moci členu společenství 

a vyjádření souhlasu k jednotlivým bodům programu. Pokud je plná moc zaslána 

emailem, k její platnosti je třeba, aby byla opatřena elektronickým podpisem.
22

   

Otázka přítomnosti jiných osob není ZOVB vyloučena. Je tedy právem kaţdého člena, 

aby si přivedl osobu, které důvěřuje na shromáţdění. Podle mého názoru by bylo 

naprosto proti dobrým mravům (§ 3 ObčZ), kdyby přítomnost byla zakázaná rodinným 

příslušníkům, osobám blízkým, anebo osobám, které členovi společenství pomohou 

s vyjasněním problematiky týkající se SVJ, které nerozumí a o které má dotyčný 

hlasovat. V případě, ţe se projednávají záleţitosti, jejichţ projednání by mohlo být 

v rozporu se ZOOÚ, jako např. uvedení dluţníků, je oprávněn předseda výboru vyzvat 

osoby, které nejsou členy SVJ, ţe část schůze shromáţdění je neveřejná.  

 

6.5 První schůze shromáždění 

 

První schůze shromáţdění se podle ZOVB musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku 

společenství. Zákon však nestanoví ţádné sankce při nedodrţení této lhůty a proto je 

moţné tuto lhůtu prodlouţit.  

Svolává ji původní vlastník budovy. Pokud původní vlastník zemřel, zanikl, anebo je 

z nějakého důvodu nečinný, pak se pouţije úprava v §11 odst. 1 ZOVB a oprávněni ke 

svolání schůze budou vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.  

Osoba svolávající první ustavující schůzi je povinna organizačně zajistit průběh schůze. 

Tzn. zajistit účast notáře, informovat všechny vlastníky o termínu a místě schůze, 

vypracovat návrh Stanov a zajistit kandidáty na funkce členů statutárních orgánu SVJ. 

V praxi je velmi časté, ţe teprve na první ustavující schůzi jsou vlastníci bytových 

jednotek vyzváni ke kandidatuře na místa statutárních orgánů a následně proběhne 

jejich volba. V pozvánce na první ustavující schůzi musí být informace o bodech 

programu jednání a sdělení místa, kde se lze seznámit s podklady pro jednání, pokud 

informace a návrh stanov nejsou přílohou pozvánky.  

 

                                                 
22

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 
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Zákon hovoří v souvislosti s první ustavující schůzí pouze o schválení Stanov a volbě 

statutárních orgánů. Je však moţné, ţe z nějakého důvodu tyto dva body programu 

schůze nebudou přijaty. Pokud společenství neschválí usnesením přijetí vlastních 

Stanov, pak se SVJ bude i nadále řídit Vzorovými stanovami. Pokud nebudou zvoleny 

statutární orgány, pak plní funkci orgánu společenství vlastník, jehoţ spoluvlastnický 

podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci, kteří se 

stali členy společenství dnem jeho vzniku.  

Mezi důleţité body programu patří i schválení výše záloh na činnost společenství, 

způsob rozúčtování cen sluţeb, schválení jednotlivých poskytovatelů sluţeb, pokud si 

SVJ neschválí zachování stávajících poskytovatelů sluţeb od původního vlastníka.   

U domů, které se přeměňují z bytových druţstev na SVJ je důleţité informovat o stavu 

hospodaření bytového druţstva a zároveň o technickém stavu domu, popřípadě schválit 

plán oprav v následujících letech.  

 

6.6 Usnášeníschopnost shromáždění 

 

ZOVB v taxativně stanovených záleţitostech vyţaduje určité kvóty pro přijetí usnesení.  

Úprava hlasování je upravena v § 11 ZOVB. 

Nicméně zákon se nezmiňuje o povinnosti vlastníků jednotek dostavit se na schůzi a 

hlasovat tam. Pro mnohá SVJ tak vzniká patová situace, kdy je potřeba někdy i 

urychleně přijmout usnesení o určitých záleţitostech důleţitých pro chod společenství a 

přes snahu poctivých členů, nebude usnesení pro nedostatek hlasů přijaté. A tak 

jediným východiskem je buď znovu opakovat schůzi SVJ, anebo se obrátit na soud.  

V případě podílových spoluvlastníků platí, ţe mají jeden hlas. Své právo musí 

vykonávat jednotně. V případě rozporu při výkonu hlasovacích práv na shromáţdění u 

podílových spoluvlastníků se pouţijí ustanovení § 137 a násl. ObčZ. To znamená, ţe 

rozhodující je vůle spoluvlastníka, který má nadpoloviční většinu hlasů. Není-li 

nadpolovičního podílového spoluvlastníka, anebo nedosáhnou-li podíloví spoluvlastníci 

dohody, musí na návrh některého z nich rozhodnout soud. V případě, ţe k přijetí 
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usnesení je zapotřebí hlasů tohoto podílového spoluvlastníka a nedohodnou-li se, pak 

SVJ musí počkat na rozhodnutí soudu.
23

  

V případě výkonu hlasovacího práva manţely není vyţadován souhlas obou manţelů 

ohledně zcela nepodstatných bodů programu. Tím se má na mysli usnesení, která 

nezasahují do práv a povinností vlastníků jednotek. Většina otázek projednávaných na 

shromáţdění však tento charakter nemá a proto bude vyţadován souhlas obou manţelů 

pod sankcí absolutní neplatnosti.
24

  

Opačného názoru je T. Dvořák.
25

 I kdyţ je jednotka v podílovém spoluvlastnictví nebo 

ve SJM, vţdy musí být vyţadován souhlas všech podílových spoluvlastníků anebo obou 

manţelů. Argumentuje důvodem ochrany vlastnického práva a  potřebou ochrany práv 

menšinových spoluvlastníků. 

ZOVB vyţaduje tato kvora k přijetí usnesení: 

1. Shromáţdění je usnášeníschopné, jsou li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají 

většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných 

hlasů. Velikost hlasu je závislá na velikosti spoluvlastnického podílu, 

vypočteného podle velikosti podlahové plochy.   

2. Tříčtvrtinovou většinu přítomných hlasů vyţadují usnesení o věcech, která jsou 

obsahem prohlášení vlastníka budovy, která určují prostorové vymezení části 

budovy. Dále se jedná o schválení a změny stanov, uzavření zástavního práva 

k jednotkám a rozúčtování cen sluţeb.  

3. Tříčtvrtinové většiny všech hlasů je zapotřebí u usnesení, pokud se jedná o 

modernizaci, rekonstrukci nebo stavební úpravy a opravy společných částí domu, 

jimiţ se nemění vnitřní uspořádání domu ani velikost spoluvlastnických podílů. 

4. Souhlas všech vlastníků jednotek je vyţadován, pokud se jedná o dům, který 

vlastní pouze tři vlastníci jednotek, anebo u změn prohlášení, pokud se jedná o 
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 Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J. Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů.Komentář.4., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 176 
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 Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J. Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů.Komentář.4., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 176 
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změnu stavby, účelu uţívání stavby, anebo změny spoluvlastnických podílů na 

společných částech domu.  

U odborné veřejnosti a v praxi se často ozývá otázka, zdali je přípustné dodatečně 

projevit svoji vůli po konání hlasování. Mnohá společenství vlastníků jednotek tak řeší 

absenci členů na shromáţdění tím, ţe nechali nepřítomné členy projevit svoji vůli 

dodatečně, po konání shromáţdění, dokud nebyla naplněna kvora k přijetí usnesení. 

Toto tzv. hlasování per rollam jednoznačně odmítl rozsudek Vrchního soudu v Praze ze 

dne 23. 1. 2009, sp. zn. 7 Cmo 160/2008: 

Zákonná úprava v zákoně o vlastnictví bytů neumoţňuje členům SVJ, kteří nebyli z jakéhokoliv důvodu 

přítomni na schůzi shromáţdění SVJ, aby projevili svou vůli dodatečně i mimo shromáţdění SVJ 

s navrhovaným usnesením. Toto právo není součástí práv vlastníků jednotek, a dodatečným souhlasem 

vlastníka jednotky nepřítomného na schůzi nejsou proto spojeny zákonem předvídané právní následky. 

Proto v případě, ţe SVJ potřebuje urgentně schválit jakékoliv usnesení, nezbývá, neţ 

poţádat členy SVJ, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou účastnit schůze 

shromáţdění, aby vystavily plnou moc před konáním shromáţdění.  

V návrhu nového ZOVB, který však doposud nebyl přijatý, bylo hlasování per rollam 

umoţněno. Otázkou je, na kolik to ztíţí práci členům statutárního orgánu, kteří budou 

muset kvůli vlastníkům jednotek, kteří se nedostaví ať uţ z jakéhokoliv důvodu na 

schůzi, být přítomni dodatečnému podpisu a zpřístupnění zápisu při předkládání 

jednotlivým členům SVJ. I přesto jsem zastáncem umoţnění tohoto způsobu hlasování, 

protoţe kvora pro přijetí usnesení shromáţdění jsou v součastném ZOVB poměrně 

vysoká a často je těţké dosáhnout úspěchu při přijetí usnesení.  

Hlasovací právo je spojeno s vlastnictvím jednotky a je nepřevoditelné. Velikost 

hlasovacího podílu je kogentně stanovená a jakákoliv manipulace s hlasy (na základě 

smlouvy o převodu hlasovacího podílu, podle kategorie bytu, podle počtu obyvatel aj.) 

by byla od počátku absolutně neplatná (39 odst. 2 OZ). Hlasovací právo kaţdého 

vlastníka je nedílné. Taktéţ nelze omezit hlasovací právo vlastníka, kdy se jedná o jeho 

právech a povinnostech.  

 

6.7 Náhradní shromáždění 

ZOVB ani VS tento termín neupravuje ani nedefinuje. Tímto termínem se však zabýval 

v usnesení sp. zn. 7 Cmo 494/2009, vydané dne 2. 2. 2010, Vrchní soud v Praze.  
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Konání náhradního shromáţdění, u kterého bylo sníţeno kvorum pro usnášeníschopnost a jehoţ 

předmětem byla volba členů výboru nebo pověřeného vlastníka, je u SVJ vyloučeno pro kogentní povahu 

ustanovení §9 odts.12 BytZ. 

 

Náhradní shromáţdění lze svolat ve lhůtě 15 dnů od konání původního shromáţdění a je 

nutné je svolat stejným způsobem, jakým se svolává řádné shromáţdění. K vyjasnění 

hmotně právního institutu náhradní schůze nejvyššího kolektivního orgánu právnické 

osoby si Vrchní soud v Praze vypomohl úpravou svolávání náhradních členských schůzí 

druţstev a náhradních valných hromad akciových společností v obchodním zákoníku. 

