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ÚVOD

Od dob, kdy se naši předci usídlili a začali kultivaci země, hrála půda důležitou roli 

v jejich životě. Vlastnictví pozemků dnes již není rozhodným kritériem pro sociální a 

majetkové postavení, přesto zůstává půda základním produkčním faktorem. Žijeme, 

pracujeme a bavíme se na zemi nebo v budovách jež jsou se zemí spojeny. Potřeba bydlení je 

vždy aktuálním politickým tématem. Státy si odjakživa uvědomovali důležitost pozemkových 

vztahů a zabezpečovali jejich ochranu. Bezpečnost právních vztahů k pozemkům a jiným 

nemovitostem je proto nevyhnutelným faktorem sociální, ekonomické a politické stability 

státu.

V průběhu svého studia jsem získal oblibu v nemovitostech a úpravě právních vztahů 

k nim. Se zájmem jsem absolvoval předměty Bytové právo a Právní vztahy k nemovitostem. 

Znalosti v nich nabyté se pak výborně hodili k mé praxi v advokátní kanceláři, kde jsem se 

známil s nedokonalostí tehdejší právní úpravy a některými způsoby jejího řešení. Následoval 

studijní pobyt v německém Řezně, na tamní univerzitě, jejíž součástí byl i Institut 

nemovitostí. Zde jsem se seznámil s místní právní úpravou, kterou jsem se rozhodl zúročit 

v předkládané práci.

Cílem práce je srovnat názory české a německé právní vědy na vybraných styčných 

bodech právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostor.

V první části práce se zaměruji na srovnání teoretických koncepcích stojících na pozadí 

právní úpravy. Obě země patří do kulturního okruhu, ve kterém nastala recepce římského 

práva a jeho pohledu na pojem věci jako předmětu právních vztahů obdařeného hlavně svou 

fyzickou samostatností na jiných předmětech. Právní úprava bytů toto původní dogma opouští 

hledajíc praktické řešení bytových potřeb. Jak je zdůvodněna a vybudována teorie stavící jako 

objekt vlastnických vztahů fyzicky nesamostatný byt? Jaký je vztah bytu a budovy? Na tyto 

otázky má odpovědět první sekce první části práce. Na ni navazující druhá sekce si do 

drobnohledu bere jednotlivé základní pojmy užívané koncepční teorií. Tato část práce má 

mimořádný význam pro praxi, protože na základě vymezení pojmů se určí hranice 

vlastnických práv a jak s nimi nakládat v právním styku.

Druhá část práce rozebírá společenství vlastníků jednotek jako právní subjekt pro správu 

společných částí domu a pozemku. Už v prastaré formě patrového vlastnictví se ukázalo, že 
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vlastníci jednotlivých bytů jsou spolu spojeni víc než běžní sousedi v rodinných domech. Je to 

dáno intenzitou interakce, využíváním společných služeb a prostor, v neposlední řadě též 

existencí spoluvlastnictví mezi vlastníky jednotek. Všechno to vede k nutnosti najít jejich 

společného jmenovatele, který by o tyto záležitosti pečoval. Tím je společenství vlastníků 

jednotek. Jakou má právní formu? Co je účelem jeho existence? Jak se projevuje?

Poslední, třetí část se zabývá občanským zákoníkem účinným od 1.1.2014, který celou 

problematiku řeší pro nás originálním způsobem. Nachází se zde její kritické zhodnocení a 

načrtnutá jsou určitá řešení otázek, jež nová úprava vyvolala.

Pokud je v textu uveden odkaz na zákon nebo citace zákona a název předpisu není 

uveden, měl jsem na mysli zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů.
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1. ZÁKLADY KONCEPCE PRÁVNÍ ÚPRAVY 

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A SRN

V české literatuře se podává dělení teoretických koncepcí vlastnictví bytů tak, jak je v 70. 

letech minulého století popsal Štefan Luby1 a jejich shrnutí je dobře popsáno prof. Fialou

v komentáři2.

Monistické teorie existují ve dvou variantách. Jedna staví do popředí dům a druhá byt. 

První odmítá dělitelnost domu a tím i uznání bytu za předmět vlastnictví, přinejlepším uznává 

existenci bytu ve formě věcného práva. Druhá varianta považuje za výlučný předmět 

vlastnického práva byt a existenci práv ke společným částím domu většinou zcela odmítá.

Proud dualistické teorie ve spoluvlastnickém pojetí se také dělí na dvě větvě. První staví 

do popředí dům a byt považuje za vedlejší předmět vlastnického práva. Podle druhé je 

hlavním předmětem byt a všechna ostatní práva (zejm. spoluvlastnictví společných částí 

domu a pozemku) mají akcesorickou povahu k vlastnictví bytu.

Dualisticko-monistické koncepce vychází z předpokladu, že dům a byt jsou samostatné 

předměty právních vztahů, ale je nezbytné je považovat za celek, tj. jediné vlastnické právo 

sui generis. Antivlastnické teorie nepřiznávají bytu povahu věci v právním smyslu anebo 

právo, které je s bytem spojeno nepovažují za právo vlastnické.