Členové druţstva nebo akciové společnosti mohou novou pozvánkou a s nezměněným 

pořadem jednání v určité lhůtě svolat náhradní schůzi a to bez ohledu na původní 

kvorum vyţadované pro usnášeníschopnost. 

Vrchní soud tedy nevyloučil moţnost konání náhradního shromáţdění SVJ. Lze je 

konat z důvodu, ţe se původní shromáţdění nesešlo. Musí mít stejný program. Avšak 

odlišně od úpravy druţstev nebo akciových společností v obchodním zákoníku není 

moţné sníţit kvorum pro usnášeníschopnost.  

 

6.8 Přehlasovaný vlastník a jeho ochrana 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 12. 2009 sp. zn. 7 Cmo 188/2009 se zabývá 

otázkou, koho lze povaţovat za přehlasovaného vlastníka oprávněného podat návrh na 

zahájení řízení podle §11 odst. 3 ZOVB. 

Přehlasovaný vlastník musí být především vlastník bytové jednotky a tedy i členem společenství. Musí se 

účastnit shromáţdění vlastníků jednotek a hlasovat na něm proti přijatému rozhodnutí. Za přehlasovaného 

vlastníka dle výše uvedeného judikátu lze povaţovat i vlastníka jednotky, který nebyl řádně pozván na 

shromáţdění. Tj. úplná pozvánka mu nebyla řádně a včas doručena, ve formě a způsobem daným 

zákonem a stanovami. Přičemţ pro tento důvod se vlastník jednotky shromáţdění neúčastnil.  

 

Ve výše zmíněném judikátu se Vrchní soud v Praze zabýval otázkou, jaký poţadavek 

můţe ţalobce ve své ţalobě uplatnit. Podle §11 odst. 3 ZOVB jde-li o důleţitou 

záleţitost, můţe přehlasovaný vlastník jednotky poţádat soud, aby o ní rozhodl. Lhůta 

pro podání ţaloby je šest měsíců a jedná se o prekluzivní lhůtu. Toto ustanovení 

znamená značnou ingerenci soudu jakoţto orgánu veřejné moci do poměrů právnické 

osoby, která má ryze soukromoprávní charakter. Vrchní soud došel k závěru, ţe pokud 

zákon výslovně umoţňuje nahradit rozhodnutí přijaté shromáţděním SVJ rozhodnutím 
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soudu, pak je moţné, aby soud prohlásil usnesení shromáţdění za neplatné. A ponechal 

na společenství samotném zvolení dalšího postupu.  

 

7. Statutární orgán 

 

Podle ZOVB je statutárním orgánem společenství výbor nebo pověřený vlastník, který 

je volený shromáţděním. Jedná se o obligatorně ustanovený orgán.  

Do jeho výlučné působnosti jakoţto statutárního orgánu právnické osoby patří jednání 

jménem SVJ navenek.  

Výbor zastupuje a rozhoduje SVJ ve věcech, které ZOVB, anebo Stanovy nesvěřují do 

výlučné pravomoci shromáţdění. Právní úkony můţe činit jménem společenství pouze 

jeho statutární orgán.
26

 Otázky pravomoci a působnosti výboru by měly být jasně 

vymezeny ve Stanovách, aby nedocházelo ke stěţování práce výboru a ke konfliktům 

zásahem členů SVJ. 

Vzorové stanovy demonstrativně vyjmenovávají ve čl. VIII. odst. 9 činnosti, které 

výbor jako statutární orgán zabezpečuje.  

Statutární orgán zejména vykonává běţnou správu domu, připravuje a svolává schůzi 

shromáţdění, podepisuje právní úkony, kontroluje plnění poskytovatelů sluţeb, 

zajišťuje efektivní hospodaření společenství, přijímá podněty a stíţnosti od členů SVJ, 

uchovává písemnosti a dokumenty důleţité pro chod SVJ, aj. 

Dále ze svého titulu řídí a organizuje běţnou činnost společenství a plní úkoly svěřené 

mu shromáţděním na základě platně přijatých usnesení. Za výkon své činnosti je 

odpovědný shromáţdění.  

Výbor je kolektivní orgán, jehoţ členové mají stejná práva a povinnosti. Členové 

výboru pak volí předsedu výboru a místopředsedu, popřípadě místopředsedy výboru. 

Pokud tak předpokládají Stanovy, je moţné ustanovit i jiné funkcionáře výboru. Musí 

být však vymezen předmět a rozsah činnosti.  

 Předseda výboru má ze zákona jedinou zvláštní povinnost. Jedná za výbor navenek. 

Písemné právní úkony musí být podle § 9 odst. 13 ZOVB podepsané předsedou výboru 

a dalším členem výboru, jinak by se jednalo o absolutně neplatný právní úkon pro 

                                                 
26

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2008, sp.zn.28 Cdo 5010/2007 
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rozpor se zákonem podle § 39 ObčZ. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, tak 

postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis.  

Výbor přijímá rozhodnutí většinou hlasů svých členů, stanovy však mohou určit jiné 

kvorum. Kaţdý člen má jeden hlas. V případě nepřijetí jednomyslného rozhodnutí by 

mělo být v zápisu ze schůze výboru uvedeno, jak který člen hlasoval.  

 Vzorové stanovy stanoví povinnost konat schůze nejméně jednou za čtvrtletí, jinak 

podle potřeby. Schůzi výboru svolává předseda, pokud je nečinný tak místopředseda 

výboru. Výbor je usnášeníschopný, je li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a 

k platnosti přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.  

Musí mít alespoň 3 členy. Počet členů výboru musí být přesně určen ve Stanovách. Lze 

stanovit minimální a maximální počet členů výboru. Pokud je ve Stanovách 

společenství uvedena varianta druhá, pak shromáţdění usnesením určí počet členů na 

následující volební období výboru respektující rozpětí určené Stanovami a pak je 

provedena volba konkrétních členů.
27

 Opačný názor zastává T. Dvořák
28

, který 

argumentuje principem určitosti právních jednání § 37 odst. 1 OZ a stanovení počtu 

členů výboru na jednotlivé volební období usnesením povaţuje za absolutně neplatný.  

Velmi praktické je navrhnout kandidáty tak, aby byl ve výboru zastoupen za kaţdý 

vchod bytového domu alespoň jeden člen SVJ. Lépe pak probíhá kontrola řádného 

chodu společných částí domu (funkčnost výtahu, osvětlení, potřeba oprav, upozornění 

na havarijní stav aj.). Dalším důvodem je zajištění komunikace s ostatními vlastníky 

jednotek, přijímání jejich podnětů a vyřizování dotazů. 

Nejdůleţitější vlastností vhodného kandidáta by měla být skutečnost, ţe problematice 

SVJ jednotek rozumí, nebo alespoň její části. Je nutné počítat s tím, ţe daná osoba bude 

muset studovat problematiku SVJ v takové míře, aby odpovídajícím způsobem uměla o 

daném tématu vést relevantní diskuzi a uměla se rozhodnout. Je věcí výboru, jak si 

rozdělí úkoly. Nejdůleţitějším faktem, který ne vţdy v praxi funguje, je schopnost 

vzájemné komunikace mezi členy výboru. 

                                                 
27

 Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J. Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů.Komentář.4., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 113-114 

 
28

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 327 
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Odměny členů statutárního orgánu ZOVB neupravuje. VS ve čl. VII. odst. 3 písm. l 

nechávají ve výlučné působnosti shromáţdění rozhodování o výši odměny členů výboru 

nebo pověřeného vlastníka. 

Funkční období určují obligatorně stanovy, podle ZOVB nesmí být delší více jak pět let. 

Zde není jednoznačně vyřešena odpověď, zdali je dáno funkční období pro výbor jako 

pro celek, nebo lhůta běţí kaţdému členovi samostatně. Osobně se přikláním k názoru, 

ţe lhůta by měla být pro výbor jako pro celek. Členové statutárního orgánu mohou být 

voleni opakovně, fakticky tak mohou být ve funkci i několik desítek let. Zanikne-li tedy 

členství některému ze členů výboru, nově provedená volba bude jako doplňující.
29

  

V případě, ţe se nesejde shromáţdění (důvody mohou být jakéhokoliv charakteru), a 

nezáleţí, zdali jde o první ustavující schůzi, anebo o pozdější shromáždění k volbě 

členů statutárního orgánu, v obou případech platí, ţe funkci statutárního orgánu plní ten 

vlastník, jehoţ spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu 

polovinu. Není li takového vlastníka, pak tuto funkci plní ti vlastníci, kteří se stali členy 

společenství dnem jeho vzniku. Této situaci je dobré se vyhnout minimálně 

z praktického důvodu. Těţko si lze představit koordinaci třeba i několik desítek 

vlastníků. Zároveň je problematické, kdo bude jednat za SVJ navenek. Jediným 

východiskem je udělení plné moci některému z vlastníků k zastupování SVJ navenek.  

Velmi praktické v zajištění řádného chodu SVJ je vymezit ve Stanovách finanční limit 

statutárnímu orgánu, se kterým jsou oprávněni nakládat (např. 50 tis. Kč/rok). Během 

roku se u kaţdého SVJ vyskytne potřeba drobných oprav, někdy velmi akutních (např. 

spára na střeše, rozbité dveře aj.) a je nesmyslné, aby se kvůli těmto drobným opravám 

muselo scházet shromáţdění SVJ. Povinností statutárního orgánu je seznámit členy SVJ 

se všemi tzv. vícenáklady na nejbliţším shromáţdění.  

ZOVB se nezmiňuje o odpovědnosti členů statutárního orgánu. VS ve čl. VIII odst. 8 

stanoví odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením povinnosti při 

výkonu své funkce a odkazuje na ustanovení občanského zákoníku. Statutární orgán 

bude odpovědný za porušení povinností podle obecných ustanovení o náhradě škody § 

420 ObčZ. Trestněprávní odpovědnost statutárních orgánů bude moţná podle § 220 

                                                 
29

 Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K. společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, 

daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. Str. 101 
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trestního zákoníku za porušení povinnosti při správě cizího majetku, případně § 221 

trestního zákoníku.  

 

7.1 Vznik funkce  

 

Vznik funkce člena statutárního orgánu nastává jeho zvolením na schůzi shromáţdění. 

Podle ZOVB musí pro člena statutárního orgánu hlasovat nadpoloviční většina všech 

členů společenství.  

ZOVB výslovně nestanoví, které osoby mohou být zvolené členy výboru. Vzorové 

stanovy ve čl. VI stanoví, ţe jimi můţe být pouze FO, která je členem společenství, 

nebo je zmocněným zástupcem PO, je starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům. 

Vzorové stanovy uvádí, ţe členem voleného orgánu nemůţe být ten, jehoţ příbuzný 

v řadě přímé, sourozenec nebo manţel je členem voleného orgánu společenství. Dále 

pak logicky nemůţe být členem voleného orgánu osoba, která je jiţ členem jiného 

voleného orgánu téhoţ SVJ. Závazek vyplývající z povahy funkce je osobní povahy a 

člen voleného orgánu se nemůţe nechat zastoupit při výkonu své funkce. 

 

7.2 Zánik 

 

ZOVB se nezabývá způsoby zániku členů statutárního orgánu. Proto v případě, ţe SVJ 

ve vlastních stanovách úpravu zániku členství ve statutárních orgánech neobsahují, lze 

pouţít ustanovení VS (s odkazem na § 1 odst. 2 VS). Podle ZOVB se jedná o 

obligatorní náleţitost stanov. 

 

a) Odstoupením 

 

Podle Vzorových stanov má člen právo odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit 

orgánu společenství, jehoţ je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy bylo odstoupení 

projednáno orgánem, nejpozději však do 30 dnů od doručení. Pověřený vlastník musí 

své odstoupení písemně oznámit shromáţdění. Účinky nastávají dnem po nejbliţší 

schůzi shromáţdění, nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o 

odstoupení. Výbor nebo shromáţdění o odstoupení nijak nerozhodují, berou je pouze na 



39 

 

vědomí. Za odstoupeného člena nastupuje náhradník, umoţňují-li toto řešení Stanovy a 

je-li náhradník zvolen. Pokud nenastoupí náhradník, pak musí být provedena doplňující 

volba na nejbliţší schůzi shromáţdění.  

 

b) Uplynutím funkčního období 

 

Ustanovení § 9 odst. 11 ZOVB stanoví, ţe funkční období výboru nebo pověřeného 

vlastníka nesmí přesáhnout pět let. VS ve čl. VI odst. 5 stanoví, ţe funkční období 

počíná dnem zvolení do funkce a končí jeho uplynutím. 

Jak postupovat v případě, ţe funkční období všech členů výboru skončilo a jiní členové 

nebyli ať uţ z jakéhokoliv důvodu – neochota kandidovat, nezpůsobilost shromáţdění 

hlasovat pro nízkou účast aj., zvoleni jsou názory odborné veřejnosti nejednotné.   

Podle Z. Praţáka výbor nebo pověřený vlastník nadále fungují, i kdyţ jejich funkční 

období zanikla. Musí se však pokusit v co nejkratším termínu volbu zopakovat v rámci 

mimořádného shromáţdění. V toto přechodné období mohou členové činit pouze ty 

úkony, které jsou nutné pro zajištění bezprostředního chodu společenství, vyplývající 

z běţné správy. Argumentuje ustanovením § 415 ObčZ, podle kterého je kaţdý povinen 

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a na ţivotním 

prostředí.  V případě překročení zajištění běţné správy domu by se jednalo o neplatný 

právní úkon pro rozpor jeho formy se zákonem ve smyslu § 40 ObčZ. a z toho 

vyplývající odpovědnosti za náhradu škody.
30

  

Osobně se přikláním k názoru, v případě, ţe Stanovy SVJ neobsahují ustanovení o 

řešení situace po uplynutí funkčního období statutárního orgánu, kdy se nepodařilo 

zvolit nový statutární orgán, bude funkci člena statutárního orgánu plnit ten vlastník, 

jehoţ spoluvlastnický podíl činí nejméně jednu polovinu. Pokud takového vlastníka 

není, pak budou funkci plnit ti vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem 

jeho vzniku.
31

 

 

c) Smrtí člena nebo zánikem PO  

 

                                                 
30

 Praţák, Z.:Společenství vlastníků jednotek. 3. vydání. Praha:Leges, 2010,  

 
31

 Čáp, J., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s.,2009, str. 130-131 
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d) Odvoláním shromážděním 

 

Odvolat člena statutárního orgánu můţe pouze orgán, který jej zvolil. Tuto pravomoc 

má tedy shromáţdění. Absolutně neplatným právním úkonem by bylo odvolání člena 

statutárního orgánu ostatními členy statutárních orgánů.  

 

e) Zánikem členství ve společenství 

 

f) Zánikem společenství vlastníků jednotek 

 

7.3 Jiné orgány 

 

Společenství vlastníků jednotek můţe fakultativně vytvořit jiné orgány. ZOVB jejich 

zřízení připouští, avšak jejich působnost nevymezuje a odkazuje na ustanovení 

Vzorových stanov. 

Vzorové stanovy ve čl. X upravují pravomoc a působnost kontrolní komise, revizora. 

Podle VS jde o kontrolní orgán, oprávněný kontrolovat činnost společenství, 

projednávat stíţnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní 

komise je oprávněna nahlíţet do účetních a jiných dokladů týkajících se činnosti 

společenství a vyţadovat od statutárního orgánu potřebné informace pro svou kontrolní 

činnost.  

Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a k jejímu zvolení je zapotřebí nadpoloviční 

většiny všech hlasů. Členové kontrolní komise se zapisují do obchodního rejstříku. 

Pokud má společenství méně jak deset členů, působnost kontrolní komise můţe 

vykonávat revizor. O výsledcích své činnosti podává zprávu shromáţdění. ZOVB ani 

Vzorové stanovy se nezabývají odměnou za činnost a tak je v působnosti shromáţdění, 

jak bude tento orgán odměněn. 

Pokud má SVJ přijaty Stanovy vlastní a předpokládá zřízení kontrolní komise, vţdy 

musí být vymezena působnost tohoto orgánu, včetně způsobů jejího svolávání. Pokud 

konkrétní Stanovy toto obsahovat nebudou, bude se činnost kontrolní komise řídit 

Vzorovými stanovami.  
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V praxi se můţeme setkat i s ustanovením dalších orgánů. Můţe se jednat o osobu, která 

má na starosti u nově postavených bytových domů reklamace. Anebo lze ustanovit 

osobu, jejímţ úkolem bude vymáhání nezaplacených záloh od jednotlivých členů.  Tyto 

orgány a rozsah jejich pravomoci, funkční období, jejich povinnosti vůči shromáţdění, 

včetně způsobu jejich svolávání a stanovení odměny za výkon funkce musí upravovat 

Stanovy společenství.  
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8. Práva a povinnosti vlastníků jednotek 

 

Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem 

vlastnictví jednotky. Vlastníci, kteří nabyli vlastnictví nejpozději dnem vzniku 

společenství, se stávají členy nejpozději dnem jeho vzniku.
32

 

Členství tedy vzniká přímo ze zákona a vlastník jednotky se stává spoluvlastníkem 

společných částí domu podle velikosti svého spoluvlastnického podílu.  

Z nabytí vlastnictví jednotky vznikají členům společenství práva a povinnosti, která 

jsou obsaţena zejména v ZOVB, dále jsou uvedena ve Vzorových stanovách, pokud 

SVJ přijme Stanovy vlastní tak jimi a právy a povinnostmi vyplývající z dalších 

právních předpisů týkající se nemovitostí.  

Vlastníci jednotek mají moţnost ve vlastních Stanovách v mezích zákona upravit i 

vlastní práva a povinnosti. Úprava vztahů musí být dovolená, anebo ji zákon nesmí 

výslovně zakazovat. Nesmí být tedy v rozporu s právním řádem. 

V této souvislosti se objevují tendence u vlastníků jednotek zakomponovat do Stanov 

SVJ sankce za porušení určitých pravidel. Nejčastěji se jedná o sankce za včasné 

neplacení zálohových plateb, porušování domovního řádu upravující chování obyvatel 

aj. Stanovení sankcí v podobě pokut, nebo penále jsou však absolutně neplatné pro 

rozpor se zákonem.
33

  

Obsah práv a povinností musí být pro všechny vlastníky stejné, nelze ve Stanovách 

stanovit práva nebo povinnosti pouze některým vlastníkům jednotek.  

Otázkou práv jednotlivých vlastníků se zabýval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 13. 

3. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 51/2000: 

Práva jednotlivých vlastníků jsou omezena stejným vlastnickým právem ostatních vlastníků jednotek. 

Uvedená omezení je nutno vykládat tak, aby vlastník jednotky nebyl ve výkonu svého vlastnického práva 

k jednotce omezován více, neţ je potřebné pro ochranu vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek. 

 

Vlastník jednotky má právo na ochranu svého vlastnického práva, které je garantováno 

LZPS obsaţeném ve čl. 11 odst. 1. 

Mezi základní a obecná práva vlastníka jednotky patří zejména právo jednotku drţet, 

uţívat, poţívat její plody a uţitky a nakládat s ní.
34

 To znamená, ţe vlastník můţe 

                                                 
32

 § 9 odst 5 a 6 ZOVB 
33

 § 39 Obč.Z 
34

 § 123 Obč.Z 
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jednotku i neuţívat. Obsah vlastnického práva jednotky není totoţný s obsahem 

vlastnického práva k věcem a tak vlastník jednotky nemůţe jednotku zničit. 

Vţdy musí plnit povinnosti uloţené mu zákonem, anebo přijaté shromáţděním.  

U soudní ochrany vlastníka jednotky připadá v úvahu zejména ţaloba vlastnická, neboli 

reivindikační vůči osobě, která bez právního důvodu uţívá jednotku. Další ţaloba je tzv. 

zápůrčí, neboli negatorní proti osobě, která zasahuje bez právního důvodu do 

vlastnického práva vlastníka jednotky. Touto ţalobou je moţné chránit i zásah do práva 

uţívání společných částí domu.  

 

Mezi základní práva vlastníka zejména patří: 

 

8.1 Právo účastnit se správy domu, právo na informace, právo volit a být 

volen (§ 13 odst. 1, § 9 odst. 8, 11 až 13 a 12, § 11,) 

 

Vlastník jednotky má právo podílet se na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho 

spoluvlastnickému podílu. Má právo účastnit se veškeré činnosti společenství. Mezi 

nejvýznamnější oprávnění patří zejména účastnit se schůzí shromáţdění, být včas a 

řádně vyrozuměn o termínu a místě konání schůze shromáţdění, má právo navrhovat 

před schůzí jednotlivé body programu a vyjadřovat se k nim, právo hlasovat o 

jednotlivých návrzích. 

 

Vlastníci jednotek mající alespoň jednu čtvrtinu hlasů mohou dát podnět výboru, nebo 

pověřenému vlastníkovi na svolání shromáţdění. V případě, ţe shromáţdění nebude 

svoláno, mohou tak učinit sami. ZOVB ani VS však nestanoví lhůtu, do kdy je orgán 

společenství povinen shromáţdění svolat. Proto je vhodné lhůtu pro svolání 

společenství konkrétně vymezit ve Stanovách.  