Platný zákon o vlastnictví bytů (č.72/1994 Sb.) v kontextu účinného občanského zákoníku 

(č. 64/1964 Sb.) vychází z klasického pojetí věci3. Byt ani nebytový prostor věcmi nejsou 

hlavně proto, že jim schází atribut samostatnosti – nemohou existovat mimo budovu, která 

věcí je a nelze s nimi proto v právním styku samostatně nakládat.

Nesouhlasím však se kategorizací provedenou prof. Fialou4, který zákon o vlastnictví bytů 

(č.72/1994 Sb.) zařadil do rámce té části dualistické teorie, která staví do středu pozornosti 

budovu jako hlavní předmět vlastnického práva, v níž je byt vedlejším předmětem vlastnictví. 

Současný zákon na mnoha svých místech dává jasně najevo, že hlavním předmětem institutu 

                                               
1 Štefan Luby: Vlastníctvo bytov. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1971, str. 11-81

2 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 1 an.

3 Eliáš: Součást věci a příslušenství věci, in Ad Notam č. 4/2007, str. 60.

4 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 8.
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vlastnictví bytů je byt a spoluvlastnický podíl na budově a pozemku má akcesorickou povahu 

k vlastnickému právu na jednotce. Dá se tak soudit i z úpravy § 4 odst. 4, který stanoví, že 

„vznikem vlastnictví jednotek ... vzniká spoluvlastnictví společných částí domu.“ Je jasně 

vidět, že vznik vlastnictví jednotek je nutnou podmínkou pro vznik spoluvlastnictví 

společných částí domu. Proto je vznik jednotek primární a (spolu)vlastnictví společných částí 

domu sekundární a akcesorický. Ke stejnému závěru se dá dospět rovněž z § 8 nebo 

§ 20 odst. 1. Stejně to platí o vztahu jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemku, který 

se dá dovodit z § 20 odst. 2.

Německá úprava vychází z tradiční zásady superficies solo cedit (§§ 93, 94 BGB). WEG 

představuje výjimku z této zásady a otvírá možnost získavat vlastnictví na prostorách v 

budově. Superficiární zásada má za následek, že se v německém právu o budově (domě) jako 

takové nebo spoluvlastnických podílech na nich nemluví. Místo toho nastupuje pojem 

společného vlastnictví, který (v jednoduchosti) zahrnuje náš spoluvlastnický podíl na 

pozemku a podíl na společných částí domu. WEG podává v § 1 odst. 2 definici bytového 

vlastnictví, podle které „bytové vlastnictví je zvláštním vlastnictvím bytu ve spojení se 

spoluvlastnickým podílem na společném vlastnictví, ke kterému patří.“ Zdánlivě se tím 

v dualismu bytu (zvláštního vlastnictví) a společného vlastnictví zdá být stanoven primát 

společného vlastnictví. Přesto však většina německé nauky přišla s teorií, že pojem bytového 

vlastnictví se skládá z jednoty tří elementů, a to spoluvlastnictví, zvláštního vlastnictví a 

členství ve společenství, které je právně nucené, nevýlučné a nerozpustitelné.5 Část nauky 

zastává názor, že spoluvlastnický podíl vystupuje mírně do popředí (a tudíž rozhodující) že 

může existovat i izolovaný spoluvlastnický podíl, tj. takový, jenž není spojen s vlastnictvím 

jednotky.6

                                               
5 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010,  Einleitung Rn.17

6 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 1 Rn.9
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2. DEFINICE VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. Česká úprava

Bytový zákon hned v § 2 vymezuje základní pojmy, které zásadním způsobem ovlivňují 

nejenom interpretaci jeho jednotlivých ustanovení, ale mají především význam v praxi. To oni 

určují za jakých podmínek může být soubor místností prohlášen bytem nebo nebytovým

prostorem anebo kudy v budově vedou hranice vlastnické. Je potřeba opatrnosti, protože 

stejné pojmy využívají různé zákony, ale v každém může být jejich význam odlišný.

2.1.1. Budova

Musí splňovat několik náležitostí. Přímo centrálním z nich je ten, že 

a) budova musí být nemovitostí. Tento požadavek není sice v zákoně výslovně 

formulován v § 2 písm. a) BytZ), je však odtud odvoditelný: budovou je „trvalá 

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

uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi …“. Když OZ mluví ve svém 

§ 119 odst. 2 o nemovitostech, říká, že jsou jimi „pozemky a stavby spojené se zemí 

pevným základem“. Ve vyznačených částech se definice shodují, dá se tedy říct, že 

jedním z definičních znaků budovy je, že je nemovitostí. Když o něčem řekneme, že je 

to nemovitost, máme zároveň na mysli, že je to taky věc. Protože jenom věci se dělí na 

movité a nemovité, nemovitost a nemovitá věc jsou synonyma (vyplývá z § 119 OZ). 

Z atributu budovy jako věci vyplývá požadavek platný pro každou věc -

i. samostatnost - každá věc (v právním smyslu) má mít samostatnou existenci7. 