 

Vlastníci jednotek mají právo na informace na shromáţdění ohledně záležitostí 

týkajících se SVJ. Informace je statutární orgán, případně správce, povinen zodpovědět.  

Vlastníci jednotek mají právo obdrţet informace ohledně činnosti statutárního orgánu, 

udílet jim pokyny, poţadovat na nich vysvětlení ohledně sporných záleţitostí. Jednotliví 

vlastníci však nejsou oprávněni udílet závazné příkazy členům statutárních orgánů. Jako 
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takový je statutární orgán vázán zákony a usneseními přijaté v souladu se ZOVB 

shromáţděním. Právě prostřednictvím shromáţdění probíhá kontrola činnosti 

statutárního orgánu, popřípadě dalších fakultativně zřízených orgánů.   

V praxi velmi spornou otázkou a ZOVB ani VS nevyřešenou je, jaké informace mohou 

členové společenství poţadovat od členů statutárních orgánů mimo shromáţdění a 

jakým způsobem je moţné kontaktovat členy statutárního orgánu. ZOVB ani VS 

nepodávají odpověď, v jaké lhůtě mají být zodpovězeny dotazy a jaké jsou sankce za 

ignorování. A tak jedině s odkazem na § 3 OZ, v souladu s dobrými mravy, by měl 

vyzvaný člen statutárního orgánu poskytnout informace členům společenství i mimo 

shromáţdění v přiměřené době.  

U některých SVJ členové statutárního orgánu zveřejní svá telefonní čísla, popřípadě  

emailové adresy. U jiných SVJ je zřízena emailová adresa, popřípadě webové stránky 

SVJ, skrze které je moţné členy statutárního orgánu kontaktovat. Vzhledem k absenci 

této úpravy je tedy pouze na vůli jednotlivých členů, jaké kontaktní údaje členům SVJ 

poskytnou.  

Zde bych také chtěla poukázat na skutečnost, ţe v praxi bývá obtíţné oddělit 

pragmatické dotazy od dotazů, které mohou hraničit s šikanózním chováním některých 

členů SVJ.  

Pokud byla některá záleţitost vysvětlena, nebo projednána na schůzi shromáţdění, pak 

dle mého názoru, statutární orgán nemusí dotaz vysvětlovat znovu, můţe odkázat na 

zápis ze schůze shromáţdění. 

Avšak pokud člen společenství má zájem nahlédnout do účetních knih, zkontrolovat 

plnění technických revizí, anebo např. získat údaje o dluţnících aj., pak členové 

statutárního orgánu, popřípadě správní firma má povinnost umoţnit nahlédnout do 

poţadovaných dokumentů a vyjasnit sporné záleţitosti i mimo shromáţdění ve lhůtě 

přiměřené.  

Statutární orgán, popřípadě správní firma musí však postupovat v souladu se ZOOÚ při 

zveřejnění informací ohledně neplatičů. To znamená, ţe musí informace poskytnout 

pouze členovi SVJ. 

Další otázkou je, zda li má člen SVJ právo přizvat si ke kontrole dokumentů týkajících 

se správy SVJ nezávislou osobu. Podle mého názoru ano. Není moţné poţadovat po 
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členu společenství, aby rozuměl veškerým záleţitostem SVJ. Zde je však nutné 

postupovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  

Kaţdý člen společenství má právo na informaci, jak ostatní členové společenství plní 

své povinnosti přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku.
35

 Údaje o 

dluţné finanční částce v souvislosti s konkrétní fyzickou osobou jsou osobními údaji 

v souladu se ZOOÚ. Proto mohou být zpřístupněny členům společenství např. na 

shromáţdění (avšak za předpokladu, ţe na shromáţdění nejsou přizvání nečlenové 

společenství), osobně členy společenství, anebo např. vhozením zalepené obálky do 

schránky. Tyto údaje mohou být zpřístupněny i na webových stránkách.  Správce však 

dle § 13/ 1 ZOOÚ je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům. Tato povinnost platí i 

po ukončení zpracování osobních údajů. Zveřejnění údajů o dluţné částce jiným 

osobám neţ členům SVJ je moţné pouze za předpokladu, ţe s tímto zveřejněným 

dluţník výslovně souhlasí.
36

 

 

Jakékoliv dohody o výkonu hlasovacích práv, popřípadě znemoţnění práva volit a být 

volen do orgánů SVJ jsou absolutně neplatné pro rozpor se zákonem § 39 OZ.  

 

8.2 Právo na ochranu soukromí 
 

Právo na ochranu soukromí ZOVB ani Vzorové stanovy výslovně neupravují. Toto 

právo vyplývá z čl. 7 odst. 1 a z čl. 10 odst. 2 a 3 LZPS.  

Soukromím je ona sféra ţivota člověka, do kterého nikdo nesmí bez jeho souhlasu nebo 

bez výslovného dovolení zákona zasahovat ani o ní poţadovat či získávat informace, a o 

které subjekt soukromí není povinen nikomu informace dávat, pokud mu to zákon 

neukládá. Soukromí není nezcizitelné, subjekt se ho můţe ad hoc zříci tím, ţe je 

někomu dobrovolně zpřístupní. Kaţdý má právo na ochranu především proti 

neoprávněnému získávání informací o sobě a proti neoprávněnému pouţití takových 

informací.
37

  

                                                 
35

 § 15 odst.1 ZOOÚ 
36

 Stanovisko ÚOOÚ, Zn. VER-6309/10-2/SEM 
37

 Pavlíček., V., a kolektiv: Ústava a Ústavní řád ČR. Komentář II. Díl: Linde Praha a.s.:2002. Str. 112-

114 
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U SVJ jde o ochranu soukromí zejména v souvislosti se zavedením kamerového 

systému, popřípadě s nájmem sluţeb bezpečnostních firem.  

Podle mého názoru, z výše uvedeného výkladu LZPS plyne, ţe pokud by se SVJ 

rozhodlo nainstalovat jakékoliv monitorovací zařízení do společných částí domu, 

popřípadě monitorovat pozemek patřící SVJ, musela by být tato záleţitost schválena 

všemi vlastníky jednotek domu jednomyslně, tedy absolutně.  

Ochranou soukromí se zabýval ve svém rozsudku Krajský soud v Brně ze dne 6. 11. 

2009, č. j. 24 C 45/2007-121: 

Z hlediska přípustnosti zásahu do práva na soukromí existují dva základní prostory v domě: jednak jsou 

to prostory, které se práva na soukromí v zásadě příliš netýkají, tj. prostory, v nichţ obyvatelé domu 

neţijí svůj soukromý ţivot, a monitorování těchto prostor v zásadě do soukromí obecně nezasahuje – 

typicky půdy či sklepy. 

Naopak jsou ale v domě dány prostory, v nichţ obyvatelé domu poţívají vyšší míry soukromí, tj. prostory 

spjaté se soukromým a osobním ţivotem lidí z domu. Typicky se jedná o takové prostory, v nichţ je 

moţno monitorovat pohyb osob a získávat v tomto směru informace různého druhu o soukromém ţivotě 

obyvatel domu, kdy, s kým, v jakém stavu přicházejí nebo odcházejí z domu apod. včetně návštěv a 

právním důvodem a podmínkou instalace kamerového systému v těchto prostorách můţe být pouze 

souhlas všech obyvatel domu. 

 

8.3 Právo užívání společných částí domu a pozemku 

 

Vlastníci jednotek mají právo na uţívání společných částí domu a pozemku stejným 

způsobem. Z logiky věci vyplývá, ţe společné části domu nelze reálně rozdělit podle 

výše podílu.  

Absolutně neplatné by byly jakékoliv dohody o omezení nebo vyloučení jednoho nebo 

některých vlastníků jednotek z uţívání společných částí.  

Jedná se zejména o sušárny, kočárkárny, prádelny, bazény aj. V praxi je běţné, ţe 

uţívání těchto společných částí upravuje domovní řád, popř. jiný dokument stanovující 

vnitřní řád chodu společenství. Práva a povinnosti v uţívání musí být pro všechny 

vlastníky jednotek stejné. V případě, ţe některý z vlastníků jednotek uţívání společné 

části nad míru přiměřenému uţití, lze podat k soudu zápůrčí ţalobu. Lze se domáhat i 

určité finanční kompenzace. ZOVB tuto otázku neřeší, je moţné však pouţít ustanovení 

o bezdůvodném obohacení podle § 451 a násl. Obč.z.  
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8.4 Právo domáhat se soudní ochrany (§ 11odst. 3 ZOVB) 

 

Podle § 11 odst. 3 ZOVB lze podat návrh na soud, při rovnosti hlasů, při nedosaţení 

potřebné většiny, anebo při nedosaţení dohody. Návrh na soud můţe podat kterýkoliv 

vlastník ve lhůtě 6 měsíců od přijetí rozhodnutí. Jedná se o prekluzivní lhůtu.  

Návrh na soud lze podat i v případě, jde li o důleţitou záleţitost. Aktivně legitimovaný 

je přehlasovaný vlastník a je oprávněn podat návrh na soud 6 měsíců od přijetí 

rozhodnutí. Opět jde o prekluzivní lhůtu. 

Důvodem podání návrhu je buď nepřijetí usnesení anebo přehlasování vlastníka 

v důleţité věci. Posouzení otázky důleţitosti bude záviset na posouzení konkrétního 

případu. Jen stěţí si lze představit, ţe soud vyhoví návrhu přehlasovaného vlastníka 

v případě přijetí usnesení o vymalování společných prostor po sedmi letech. Na druhou 

stranu lze vyhovět takovému návrhu, který prokazuje, ţe přijetí usnesení např. o opravě 

domu je dvakrát tak draţší, neţ je cena obvykle poskytovaná. 

Smyslem tohoto ustanovení je tedy umoţnit nahradit projev vůle shromáţdění 

v důleţitých záleţitostech anebo umoţnit osobě, které se nepodařilo obhájit 

pragmatičtější návrh neţ ten, který byl předloţen, nechat posoudit nezávislému orgánu, 

tedy soudu, přijaté usnesení shromáţděním. 

Věcně příslušnými pro řízení jsou krajské soudy. Místní příslušnost se bude řídit místem 

sídla SVJ.  

Mezi práva domáhat se soudní ochrany patří i podání ţaloby na neplatnost usnesení 

shromáţdění společenství, ţalobu na neplatnost stanov a ţalobu na neplatnost 

rozhodnutí jiného orgánu společenství, kterou můţe podat kaţdá osoba, která na určení 

osvědčí naléhavý právní zájem.    

 

Mezi povinnosti vlastníka patří: 

 

8.5 Povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku 

(§ 15 ZOVB) 

Náklady spojené s uţíváním jednotky si hradí kaţdý vlastník sám. Na náklady spojené 

se správou domu a pozemku jsou povinni přispívat všichni vlastníci jednotek.  
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Zde bych přiřadila i povinnost předem skládat zálohy na náklady spojené se správou 

domu a dále povinnost hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování.  

V případě převodu jednotky je původní vlastník povinen uhradit všechny zálohy, 

nedoplatky, které mu vznikly do doby převodu jednotky. Na nabyvatele jednotky 

povinnost platit tyto zálohy nepřechází.
38

 

O povinnosti přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku pojednávám 

v kapitole č. X pod názvem Hospodaření společenství. 

 

8.6 Povinnost nezasahovat do práv ostatních vlastníků (§ 14 ZOVB) 

 

ZOVB poskytuje ochranu vlastníkům jednotek před zásahem vlastníka nebo vlastníků 

jednotek, kteří podstatným způsobem omezují nebo znemoţňují výkon práv ostatních.  

Jedná se především o obtěţování hlukem, nesnesitelným pachem, kouřem, stavěním 

překáţek v přístupu k jednotkám ostatních vlastníků, anebo znemoţnění přístupu do 

společných prostor, jako jsou společné sušárny, kočárkárny aj. prostory. Můţe se jednat 

o vyvíjení činnosti, která svým charakterem můţe být nebezpečná.  

Je tedy nerozhodné, zda li se jedná o činnost uvnitř bytové jednotky, jejíţ následky 

ohroţují ostatní vlastníky jednotek, anebo jde o činnost prováděnou ve společných 

prostorách.   

Ohroţený vlastník jednotky má moţnost poţádat o ochranu soud, který v kaţdém 

konkrétním případě posoudí moţné následky a popřípadě takové jednání zakáţe. 

V případě nedodrţení soudního rozhodnutí je dána moţnost prodeje bytové jednotky. 

Aktivně legitimovaný je vlastník sám, popřípadě dotčení vlastníci, anebo SVJ jako 

právnická osoba. 

 

8.7 Provádění úprav v souladu se ZOVB (§ 13 odst. 3 ZOVB) 

 

ZOVB taxativně vyjmenovává tři druhy úprav vlastníka jednotek 

a) Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy, jimiţ by ohroţoval výkon 

vlastnického práva ostatních vlastníků. 

                                                 
38

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2010, sp. zn. 22 Cdo 242/2009 
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Ohroţení výkonu vlastnického práva vychází ze znění § 127 a násl. ObčZ, které mimo 

jiné ukládá povinnost zdrţet se jednání, jímţ by váţně ohroţoval výkon práv druhých. 

Zákon zde nevyţaduje domáhat se ochrany, pokud nebezpečí přímo hrozí. Stačí pouhá 

potencionální hrozba. I kdyţ je úprava podle některých názorů přísná, je logická. Vţdy 

se bude posuzovat ohroţení práv podle konkrétního případu. 

b) Úpravy, jimiţ se mění vzhled domu, můţe vlastník provádět pouze se souhlasem 

všech vlastníků jednotek. 

Zde je zapotřebí prvně vyjasnit, co znamená změna vzhledu domu. Neboť i 

nainstalování předokenních rolet anebo balkónových ţaluzií můţe znamenat změnu 

vzhledu domu.  

Nejasné je i po novele ZOVB č.171/2005 Sb., zda li u změn vzhledu domu, jimiţ se 

nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů, je 

zapotřebí souhlasu tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek, anebo souhlasu všech 

vlastníků jednotek. Prakticky vzato, instalace v jedné bytové jednotce předokenních 

rolet je samo o sobě narušení vzhledu domu. A podle mého názoru by měl být vyţádán i 

v praxi často nemoţný souhlas všech vlastníků jednotek. Zde jde o diskuzi spíše o 

estetickém posouzení stavby a jeho vzhledu, který přísluší do oboru architektury. 

Nicméně ambicí kaţdého domu by měl být optimální vzhled domu jako celku.  

c) Úpravy, jimiţ se mění uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických 

podílů, lze provádět pouze na základě smlouvy o výstavbě. 

Smlouvu o výstavbě upravuje § 17 a násl. ZOVB. Zde přichází v úvahu takové úpravy, 

které změní podlahovou plochu jednotek. Otázkou je, pokud se vlastník jednotky 

rozhodne spojit dvě bezprostředně sousedící jednotky v bytovém domě. Pokud by se 

nezměnilo vnitřní uspořádání domu, nezměnil by se vzhled domu (vlastník by např. 

uvnitř jednotek vybudoval dveře, které by spojily tyto dvě jednotky) a po posouzení 

příslušným stavebním úřadem by tato úprava neohrozila výkon vlastnického práva 

ostatních vlastníků, pak si myslím, ţe není zapotřebí udělení souhlasu vlastníků 

jednotek. 

 

Vţdy je nutné dodrţovat stavebnětechnické předpisy.
39

 Pokud by vlastník jednotky 

provedl jakoukoliv úpravu bez souhlasu shromáţdění, pak má SVJ jedinou moţnost. A 

                                                 
39

 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
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to buď dodatečně udělit souhlas s provedenou úpravou, anebo uloţit povinnost, aby na 

svůj náklad a ve lhůtě shromáţděním mu určené, uvedl úpravu do původního stavu.  

Vzorové stanovy ukládají povinnost předat výboru nebo pověřenému vlastníkovi 

ověřenou projektovou dokumentaci v případě, ţe je prováděna změna stavby.  

 

8.8 Povinnost odstranit na svůj náklad závady a poškození, které způsobil 

vlastník na jiných jednotkách, nebo na společných částech domu (§ 13 

odst. 2 ZOVB) 

 

Vlastník je povinen odstranit způsobenou škodu na vlastní náklady. Pokud byla škoda 

způsobena jeho nájemcem, popřípadě podnájemcem, je povinen odstranit škodu, avšak 

má právo na regresní náhradu. 

 

8.9 Povinnost oznámit nabytí vlastnictví jednotky (§ 20 odst. 4 ZOVB) 

 

ZOVB nestanoví ţádnou sankci za nesplnění této povinnosti. Nabyvatel jednotky by 

však ve svém vlastním zájmu měl oznámit nabytí jednotky společenství (v případě ţe je 

u SVJ ustanoven správce, tak zpravidla jemu), aby byl informován zejména o výši 

zálohových plateb a dalších povinnostech vyplývajících mu ze členství. 

 

8.10 Povinnost umožnit na předchozí výzvu přístup do jednotky (§ 13 odst. 

4 ZOVB) 

 

ZOVB rozlišuje přístup do bytu  

a) za účelem úpravy, provozu a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku.  

b) za účelem instalace a údrţby zařízení pro měření teplé a studené vody v jednotce a 

odečet naměřených hodnot.  

ZOVB nestanoví způsob oznámení ani lhůtu. Nejsou stanoveny ani sankce za 

ignorování výzvy.  

Oznámení by proto mělo proběhnout nejlépe doručením vlastníkovi jednotky a 

vyvěšením výzvy na místě obvyklém (například nástěnka v domě) tak, aby v případě 
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sporu mohlo být spolehlivě prokázáno, ţe vlastník jednotky byl řádně vyzván. Pokud by 

výzva byla ignorována vlastníkem jednotky a byla způsobena škoda na společných 

částech domu popřípadě jinému vlastníkovi jednotky, pak je moţné ţádat náhradu 

škody podle § 420 ObčZ. 

Spornou otázkou je skutečnost, kdo je oprávněn vstoupit do jednotky. Z logiky věci jsou 

to poskytovatelé sluţeb, kteří jsou oprávněni k činnosti způsobené poruchou a kteří jsou 

ve smluvním vztahu ke SVJ, nebo kteří jsou oprávněni ke vstupu přímo na základě 

zákona. V praxi se tyto osoby prokazují zejména průkazem zaměstnavatele.  

Od 1. 7. 2000 je vlastníkovi jednotky uloţena povinnost umoţnit instalaci a údrţbu 

zařízení pro měření tepla a vody, včetně odečtení naměřených hodnot.  

V praxi tyto naměřené hodnoty buď vlastníci bytů odečítají sami a údaje dají k 

zpracování. Anebo je moţné na schůzi shromáţdění usnesením pověřit osobu, která za 

úplatu za účelem kontroly odečte naměřené hodnoty.  

 

8.11 Povinnost ručení za závazky společenství (§ 13 odst. 7 ZOVB) 

 

Vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá jejich 

spoluvlastnickému podílu na společných částech domu. Ručiteli jsou tedy ze ZOVB 

všichni vlastníci jednotek. Je moţné na základě dohody poměr ručení stanovit dohodou 

odlišně, neţli podle velikosti spoluvlastnických podílů. Přiměřeně se pouţije ustanovení 

§ 546 a násl. ObčZ. 
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9. Stanovy společenství 

 

Stanovy jsou základním dokumentem SVJ. Vzhledem k nedostatečné úpravě v ZOVB, 

představuje tento dokument podrobnější úpravu týkající se chodu SVJ.  

Stanovy jsou závazné jak pro SVJ, tak pro všechny jeho členy.  

Je na kaţdém společenství vlastníků jednotek, zdali se budou řídit ustanovením 

vzorových stanov, anebo jestli přijmou stanovy vlastní.  

Přijetí vlastních Stanov je moţné nejdříve na první, tzv. ustavující schůzi, která se musí 

konat do 60 dnů po vzniku SVJ. Stanovy jsou obligatorně přikládány při zápisu SVJ do 

rejstříku společenství vlastníků jednotek.  

Do doby první schůze shromáţdění se SVJ řídí Vzorovými stanovami, které byly 

vydané nařízením vlády č. 371/2004 Sb. dne 19. května 2004, s účinností ode dne 1. 

července 2004. Vzorovými stanovami se bude SVJ řídit i tehdy, pokud první schůze 

SVJ sice proběhne, ale vlastní stanovy nebudou z jakéhokoliv důvodu přijaty, anebo 

v případě, ţe SVJ stanovy schválí, avšak nenabyly ještě účinnosti.
40

  

Vzorové stanovy jako podzákonný právní předpis nemůţe být v rozporu s ústavními 

zákony a normami vyšší právní síly, tedy i v rozporu s ustanoveními obsaţené v ZOVB.  

 

Vzorové stanovy jsou rozdělené na pět částí: 

Část první: Všeobecná ustanovení 

Část druhá: Předmět činnosti společenství 

Část třetí: Orgány společenství 

Část čtvrtá: Členství společenství 

Část pátá: Hospodaření společenství 

 

Společenství není vázáné ustanoveními Vzorových stanov při tvorbě vlastních stanov. 