Jak uvádí JUDr. Novotný v komentáři k BytZ, pouhá část věci nemůže být 

předmětem občanskoprávních vlastnických vztahů, předmětem vlastnictví 

                                               
7 Rouček F., Sedláček J.: Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanskému právu platnému na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, vydáno nákladem právnického knihkupectví a 
nakladatelství V. Linhart v Praze, 1935, str. 8: „… samostatná existence, to znamená, že věc jest jednotkou 
(proto … t. zv. res omnium communes nejsou věcmi) a že nejde o pouhou část věci jiné (na př. cihla zastavěná do 
domu).
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může být budova pouze jako celek8. Po novele č. 103/2000 Sb. lze v důsledku 

rozhodnutí vlastníka za budovu považovat i pouhou součást stavby, tzv. sekci 

stavby se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem 

popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně 

základní funkci budovy. Toto ustanovení má za účel umožnit vznik 

samostatného společenství v budovách s více vchody. Podívejme se však ještě 

jednou na výrok z komentáře - část věci nemůže být předmětem 

občanskoprávních vlastnických vztahů. Autor vychází z faktu, že věcmi

v českém právním řádu rozumíme jenom hmotné předměty9 (povahou

přírodních sil se dále zabývat nebudeme). Je i pozemek tudíž věcí? OZ dává 

jasnou odpověď – ano. Jeho § 119 v odst. 1 jasně stanoví, že věci se dělí na 

movité a nemovité a z odst. 2 vyplývá, že pozemek je nemovitostí. Zkráceno a 

podtrženo, pozemek je věcí - hmotným předmětem. Pak můžeme souhlasit 

s definicí poskytnutou KatZ v § 27 písm. a), kde se pozemkem rozumí část 

zemského povrchu. Současně je však teorii i praxí přijímán fakt, že k pozemku 

náleží i prostor nad a pod pozemkem. Ten pod pozemkem sahá teoreticky do 

středu Země a ten nad pozemkem až po hranici s vesmírným prostorem, 

konkrétní dosah však není pro mou práci až tak důležitý. Prostor pod 

pozemkem je tvořen je tvořen hlavně fyzikálně tuhými látkami (půdou, 

kamením, pískem, ale i vodou), kděžto prostor nad pozemkem je tvořen hlavně 

fyzikálně plynnými látkami, souhrnně označovanými jako vzduch (pomineme-

li těch pár stromů a budov). Skutečně hmotné věci se dají snadno vnímat smyly 

– dá se poznat jejich tvar, barva i ohraničení a případně se dají přenést z místa 

na místo. A jak jsou na tom pozemky? Mohu poznat tvar svého pozemku? 

Leda tak jeho nadzemní části. Existuje fyzikálně samostatně? Nikoli, plynule 

přece přechází do sousedních pozemků a jedinou věcí, která jednotlivé 

pozemky odděluje je hranice územní správní jednotky, hranice katastrálního 

území, hranice vlastnická, hranice držby, hranicí rozsahu zástavního práva, 

hranice druhů pozemků, popř. rozhraní způsobu využití pozemků (cit. dle 

                                               
8 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: 

C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 13.

9 Knappová M., Švestka J., Dvořák J. et al.: Občanské právo hmotné. 4.vydání. Praha: ASPI, 2005, str. 
272.
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§ 27 písm. a) KatZ). Všechno to jsou jenom imaginární hranice, které jsou 

evidovány v katastru a v reálném světě jsou často nepoznatelné.

Z atributu budovy jako nemovitosti vyplývá nutnost

ii. spojení se zemí pevným základem. Otázku zda jde o stavbu spojenou se zemí 

pevným základem či nikoli, bude nutno vždy posoudit podle povahy a 

okolností konkrétního případu. Rozhodující skutečností přitom bude, že stavbu 

nelze oddělit od země, aniž by došlo k jejímu znehodnocení. Spojení se zemí 

pevným základem je věcí (otázkou) stavebně-technickou, nikoli právní (I. ÚS

483/01, obdobně IV. ÚS 189/99).10

b) Budova musí být stavbou nebo sekcí budovy. Předpisy občanského práva přesnou 

definici stavby neobsahují, stavební zákon ano. Přesto nelze vycházet jenom z definice 

stavební normy. Judikatura se totiž od veřejnoprávní definice stavby (ve StavZ) mírně 

odchýlila. Stavební zákon v § 2 odst.3 stanoví, že stavbou se rozumí veškerá stavební 

díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 

technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití 

a dobu trvání. Stavební zákon tedy chápe pojem stavby dynamicky - o stavbu se 

jedná již od zahájení stavebních prací, v této době ještě stavba není samostatnou věcí 

ve smyslu § 119 OZ, je součástí pozemku. Občanskoprávní předpisy používají pojem 

stavby staticky – jako věc, existující předmět právních vztahů (NS 3 Cdon 

1305/96). O stavbě jako o věci bylo pojednáno výše v bodě a.i. Do zásady, že budova 

má být pro potřeby vyčlenění jednotek samostatnou věcí vnesl výjimku zákon č. 