Musí však respektovat obligatorní náleţitosti vyjmenované v § 9 odst. 14 ZOVB, podle 

kterého musí Stanovy: 

1. sídlo společenství a jeho název, 

2. předmět činnosti, tou je správa domu 

3. orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání 

                                                 
40

 § 1 odst. 1 Vzorových stanov 
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4. práva a povinnosti členů společenství 

5. způsob úhrady nákladů spojených se správou domu 

6. způsob nakládání s majetkem společenství 

 

V případě změny Stanov SVJ je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. Pro 

změnu stanov jiţ není obligatorní účast notáře, pokud by však Stanovy přítomnost 

notáře vyţadovaly, je nutná jeho přítomnost pod sankcí neplatnosti přijetí usnesení o 

změně Stanov. Změněné stanovy je zapotřebí bez zbytečného odkladu zaloţit do sbírky 

listin na rejstříkovém soudě. 

Změna Stanov můţe nastat v případě změny zákona, na jehoţ základě se Stanovy 

dostanou do rozporu s ustanoveními právní normy vyšší právní síly. Dále pak můţe 

Stanovy změnit přímo sám zákon. V neposlední řadě můţe dojít ke změně Stanov na 

základě jiné právní skutečnosti. 

 

Dosud nevyjasněnou otázkou je, pokud SVJ přijme Stanovy vlastní, zdali v případě 

chybějící úpravy ve vlastních stanovách můţe pouţít ustanovení Vzorových stanov. 

Vzorové stanovy v § 1 odst. 2 uvádí, ţe neobsahují-li stanovy společenství schválené 

shromáţděním některou z obligatorních náleţitostí uvedenou v § 9 odst. 14 ZOVB, 

právní poměry společenství se v těchto věcech řídí příslušnými ustanoveními VS. 

Pokud Stanovy SVJ obsahují všechny obligatorní náleţitosti vyjmenované bytovým 

zákonem, je podle mého názoru vyloučena aplikace ustanovení VS, která jsou 

fakultativní.  

 

SVJ můţe ve stanovách upravit otázky, jeţ ZOVB výslovně nepředpokládá, nicméně 

ani nezakazuje. Je tedy moţné upravit taková práva a povinnosti, které nejsou v rozporu 

s právními předpisy ani dobrými mravy. Jedná se například o vymezení působnosti a 

pravomoci fakultativně zřízených orgánů společenství, práva a povinnosti členů, úprava 

pravidel hospodaření, přístup k bankovnímu účtu aj. 

V praxi mnoha společenství bývá často inklinováno k návrhům úpravy sankcí, 

popřípadě penále za nedodrţování pravidel týkající se řádného chodu SVJ. Velmi často 

jsem se setkala s návrhy na úpravu sankcí za neplacení záloh, za nedodrţování nočního 

klidu, za znečištění společných prostor a mnohé další návrhy snaţící se upravit pravidla 
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poklidného souţití obyvatel SVJ. Vlastníci jednotek argumentují faktem, ţe kdyţ si 

pořídili bydlení za vlastní peníze, chtějí v něm pokojně ţít. Kromě toho málokterý 

vlastník jednotky je ochoten obracet se na orgány státní správy. Neposledním faktem je, 

ţe nejproblematičtější jsou ti vlastníci bytů, kteří byt koupili za účelem investice do 

nemovitosti a jednotku přenechávají do nájmu. Přičemţ velmi často nájemci nemají 

snahu na řádném chodu SVJ, neboť jsou v jednotce pouze dočasně. Sankce za porušení 

pravidel přijatých shromáţděním by byly příjmem SVJ a především by byly 

vymahatelné ihned. Tyto někdy i pochopitelné argumenty a jejich zakomponování do 

stanov SVJ by byly absolutně neplatné pro rozpor s Ústavními zákony (čl. 2 odst. 3 

LZPS, čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR), se zákonem (§ 39 OZ) a se základními právními 

zásadami. 
41

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

  Shodně Fiala,J., Novotný, M., Oehm, J. Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář.4., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2011, str. 107, 

Shodně Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 297 
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10. Hospodaření společenství 

 

ZOVB v § 15 odst. 1 stanoví povinnost vlastníků jednotek přispívat na náklady 

spojené se správou domu a pozemku formou záloh. Výši záloh si určují vlastníci 

jednotek formou usnesení shromáţdění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané 

náklady v následujících měsících a letech. Výši částky a den její splatnosti sděluje 

vlastníkům jednotek před vznikem společenství správce po společném projednání věci, 

po vzniku SVJ výbor nebo pověřený vlastník. Není vyloučeno, aby si toto právo na sebe 

atrahoval nejvyšší orgán SVJ, tedy shromáţdění. V případě nezvolení výboru nebo 

pověřeného vlastníka rozhodují vlastníci jednotek usnesením nadpoloviční většinou 

hlasů, pokud jsou členy SVJ pouze tři vlastníci jednotek, pak je vyţadován absolutní 

souhlas. 

Nedojde-li k přijetí usnesení o výši těchto záloh, zákon nevylučuje, aby shromáţdění 

usnesením rozhodlo o výši příspěvku jednotlivých vlastníků jednotek za období jiţ 

uplynulé.
42

 

 

Náklady na správu domu zahrnuje všechny výdaje vynaloţené společenstvím. To 

znamená administrativní poplatky (soudní a správní řízení), náklady vynaloţené na 

správu a údrţbu domu, daně, odměny poskytnuté členům statutárních orgánů, pojištění 

domu, ale i poštovné aj. náklady.  

Domy, které mají příjmy například z pronájmu reklamních ploch, anebo z pronájmu 

nebytových prostor, mohou výnosy pouţít na hrazení těchto nákladů, anebo se mohou 

vlastníci jednotek dohodnout, ţe tyto výnosy budou ukládány např. do DZOI. 

Náklady jsou rozúčtovány podle ZOVB poměrně, podle velikosti podílů na společných 

částech domů, nedohodnou-li se tito vlastníci jinak. Dohoda je buď obsaţena v 

Prohlášení vlastníka budovy, ve Stanovách, anebo na základě rozhodnutí shromáţdění. 

Změna rozúčtování nákladů v budoucnu je moţná. Musí být schválena na shromáţdění 

nejméně tříčtvrtinovou většinou všech vlastníků jednotek.
43

 V praxi to znamená, ţe se 

vlastníci jednotek rozhodnou účtovat náklady nikoliv podle velikosti spoluvlastnického 

podílu, ale např. podle jednotky. 

                                                 
42

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2008, sp. zn. 28 Cdo 5010/2007 
 
43

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3651/2009 
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Toto ustanovení dává tedy jakýsi návod, podle kterého se bude určovat stanovení výše 

záloh. Nicméně je logické, pokud balkóny, které jsou v Prohlášení vlastníka budovy 

chápány jako společné části domu, avšak s výlučným právem uţívání kaţdého majitele 

bytu, ke kterému balkón náleţí, aby v případě oprav balkónu byla částka rozpočítaná 

pouze mezi vlastníky jednotek, kteří balkon uţívají a ne mezi vlastníky, kteří k němu 

nemají přístup. Dovedeme-li tuto myšlenku do úplného a spravedlivého rozpočítání 

nákladů tak pak např. při výměně dlaţby balkónu bude částka rozpočítaná podle 

skutečné velikosti balkónu a nikoliv poměrně. Protoţe těţko si lze představit, ţe v domě 

budou všechny balkóny o stejné velikosti.  Taková dohoda musí být uzavřena v písemné 

formě a vyţaduje souhlas všech vlastníků jednotek.
44

  

Opačný názor zastává Z. Praţák, podle kterého stačí ke schválení dohody prostá 

většina.
45

 

Osobně se přikláním k názoru, ţe ke schválení dohody je zapotřebí absolutní souhlas 

všech vlastníků jednotek.  

 

Rozsudek NS ČR sp. zn. 22/Cdo 2038/2008 ze dne 26. 1. 2009 se zabýval 

rozhodováním o poměru výše příspěvků jednotlivých vlastníků na náklady spojené se 

správou domu a pozemku a o výši záloh. 

Při rozhodování o poměru výše příspěvků jednotlivých vlastníků jednotek na náklady spojené se správou 

domu a pozemku platí, ţe pokud se všichni vlastníci jednotek nedohodnou jinak, nesou náklady poměrně 

podle velikosti spoluvlastnického podílu. Naproti tomu v případě rozhodování o výši záloh se uplatní 

většinové rozhodování podle ZOVB.  

Vzorové stanovy v čl. XVI odst. 2 stanoví povinnost společenství smluvně dojednat 

v případě uzavření smlouvy se správcem, povinost správce předkládat orgánům 

společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domu a pozemku. Dále 

stanoví povinnost navrhnout výši záloh na úhradu za sluţby, návrhy na rozúčtování cen 

sluţeb a další návrhy, které podle stanov schvalují příslušné orgány polečenství.  

Podle čl. XVII odst. 3 VS zprávu o pouţití a stavu příspěvků na správu domu a 

pozemku předkládá ke schválení shromáţdění spolu se zprávou o hospodaření a 

s návrhem na schválení účetní závěrky výbor. 

                                                 
44

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 214 
45

 Praţák, Z.:Společenství vlastníků jednotek. 3. vydání. Praha:Leges, 2010, str. 224 
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VS ve čl. XVII odst. 2 stanoví povinnost výboru jedenkrát za zúčtovací období, tedy za 

kalendářní rok, nejpozději do 4 měsíců po jeho skončení provést vyúčtování v souladu 

se stanoveným způsobem rozúčtování. Nedoplatek anebo přeplatek je splatný do 7 

kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. 

 

10.1 Postup vůči osobám, které řádně a včas neplatí zálohy na služby, tzv. 

dlužníci 

 

Zákon ukládá povinnost přispívat na náklady správy domu formou záloh kaţdému 

vlastníkovi jednotky. V případě vzniku pohledávek vzniká SVJ nárok domáhat se 

dluţné částky u soudu ţalobou na plnění podle § 80 písm. b) OSŘ. Pokud soud ţalobě 

vyhoví a rozhodne rozsudkem, pak právní mocí rozsudku vznikne přímo ze zákona 

zástavní právo k jednotce. Tato skutečnost se zapíše na základě oznámení zástavních 

věřitelů, některého z nich, anebo na základě oznámení společenství vlastníků jednotek 

do Katastru nemovitostí. Obsah zástavního práva se řídí ustanoveními § 152 an. OZ.  

Pohledávky uloţené orgánem společenství vůči jednotlivým vlastníkům je oprávněno 

vymáhat SVJ. Exekučním titulem zde bude pravomocný rozsudek a SVJ je oprávněno 

podat návrh na výkon rozhodnutí podle § 335 an. OSŘ.  