103/2000 Sb., který stanovil za jakých podmínek lze za budovu považovat i její 

pouhou část – sekci se samostatným vchodem: „Rozhodnutím vlastníka za budovu lze

považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena 

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

základní funkci budovy.“ V detailech lze odkázat na stanovisko JUDr. Novotný 

v komentáři k BytZ11 se kterým souhlasím až na malý detail. Novotný požaduje, aby 

vlastníkem učiněné rozhodnutí bylo výslovné, tedy nestačí když se „rozhodnutí“ 

                                               
10 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M. et al.: Občanský zákoník I: komentář. 2.vydání. Praha: 

CH.Beck, 2009, § 119, 4. 

11 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 14.
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dovozuje z toho, že vlastník podepíše prohlášení (dohodu spoluvlastníků). Přitom jak 

sám autor píše, zákon pro formální stránku úkonu žádné náležitosti nepředepisuje a 

proto je potřeba vycházet ze zásady bezformálnosti právních úkonů12. Podle mého 

názoru podpisem prohlášení (dohody spoluvlastníků) dává vlastník jasně najevo, že si 

přeje vymezit v budově (potažmo v sekci) jednotky v listině popsaným způsobem.

Kdy stavba jako věc vzniká, tedy od kterého okamžiku s ní můžeme disponovat 

jako s předmětem občanskoprávních vztahů? Tím rozhodným momentem je stav, kdy 

stavba je vybudována minimálně do takového stadia, od něhož počínaje všechny další 

stavební práce směřují již k dokončení věci druhově i individuálně určené. U 

nadzemních staveb je tím okamžikem stav, kdy je již jednoznačně a nezaměnitelným 

způsobem patrno alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. Od tohoto 

okamžiku, kdy se již vytvořila i vlastnická práva ke stavbě, vše, co následně ke stavbě 

„přiroste“, stává se její součástí a vlastnicky náleží tomu, komu patřila stavba jako věc 

v okamžiku jejího vzniku13.

c) Trvalost stavby – tento pojem vyplývá z ustanovení § 2 odst.3 StavZ jako protiklad 

stavby dočasné, u které je předem omezena doba jejího trvání.

d) Prostorová soustředěnost a uzavřenost (navenek) obvodovými stěnami a střešními 

konstrukcemi. Tento požadavek je shodný s požadavkem katastrálního zákona 

v ustanovení § 27 písm. k), kde se budovou rozumí nadzemní stavba, která je 

prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 

e) Obsahuje nejméně dva prostorově uzavřené samostatné užitkové prostory (s výjimkou 

hal). Literatura uvádí, že toto ustanovení je nutno vykládat v souvislosti s ustanovením 

§1 odst.4 BytZ, dle kterého spoluvlastnictví budovy a vlastnictví jednotky může 

vzniknout pouze v budovách, které mají nejméně dvě jednotky.14 Zajímavé je 

vyloučení hal, které by jinak mohly splňovat podmínky k vytvoření jednotek (nejspíš 

                                               
12Knappová M., Švestka J., Dvořák J. et al.: Občanské právo hmotné. 4.vydání. Praha: ASPI, 2005, str. 

139 

13 Čáp J., Schödelbauerová P.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 
str. 21.

14 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář.
Praha:C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 17.



12

nebytových). V důvodové zprávě k zákonu se píše, že tak činěno z praktických 

důvodů a příkladem uvádí kryté bazény nebo sportovní haly, přičemž jsou a simile 

myslitelné i jiné, hlavně průmyslové, objekty.

2.1.2. Byt

Definice bytu v zákoně odkazuje na rozhodnutí stavebního úřadu. Má proto význam zabývat 

se kritérii, podle kterých je takové rozhodnutí vydáváno. Stavební předpisy stanoví, že byt je 

soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání 

určen (§ 3 písm. g) TPSVyhl.). Bližší podmínky pro výstavbu bytů obsahují další ustanovení 

stavebních předpisů (TPV vyhl., dříve OTPVVyhl). K jakému účelu slouží místnost nebo 

soubor místností v určité stavbě je určeno v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve 

veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v 

oznámení o užívání stavby, v kolaudačním souhlasu (§ 126 odst.1 StavZ) nebo v souhlasu se 

změnou v užívání stavby (§ 126 odst.2 StavZ). Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo 

možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že platí, že stavba je určena k účelu, 

pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby 

vyhovuje několika  účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez 

závad (§ 125 odst.2 StavZ).

Pro další výklad má význam se blíže podívat na definici bytu ve stavebních předpisech, 

protože na ní závisí vymezení dalších pojmů. Problémem s významem pro praxi je otázka, 

jestli místnosti tvořící byt musí prostorově tvořit jeden celek, čím se myslí že musí být jedna 

vedle druhé, ideálně tak aby se mezi nimi dalo procházet bez toho, abychom byt opustili. 

Platná vyhláška (TPVVyhl) se k této otázce nevyjadřuje, podobně ani současná komentářová 

literatura15. Pro širší pohled jsem se snažil najít i důvodovou zprávu, v českém právním řádu 

se však k vyhláškám nepořizuje. Šťastnou volbou se nakonec ukázal být pohled (výklad) 

historický.