Podle VS je společenství povinno prostřednictvím orgánů vymáhat plnění povinností 

uloţených členům SVJ, popřípadě plnění závazků třetích osob. Výbor nebo pověřený 

vlastník odpovídají za včasné plnění těchto úkolů. V případě nesplnění povinnosti 

statutárním orgánem by bylo moţné uplatňovat náhradu škody podle § 420 ObčZ.  

 

SVJ se zejména v prvním roce své existence, kdy teprve spoří peněţní částky, potýkají 

s nedostatkem peněz. A pokud v domě bude několik vlastníků, kteří nebudou platit, tak 

můţe nastat situace, ţe nebudou stačit finanční prostředky na zaplacení sjednaných 

sluţeb. Neţ je vymoţena dluţná částka uplyne většinou několik měsíců, často i let a aby 

nedošlo k přerušení dodávek sluţeb, budou muset poctivě platící dočasně sloţit své 

finanční prostředky. K takovému rozhodnutí bude zapotřebí usnesení shromáţdění, 

v horším případě si bude muset SVJ peníze půjčit. Tuto smlouvu o úvěru poskytnutného 

na náklady spojené se správou domu je společenství oprávněno sjednat pouze se 
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souhlasem vlastníka jednotky.
46

 Proto doporučuji věnovat zvýšenou pozornost návrhům 

a úpravou Stanov SVJ v oblasti hospodaření a nakládání s finančními prostředky hned 

od jeho vzniku.    

 

10.2 Bankovní účet 

 

VS ve čl. XVII odst. 1 stanoví výlučnou působnost v rozhodnutí shromáţdění, zda li 

budou platby zasílané na účet SVJ, anebo na účet správce.  

Osobně doporučuji kaţdému SVJ, aby ve svém vlastním zájmu zřídilo vlastní účet SVJ. 

Pro lepší hospodaření s penězi SVJ, obzvláště těch, kteří vytvoří DZOI, je vhodné zřídit 

dva bankovní účty. Jeden běţný účet (§ 708 a násl. ObchZ.), ke kterému bude mít 

přístup statutární orgán a správce, na základě smlouvy a plné moci v ní udělené, 

k provádění a přijímání plateb od členů společenství a dodavateli poskytovaných sluţeb. 

Druhý bankovní účet, uzavřený na základě smlouvy o vkladovém účtu (§ 716 a násl. 

ObchZ.), bude slouţit k ukládání peněţních prostředků vytvořeného fondu DZOI, ke 

kterému bude mít přístup pouze statutární orgán. Pravidla pro přístup k bankovnímu 

účtu by měla být v zájmu SVJ upravena ve Stanovách. Tento tzv. terminovaný účet 

nabízí výhodnější úroky, které jsou pro SVJ příjmem.  

 

10.3 Uzavření smlouvy mezi SVJ a správcem 

 

ZOVB neupravuje otázku zajištění správy domu správcem. Vzorové stanovy v čl. V. 

nazvaným Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem 

upravují, ţe v souladu s Prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu 

(tzv. ,,správce,,), anebo v souladu s usnesením shromáţdění vlastníků jednotek můţe 

společenství na základě smlouvy přenechat správci zajištění provozních, technických, 

správních a obdobných činností.   

V čl. V. odst. 2 VS pak upravuje podstatné znaky obsahu smlouvy. Změnu osoby 

správce nebo obsahu smlouvy schvaluje shromáţdění. Uzavřením smlouvy nemůţe být 

dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze ZOVB. 

                                                 
46

 § 9 odst. 2 ZOVB 
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Přenechání správy domu správci nezbavuje statutární orgán odpovědnosti za výkon své 

funkce.  

Jak jiţ bylo řečeno, SVJ má moţnost přenechat správu domu profesionální firmě. Výběr 

správní firmy provádí výlučně shromáţdění. Správní firmu je oprávněn navrhnout 

kaţdý člen SVJ. V praxi výběr, tzv. tendr provádí většinou výbor, který předloţí 

nabídky správních firem k výběru shromáţděním.  

Zásadní otázkou je, jaká smlouva bude uzavřena mezi SVJ a správní firmou.  

Podle T. Dvořáka můţe být uzavřena pouze smlouva příkazní podle § 724 a násl. ObčZ, 

neboť základem je závazek příkazníka – správce něco zajišťovat pro příkazce.
47

  

Osobně se domnívám, ţe lze uzavírat smlouvy podle ustanovení obchodního zákoníku. 

V praxi jsou nejčastěji uzavírány smlouvy podle obchodního zákoníku, zejména 

smlouva inominátní podle § 269 odst. 2 ObchZ, anebo smlouva mandátní podle 

ustanovení § 566 a násl. ObchZ. Není vyloučené uzavření smlouvy komisionářské podle 

ustanovení § 577 a násl. ObchZ.  

 

10.4 Dlouhodobá záloha na opravy a investice ( DZOI ) 

 

V praxi se často setkáváme s termínem fond oprav. ZOVB nestanoví obligatorní 

povinnost vytvářet tento peněţní fond SVJ, jeho vytvoření předpokládá v § 15 odst. 2 

ZOVB. Je proto věcí SVJ, zda li při vzniku SVJ anebo v průběhu bude DZOI vytvořen. 

Do DZOI se odvádí na základě usnesení shromáţdění přijatá částka od jednotlivých 

vlastníků, dále pak můţe SVJ odsouhlasit, ţe případné příjmy z výdělku (nájem 

nebytových prostor, reklamních ploch aj.), bude odvádět do tohoto fakultativně 

vytvořeného peněţního fondu. Do DZOI jsou dále odváděny úroky aneb jiné výnosy 

z kladného zůstatku DZOI.  

Informace o stavu DZOI podává statutární orgán na shromáţdění.  

V případě převodu jednotky nemá vlastník právo na vyplacení částky nastřádané 

v DZOI. Má však nárok na získání informace ohledně částky, která odpovídá jeho 

spoluvlastnickému podílu od SVJ a tuto částku je oprávněn poţadovat na nabyvateli 

jednotky.  

                                                 
47

 Dvořák, T., Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 324 
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Tvorbu DZOI lze kaţdému SVJ jen doporučit. U kaţdého bytového domu se během 

existence vyskytne potřeba oprav, rekonstrukcí, popřípadě modernizací a je vhodnější 

střádat finanční prostředky postupně, neţ řešit platbu za opravy v budoucnu 

jednorázovou částkou, popřípadě peněţní půjčkou od bankovního ústavu. 

Způsob nakládání s peněţními prostředky uloţenými v DZOI je věcí kaţdého SVJ a 

proto by měla být stanovena pravidla pro jejich tvorbu, přístup členů a pouţití  DZOI ve 

Stanovách. Nejvýhodnější je vytvořit samostatný účet u peněţního ústavu, ke kterému 

nebude mít přístup správce, nýbrţ členové statutárního orgánu. Pro případ zpronevěry je 

velmi vhodné, aby k uvolnění těchto peněţních prostředků mohlo dojít pouze za 

přítomnosti všech členů statutárního orgánu. A v neposlední řadě, vzhledem k tomu, ţe 

jde o dlouhodobý účet, který počítá se střádáním peněţních prostředků a jejich pouţití 

na nutné opravy v budoucnu, aby byl vybrán peněţní ústav, který vykazuje stabilitu i za 

cenu méně výhodných úroků, neţ peněţní ústavy méně věrohodné.  

Pokud je tedy způsob nakládání upraven ve Stanovách, coţ povaţuji za velmi důleţité, 

pak ke změně vyuţití, jako například investice nastřádaných peněţních prostředků 

investováním do jiných komodit (zlato, cenné papíry), je třeba souhlasu tříčtvrtinové 

většiny všech vlastníků jednotek.  

 

10.5 Účetnictví SVJ 

 

Podle zákona č. 563/1991 Sb. zákona o účetnictví je společenství vlastníků jednotek 

účetní jednotkou, vzhledem k tomu, ţe je ve smyslu ZOVB právnickou osobou. Je proto 

povinno vést podvojné účetnictví. Má však moţnost volby, zdali bude vést účetnictví 

v plném, či zjednodušeném rozsahu.  

Podle § 5 zákona o účetnictví můţe pověřit vedením účetnictví i jinou právnickou nebo 

fyzickou osobu, nezbavuje se však odpovědnosti za vedení účetnictví. Této 

odpovědnosti za vedení účetnictví se můţe statutární orgán zprostit na základě řádně 

uzavřené smlouvy mezi SVJ a zpracovatelem. V praxi bývá časté, ţe zpracovatel je 

nejen osoba vykonávající pro SVJ účetnictví, nýbrţ veškerou správu domu. Nevylučuje 

se však, aby zpracovatel vykonával pro SVJ pouze vedení účetnictví. Obchodní zákoník 

takový druh smlouvy neupravuje, a proto půjde o inominátní smlouvu podle § 269 odst. 

2 ObchZ.  
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Základní povinností SVJ při vedení účetnictví ve smyslu § 7 odst. 1 ZOÚ je vést 

účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, avšak odst. 2 umoţňuje 

nedodrţení striktně stanovených účetních metod ve výjimečných případech. Vţdy ale 

musí být podán věrný a poctivý obraz. 

SVJ je podle § 4 odst. 1 ZOÚ povinno vést účetnictví ode dne svého vzniku aţ do dne 

svého zániku. Den vzniku společenství nenastává dnem zápisu SVJ do obchodního 

rejstříku, jak je tomu u obchodních společností, nýbrţ dnem uvedeným v § 9 odst. 3 

ZOVB.  

Respektovat ustanovení zákona o účetnictví můţe být zejména obtíţné v případech, kdy 

řádně neproběhne první ustavující schůze, anebo se objeví překáţky při zápisu do OR.  

Toto poněkud problematické ustanovení plánuje novela ZOVB změnit právě na dobu, 

kdy bude SVJ zapsáno do OR. 

 

Do výlučné působnosti shromáţdění náleţí schválení roční účetní závěrky. Pokud SVJ 

nemá uzavřenou smlouvu se správcem, anebo s firmou, která ji zabezpečuje vedení 

účetnictví, pak tuto roční účetní závěrku předkládá výbor, anebo pověřený vlastník. 

V opačném případě osoba zabezpečující vedení účetnictví pro SVJ. Ta by také měla 

shromáţdění seznámit se všemi podklady, zejména v oblasti vývoje cen za dodávky 

sluţeb, které jsou nezbytné pro stanovení záloh pro následující rok. V praxi se jedná o 

dokument, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé poloţky s procentuelním vyznačením, jak 

částka záloh stačí na úhradu jednotlivých druhů sluţeb. 

Vzhledem k tomu, ţe SVJ je právnická osoba, která se zapisuje do zvláštního rejstříku 

vedeného obchodním soudem, by měla být povinna podle § 27 a zákona č. 563/1991 Sb. 

zveřejnit roční účetní závěrku. V této otázce však stále není přijatý jednotný názor a tak 

bude řešena tato problematika pravděpodobně v novém zákoně a o vlastnictví bytů.  

Roční účetní uzávěrka musí být podle zákona o účetnictví archivovaná deset let 

počínající koncem účetního období, kterého se týká. Za archivaci odpovídá statutární 

orgán.  
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Závěr 

 

Problematika bytového vlastnictví je vysoce aktuální téma, které se týká více jak 

jednoho a půl miliónu obyvatel občanů ČR. Za posledních sedmnáct let má podle ČSÚ 

nabývání bytů a nebytových prostor vzrůstající tendenci. 

Vlastnické právo je zaručeno LZPS a po 40 letech totalitního reţimu, kdy byla moţnost 

nabývání bytů nebo nebytových prostor silně potlačena, jde o jedno ze základních 

demokratických práv. Občané, kteří mají dostatek finančních prostředků, proto raději 

volí koupi bytu do osobního vlastnictví, neţ nájemní vztah.  

Vlastník jednotky se stává nejen majitelem jednotky, ale i podílovým spoluvlastníkem 

společných částí domu. Je vázán právy a povinnostmi přímo ze ZOVB a proto se 

domnívám, ţe by měla být jasněji nastolena pravidla pro fungování SVJ.  

Ambicí kaţdého právního předpisu by měla být především jeho přehlednost pro ty, 

kterým je právní předpis určen. V případě ZOVB tedy vlastníkům jednotek. Stávající 

právní předpis tyto ambice nenaplňuje, přes jeho třináct novelizací během sedmnácti let, 

trvá nejednota výkladu odborníků z oblasti bytového práva. Důkazem ne příliš 

dokonalého právního předpisu je skutečnost, ţe na internetu je moţné nalézt několik 

diskusních fór, které se týkají bytové problematiky. Vlastníci jednotek zde vznášejí 

dotazy, které jim praxe přináší a nejsou schopni nalézt odpověď na někdy i velmi 

banální řešení upravené v zákoně. Nevědí si rady se základními otázky chodu 

společenství. Vzhledem k tomu, ţe u odborníků nepanuje shoda názorů, jak se má pak 

občan laik orientovat v tom, co je v souladu se zákonem?  

 

Ve své práci jsem se nejvíce věnovala úpravě obligatorně ustanovených orgánů 

společenství vlastníků jednotek tedy shromáţdění, statutárnímu orgánu. Zabývám se zde 

pojmy, které ZOVB neupravuje jako je přehlasovaný vlastník, náhradní shromáţdění, 

osoba zapisovatele. Dále pak podrobněji rozebírám práva a povinnosti členů SVJ, kam 

jsem zařadila právo, které ZOVB neupravuje, přestoţe se jím soudy zabývají, a tím je 

právo na ochranu soukromí.  

Největší důraz při zpracování této práce jsem kladla nejen na prostudování odborné 

literatury, ale snaţila jsem se při výkladu sporných ustanovení najít odpověď i v 
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judikatuře soudů. Stěţejní část mé práce se snaţí odpovědět na praktické otázky, které 

při kaţdodenní činnosti správy domu vyvstanou.  

 

Vzhledem k tomu, ţe v současnosti probíhá proces rekodifikace občanského zákoníku, 

povaţuji za nesmyslné, aby byla úprava bytového vlastnictví řešena jakoukoliv novelou. 

Za sedmnáct let existence bytového zákona bylo na mnoho otázek odpovězeno 

judikaturou soudů a praxe ukázala, která ustanovení fungují a kde je naopak absence 

zákonných ustanovení, na povrch vyplavaly nedostatky. Proto si myslím, ţe nově 

navrţená úprava bytového vlastnictví by si zaslouţila větší přehlednost ustanovení a 

doplnění chybějící úpravy tak, aby v něm skuteční uţivatelé našli odpověď, a aby 

zajištění chodu SVJ nevyvolávalo v obyvatelích stres z neznáma a neprohlubovalo 

apatii k řádnému zajištění chodu vlastního majetku a majetku v podílovém 

spoluvlastnictví.  

Novela ZOVB byla vloţena do návrhu nového občanského zákoníku do části V. Bytové 

spoluvlastnictví § 1096 a násl. ObčZ. Vzhledem k tomu, ţe je nový občanský zákoník 

teprve ve fázi příprav a připomínek, nezabývala jsem se blíţeji návrhem ustanovení 

týkající se bytového vlastnictví v novém občanském zákoníku.  
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Abstrakt  

 

V diplomové práci se věnuji problematice bytového vlastnictví v ČR. Téma jsem si 

zvolila nejen z důvodu, ţe se této problematice v praxi nejvíce věnuji, nýbrţ i z důvodu, 

ţe se jedná o velice aktuální téma, které se týká více jak 1,5 miliónu obyvatel ČR. 

Za sedmnáct let existence bytového zákona a přes jeho třináct novelizací je výklad 

zákona stále v mnoha ohledech nejasný. Nedokonalost zákona vidím v nedostatečné 

úpravě týkající se vzniku společenství vlastníků jednotek, zabezpečení řádného chodu 

orgány společenství, neupravení některých institutů zákonem, ale pouze podzákonným 

právním předpisem, kterým jsou Vzorové stanovy, kterými se však společenství 

vlastníků jednotek nemusí řídit aj. Nejednou tak k výkladu nejasných ustanovení 

popřípadě bytovým zákonem neupravených otázek přispěla judikatura soudů ČR.   

 

První kapitola rozebírá předmět a rozsah právní úpravy zákona o vlastnictví bytů, jeho 

koncepci a vztah k jiným právním předpisům, zejména vztah k občanskému zákoníku. 

Druhá kapitola se věnuje jednotlivým způsobům vzniku společenství vlastníků jednotek. 

Třetí kapitola pojednává o jednotlivých způsobech zániku, kam jsem zařadila i zánik na 

základě vyvlastnění. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám novelou zákona o vlastnictví bytů a nabytím právní 

subjektivity, která je oproti jiným právnickým osobám pouze speciální. Dále 

pojednávám o jednotlivých způsobech vzniku a zániku společenství vlastníků jednotek. 

Pátá kapitola je věnovaná zápisu společenství vlastníků jednotek do obchodního 

rejstříku.  

Jedna ze stěţejních částí mé práce je upravena v šesté a sedmé kapitole. Zde rozebírám 

orgány společenství vlastníků jednotek, které jsou obligatorně ustanovené shromáţdění 

a statutární orgán, sedmá kapitola pojednává i o fakultativně zřízených orgánech SVJ. 

V této kapitole pojednávám i o institutech, které zákon o vlastnictví bytů neupravuje 

jako je přehlasovaný vlastník, náhradní shromáţdění, zápis ze schůze. V této kapitole 

jsem hojně vyuţívala judikatury soudů.  

Osmá kapitola je taktéţ detailněji zpracovaná. V této kapitole se zabývám právy a 

povinnostmi vlastníků jednotek. Zde jsem zařadila i mimo rámec bytového zákona 
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právo na ochranu soukromí, které vyplývá z Listiny základních práv a svobod a kterým 

se zabýval soud. 

V deváté kapitole se věnuji stanovám společenství vlastníků jednotek. 

V desáté kapitole se věnuji hospodaření společenství, smluvnímu vztahu mezi 

společenstvím vlastníků jednotek a správní firmou, včetně účetnictví. 

Tato práce je zpracovaná ke dni 12. 4. 2011. 

 

Klíčová slova: společenství vlastníků jednotek 
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Summary 

 

I dedicated my thesis to the matters of flat ownership in Czech Republic. I chose the 

topic not only because it is my area of interest, but also because it is an acute problem, 

which impacts more than 1.5 million of Czech citizens. 

During the 17-year existence of the legislation and despite 13 amendments of the 

legislation, its application is often unclear.  In my opinion, the legislation lacks 

sufficient regulations of the following: the establishment of a unit owners association, 

ensuring a proper management of unit owners association executive organs.  In addition, 

some institutes have not been legislated but only regulated by secondary legislation - a 

Model Article - that however does not have to be adhered to by a unit owners 

association.  In many cases, vague regulations or issues that have not been  legislated, 

had to be resolved  by  judgment.  

First chapter provides an overview of the subject and the scope of the Flat Ownership 

Act (Act) and its concept and correlation with other acts, particularly the Civil Code. 

The second chapter discusses various types of establishment of flat ownership.   

The third chapter discusses various types of abolishment of flat ownership, including 

expropriation. 

The fourth chapter is dedicated to the amendment of the Act and acquisition of legal 

personality, that is contrary to other corporate entities limited.  The chapter also covers 

various types of establishment and abolishment of a unit owners association. 

The fifth chapter discusses the entry of a unit owners association into the Registration of 

Companies. 

The focal point of my thesis are chapters six and seven.   The  chapters are dedicated to 

the legislated unit owners association executive organs – the assembly and the  

executive organ as well as organs whose establishment is voluntary.  These chapters 

also touch on legal institute, which are not legislated in the Act, such as defeated flat 

owner, substitutional assembly, and meeting minutes.  Case law was the main source of 

information in these chapters. 

The eigth chapter focuses on rights and obligations of flat owners as legislated by the 

Act.  The chapter also touches on privacy rights, as set out in the The Universal 

Declaration of Human Rights, and ruled on by the court. 
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The ninth chapter elaborates on unit owners association articles. 

The tenth chapter is dedicated to unit owners association management and the 

contractual relationship between a unit owners association and a management company, 

including accounting companies. 

 

This work is finished to the 12
th

 April 2011. 

 

Keywords: unit owners association 
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Seznam použitých zkratek 

 

LZPS - Listina základních práv a svobod, republikovaná pod č. 2/1993 Sb., ve znění 

ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

 

ZOVB – Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

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

některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). 

 

ObčZ – Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

 

ObchZ – Zákon č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník. 

 

OSŘ – Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

 

KatZ – Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon). 

ZOOÚ – Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

 

TZ – Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

  

ZOÚ – Zákon č. 563/ 1191 Sb., o účetnictví. 

 

ZoVD – Zákon č. 26/ 2000 Sb., o veřejných draţbách.  

 

VS – Vzorové stanovy   

 

Pokyny ČÚZK – Pokyny č. 24 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 4. 

8. 2000 č.j. 2648/2000-23, k realizaci zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a k nebytovým 

prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb., v katastru 

nemovitostí, ve znění dodatků. 



70 

 

 

KN – Katastr nemovitostí 

 

DZOI – Dlouhodobá záloha na opravy a investice 

 

SVJ – Společenství vlastníků jednotek 
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