V původním znění vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, se v § 42 odst. 3 stanovilo, že „Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný 

vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro 

                                               
15 kontrolováno ve Fiala a kol. a v Čáp/Schödelbauerová.
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umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých prostorů musí odpovídat 

velikosti bytu.“ Požadavek na prostorovou soustředěnost (uzavřenost) místností, zde obsažený 

nebyl.

Změna nastala novelou č. 376/1992 Sb. měnící vyhlášku č. 83/1976 Sb. Změněno bylo 

ustanovení § 42 odst. 3, které nově znělo: „Byt je soubor místností a prostorů pod společným

uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje 

požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, 

prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové 

mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých prostorů musí odpovídat velikosti bytu.“ Přidána 

byla první věta, která zavedla princip uzavřenosti bytu. Od platnosti novely se už nedalo ve 

věci pochybovat. 

Doba platnosti změněné vyhlášky však nebyla dlouhá. Již v roce 1998 byla celá nahrazena 

novou vyhláškou č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, kde se v 

§ 3 písm. l) objevila nová definice bytu: „byt je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná 

místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na 

trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen“. Od požadavku uzavřenosti bytu bylo opět 

upuštěno a i současném znění požadavek uzavřenosti obsažen není (§ 3 písm. g) TPSVyhl.).

2.1.3. Nebytový prostor

Je definován pozitivně i negativně. OZ nemá definici nebytového prostoru, přesto je v něm 

tento pojem několikrát zmiňován (§ 125 odst.2 nebo § 720 OZ). § 720 OZ obsahuje odkaz na 

zvláštní zákon, kterým je zákon č.116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor. § 1 

odst.1 tohoto zákona pak obsahuje definici nebytového prostoru téměř shodnou s tou podle 

bytového zákona.

Pozitivní definice spočívá v tom, že nebytový prostor je místnost nebo soubor místností, 

které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Pro 

pozitivní vymezení dále platí obdobně to, co bylo uvedeno k bytu. Menší zmatení může 

způsobit požadavek „samostatnosti“ zmíněný jenom u nebytových prostor v § 1 odst.4 BytZ 

(u bytů se v stejném ustanovení tento přívlastek neužívá). Odborníci se shodují, že se v daném 

případě jedná o superfluum, protože požadavek samostatnosti je pak v obecnější rovině 
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požadován jak pro byty, tak nebytové prostory v definici budovy v § 2 písm.a) BytZ.16

Jediným hlediskem samostatnosti nebytového prostoru musí být pouze samostatnost funkční, 

nikoli samostatnost majetková. 

Negativní vymezení nebytového prostoru stanoví, že nebytovým prostorem nejsou:

i. příslušenství bytu,

ii. příslušenství nebytového prostoru,

iii. společné části domu.

2.1.4. Jednotka 

Základním kamenem bytového zákona je pojem jednotky. Jednotka je legislativní zkratka pro 

byt (§ 2 písm. b) BytZ) nebo nebytový prostor (§ 2 písm. c) BytZ) anebo jejich rozestavěné 

obdoby (§ 2 písmena e) a f) BytZ) jako vymezené části domu podle bytového zákona.

Jednotku vymezuje vlastník budovy ve svém prohlášení (§ 5 odst. 3), při vymezení je 

determinován pouze základním určením bytu a nebytového prostoru. Jaký je teda rozdíl mezi 

bytem (nebytovým prostorem) na jedné straně a jednotkou na straně druhé?

Byt je dle současného pojetí vymezen v rozhodnutí stavebního úřadu; jedná se o účelové 

určení plochy v budově. Pokud chceme byt změnit na nebytový prostor, musíme požádat o 

vydání nového rozhodnutí příslušný stavební úřad. Naproti tomu jednotka je předmětem 

občanskoprávních vztahů, jakýmsi osamostatněným celkem, se kterým se dá volně nakládat a 

který sleduje vlastní právní osud. Jednotku vymezuje vlastník budovy ve svém prohlášení 

(nebo dalšími přípustnými způsoby) a vzniká vkladem do katastru. Jak jsem již výše naznačil, 

byt není samostatnou věcí, je součástí domu. Abychom s ním mohli v právním styku nakládat, 

vytváří zákon právní fikci17 „jednotky“, která se chová jako nemovitost (srov. § 2 písm. h)

BytZ a § 3 odst. 2 OZ), ale nemovitostí není (protože není samostatnou věcí).

K přesnějšímu vymezení fikce jednotky se musíme podívat do zákona o vlastnictví bytů:

a) Z § 1 odst. 1 se dá dovodit, že byt musí být prostorově vymezená část budovy. 

                                               
16 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: 

C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 18.

17 Eliáš, K. Součást věci a příslušenství věci. Ad notam, 2007, č. 4, str. 107. Obdobně Fiala a kol., 
str. 23.
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b) Pojem „byt“ je naopak definován v § 2 písm. b) BytZ jako místnost nebo soubor 

místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Místnost je 

prostor oddělený zdí nebo stěnami od svého okolí, čím se liší od jiných prostorů18.

c) Definice jednotky je obsažena v § 2 písm. h) BytZ, kde se jí rozumí byt nebo nebytový 

prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část 

domu podle zákona (o vlastnictví bytů).

V současné době není literatura najisto v tom nakolik je vlastník při vymezování jednotek 

vázán stavební dokumentací. V komentáři Fiala/Průchová se vlastníkovi budovy přiznává 

větší volnost – vlastník je při vymezení determinován pouze základním určením bytu a 

nebytového prostoru a zejména u jednotek nebytových prostorů záleží na vůli vlastníka, zda 

jednotkou určí pouze jednu místnost, či několik místností společně19. Novotný je zastáncem 

opačného názoru20, kde vlastník je při vymezování jednotek striktně vázán stavebním 

rozhodnutím. Tedy když jednotka tak to musí být byt. Novotný odmítá platné vymezení 

jednotky, pokud by se nekryla s vymezením bytu ve stavebním rozhodnutí21. Znamená to 

tedy, že každý byt nebo nebytový prostor musí být jednotkou? Jak velkou svobodu má 

vlastník při vytváření jednotek? V praxi není neobvyklé, že existuje nebytový prostor (ale je 

možný i byt), který se nestane jednotkou a patří do společných částí domu. Takže z jedné 

strany to jde – můžeme mít byt (nebytový prostor), který se nekryje s jednotkou. 

Můžeme však mít jednotku, která se nekryje s vymezením bytu? Zkusme si to rozvést. 

Dispozičně je běžný byt řešen tak, že má jeden vchod do společných částí domu a uvnitř má 

různě situované místnosti. Teď to trochu zkomplikujeme a vedle bytu postavíme další 

(vedlejší) místnost. Otázkou je, jestli můžeme vymezit jednotku, i jako soubor místností, které 

by nebyly pod společným uzavřením. Prozkoumáme proto jednotlivá ustanovení uvedená 

výše. Rozhodně se obě dvě místnosti dají v budově prostorově vymezit (ad a)). Otázkou 

zůstává, jestli by se v daném případě jednalo o místnost určenou rozhodnutím stavebního 

úřadu k bydlení (ad b)). Stavební zákon ani OTPVVyhl. neobsahují výslovný požadavek, aby 

byt byl pod společným uzavřením. V praxi stavební úřady ve svých rozhodnutích vychází z 

                                               
18 Eliáš, K. Součást věci a příslušenství věci. Ad notam, 2007, č. 4, str. 107.

19 Fiala, J., Průchová I.: Zákon o vlastnictví bytů: s komentářem. 1.vydání. Zlín: Živa, 1994, str. 14.

20 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 23.

21 Následně však své stanovisko oslabuje, když říká že „vlastník budovy však musí stavební rozhodnutí 
vykládat ...“ in Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář.
Praha: C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 24
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projektové dokumentace. Její součástí bývá i výkresová část, ve které se zakreslují jednotlivá 

podlaží s uvedením způsobu jejich využívání (Část F. bod 1.1.2 písm. b) Přílohy č.1 vyhlášky

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb). Jestliže by tedy v projektové dokumentaci bylo 

uvedeno, že vedlejší místnost slouží k bydlení a stavební úřad by toto využití svým 

rozhodnutím potvrdil, byl by splněn i požadavek (ad b)). Vymezení takové jednotky (ad c)) 

by tedy podle zákona nemělo nic bránit.

Teď to ještě trochu zkomplikujeme a řekneme, že chceme dva byty nacházející se pod 

sebou (nebo vedle sebe) vymezit jako jednu jednotku. Oba dva byty jsou v budově prostorově 

vymezitelné (ad a)). Jedná se o soubor místností, z kterých jsou všechny dle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení (ad b)). Vymezení takové jednotky (ad c)) by tedy taky nic 

nebránilo.

Nová konstelace. Vedle bytu je postavena místnost, na rozdíl od předchozího příkladu, 

však teď nesousedí s bytem. Už při pohledu na první požadavek, že byt musí být prostorově 

vymezená část budovy, nás může napadnout co se tím myslí. Použití jednotného čísla 

(„vymezená část budovy“) nabádá k tomu, že jednotkou bude nějaký jednolitý celek 

(místností). Tento názor podle mně není správný. Jednak legislativní technika nedoporučuje

požívání množného čísla při formulaci ustanovení22 – určení, že jednotkou se rozumí byt nebo 

nebytový prostor „jako vymezená část (části) budovy“ by tedy nebylo legislativně-technicky 

správné. Pokud by chtěl zákonodárce zdůraznit, že jednotka má být jednolitým celkem mohl 

zvolit formulaci obdobnou s definicí budovy, kde je zdůrazněn požadavek „prostorové 

soustředěnosti“. Další argument souvisí s vymezením pojmu byt. Pokud sám byt nemusí být 

prostorově soustředěný, pak nemusí být ani jednotka (a maiori ad minus). A byt prostorově 

soustředěný být nemusí (viz. argumentace k definici bytu). Poslední inspiraci nabízí 

§ 4 odst. 1 – pokud by zákonodárce měl na mysli, že jednotkou může být pouze to, co je 

stavebně vymezeno jako byt, mohl zvolit mnohem jednodušší vyjádření ustanovení, něco 

jako: „Vlastník budovy svým prohlášením určuje byty nebo nebytové prostory, které se za 

podmínek stanovených tímto zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami a 

společnými částmi domu.“

                                               
22 čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel vlády schválených usnesením vlády ze dne 19. března 1998 

č. 188 ve znění novel.
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2.1.5. Podlahová plocha 

Novelou provedenou zákonem č.451/2001 Sb. se stanovilo, že do podlahové plochy bytu se 

započítává pouze plocha místností (bytu) a plocha místností tvořících příslušenství bytu. Do 

podlahové plochy bytu se tedy nezapočítávají prostory lodžií a teras, ani když jsou určeny k 

výhradnímu užívání vlastníkem bytu. Obdobně i Pokyny ČÚZK č.24, čl. 1 bod 2.2.2. určují, 

že plocha balkonů, lodžií, teras a sklepních kójí se do podlahové plochy bytu nepočítá, 

protože se nejedná o místnosti.

Pro výklad ustanovení § 2 je klíčovým pojmem místnost bytu. BytZ pojem místnosti nijak 

nedefinuje. § 3 písm. h) OTPVVyhl. stanoví, že místností se rozumí prostorově uzavřená část 

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

Obytná místnost je pak definována jako část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto 

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

místnosti v BytZ je však širší a zahrnuje nejen obytné, ale všechny místnosti v bytě včetně 

těch, které tvoří jeho příslušenství. Vyhláška č.268/2009 Sb. definuje v § 3 písm. h) místnost 

jako prostorově uzavřenou část stavebního díla, vymezenou podlahou, stropem nebo 

konstrukcí krovu a pevnými stěnami. Obdobnou definici obsahuje i zákon o DPH v 

§ 48 odst. 6. V literatuře se lze setkat ještě s jednou definici místnosti bytu od JUDr. 

Novotného, podle kterého je místností „každý prostor nacházející se v budově, který je 

uzavřen ze všech stran obvodovými stěnami, podlahou a stropem a je uzamykatelný, tedy je 

opatřen standardními zárubněmi a vstupními dveřmi.“23

Ze všech těchto definic považuji ze nejvýstižnější tu uvedenou v nové vyhlášce o 

technických požadavcích na stavby. Je stručná a zároveň postihuje pojem místnosti těmi 

nejobecnějšími a nejvýstižnějšími znaky. Na definici doktora Novotného mi překáží jeho 

požadavek uzamykatelnosti místnosti, resp. aby byla každá místnost opatřena dveřmi – takto 

diskvalifikoval spoustu hal a jiných pokojů, které dveře nemají, ačkoliv splňují definici dle 

TPVVyhl. a většina lidí (včetně mě) je jinak za místnosti považuje.

Údaj o podlahové ploše je součástí prohlášení vlastníka. Výpočet podlahové plochy může 

být obtížný, protože podle stručné definice podlahové plochy v § 2 písm. i) není jasné, jak se 

má postupovat v případě některých stavebních prvků. Příkladem mohou být ústupky dveří a 

                                               
23 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: 

C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 25.
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oken, přizdívky (tzv. sokly), příčky, které nerozdělují místnost až ke stropu, nebo schodiště v 

mezonetových bytech.

2.1.6. Společné části domu 

Vymezením se z domu vyčleňují jednotky, které se stávají předmětem zvláštních vlastnických 

práv. Tímto vykucháním zůstanou v domě části (příslušenství, zařízení), která stojí mimo 

jednotky a zákon musí upravit jejich vlastnické poměry. Stanou se částmi domu společnými 

všem vlastníkům jednotek a jejich hlavním účelem je společné užívání všemi vlastníky 

jednotek v domě. Ustanovení § 2 písm. g) předkládá demonstrativní výčet společných částí 

domu. Vše, co tvoří součást budovy a není jednotkou, je společnou částí domu. Společné části 

domu tvoří např. základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, 

chodby, balkóny, terasy, rozvody elektřiny a tepla, atd.

Jednou ze sporných otázek je vlastnický režim lodžií, balkonů a teras. Odborná literatura24

dává přednost jejich zařazení mezi společné části domu. Tento názor se odůvodňuje hlavně 

samotnou dikcí zákona, který v demonstrativním výčtu § 2 písm. g) balkóny a terasy přímo 

uvádí. Přidává se, že až na lodžie pak nejsou místnostmi a proto nemohou být součástí 

jednotky dle § 2 písm. b). Zároveň tvoří konstrukční prvky vnějšího pláště budovy, které 

údajně již ze svého technického řešení a své technické funkce musí být společnými částmi 

domu sloužícímu ke společnému užívání, a to bezvýjimečně všem uživatelům bytů v domě, tak 

jako společný plášť budovy. Fakt, že přístup na tyto prvky stavby mají jen někteří vlastníci 

bytů v domě (zpravidla jeden) se uvádí jako nepodstatný.25

S tímto názorem se neztotožňuji. Předně samotná dikce zákona v § 2 písm. g) stanoví, že 

společnými částmi domu se rozumí „části domu určené pro společné užívání“. Jazykovým 

výkladem se tedy dospívá k závěru, že to co patří mezi společné části, musí být primárně 

určeno ke společnému užívání všem vlastníkům jednotek v domě. Pokud si tedy vezmeme, že 

v domě existují jednotky ve výlučném vlastnictví, dále společné části domu, které musí 

sloužit všem a pak všem patří a do třetice části domu patřící jenom některým vlastníkům 

jednotek (a jim sloužící), máme rozdělený celý dům. Žádný problém.

                                               
24 Čáp J., Schödelbauerová P.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 

str. 33; shodně rovněž Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. 
Komentář. Praha: C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 22.

25 Čáp J., Schödelbauerová P.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 
str. 33.



19

Jiří Čáp uvádí, že nelze poukazovat na hledisko přístupnosti či nepřístupnosti jednotlivých 

prvků společných částí budovy pro jednotlivé vlastníky bytů v dome. Jenomže o to právě jde. 

Nemohu se tvářit, že balkon náležející k mému bytu, který prakticky užívám jenom já, 

protože nikdo jiný k němu stejně přístup nemá, patří ve skutečnosti všem vlastníkům 

jednotek. Pak jestliže by mi na dveře zaklepal soused s tím, že bydlí na přízemí, nemá balkon 

a rád by si se svými přáteli na mém balkóně zagriloval, nemohl bych ho vyhnat. Měl by na to 

právo. Měl by stejné právo užívat „můj“ balkón jako já. A případná soudní žaloba, tvrdící že 

mu toto právo odpírám, by pak měla být úspěšná.

Ke svému stanovisku o hledisku přístupnosti uvádí Jiří Čáp rozsáhlé pojednání26, ze 

kterého svůj názor vyvozuje. S jeho argumenty plně souhlasím, ale dle mého z nich vyplývá 

přesně opačný závěr. Podle doktora Čápa není pochybnost o tom, že podlahy či strop 

v jednotlivých bytech (jednotkách) jsou součástí nosných prvků domu a jako takové jsou 

součástí společných částí domu. Na nosné části v jednotce (podlahy) pak ostatní vlastníci 

jednotek nemají přístup. A to přesto, že slouží nikoli jenom vlastníku bytu, který pouze 

jevově užívá jejich vnější povrch, ale slouží i bytu v nižším podlaží (jako strop) a dále pak 

svou technickou funkcí slouží všem vlastníkům v domě. Právě od tohoto místa se naše závěry 

budou lišit. Podle mně je rozhodné hledisko užívání. Jednotky mezi sebou totiž nejsou 

vymezeny ničím jiným než zdmi, které patří minimálně dvěma vlastníkům (z každé strany 

jeden soused) anebo všem – v případě nosných zdí. Co mě jako vlastníků bytu skutečně 

výlučně náleží je právo exkluzivně užívat prostor takto vymezený. A balkon je ten samý 

případ. Jeho nosná část může být společnou částí domu, ale já jako vlastník přilehlé jednotky, 

mám k němu výlučné právo užívání. Žádný grilování chtivý soused by toto právo neměl 

ohrozit.

Uvedené závěry pak vyžadují zaujmout výkladové stanovisko k § 2 písm. g). Za kogentní 

považuji část ustanovení považující za společné části domu ty části, které jsou určené pro 

společné užívání. Demonstrativní část ustanovení považuji za dispozitivní a vyžadující 

výklad. Zákonodárce mohl mít na mysli takové balkony a terasy, které skutečně slouží všem 

vlastníkům, např. takové na které se vchází ze společných chodeb. V každém případě by měl 

být vlastník budovy schopen přiřazení ke společnému vlastnictví překonat výslovnou úpravou 

v prohlášení, nebrání-li tomu zdravý rozum.

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

str. 34



20

Zůstává se ještě vyrovnat s jednou věcí. Vzhledem k tomu, že považuji lodžie, balkony a 

terasy nikoli za součást společných částí domu, ale jaksi přináležící jednotce, mohu se dostat 

do rozporu s § 2 písm. b) nebo c) a § 2 písm. h). Balkon ani terasa nejsou místnostmi, to 

nepopírám. Jakým způsobem jsou tedy s jednotkou spojené? Jednou z možností je považovat 

je za příslušenství bytu (jednotky). Pojem příslušenství bytu není v zákoně o vlastnictví bytů 

definován. Vodítkem může být ustanovení § 2 písm. i), které stanoví, že podlahovou plochou 

bytu nebo rozestavěného bytu „se rozumí plocha všech místností, včetně místností, které tvoří 

příslušenství bytu...“ Jiří Čáp používá analogie z občanského zákoníku, kde se příslušenství 

věci má stejné vlastnosti jako věc, až na své účelové určení k použití s věci hlavní.27 Dochází 

k závěru28, že příslušenství musí mít stejné vlastnosti jako byt, tj. musí to být místnost nebo 

soubor místností. Případnou subsumpci dle § 121 odst. 2 OZ pod pojem příslušenství, kde se 

jím rozumí vedlejší místnosti a prostory vylučuje – údajně byla přijata pro oblast užívacích 

vztahů. S tímto názorem se nelze ztotožnit. I judikatura29 dospěla k názoru, že balkon může 

být příslušenstvím bytu: „Balkon nelze považovat za místnost či součást souboru místností. 

Může však být příslušenstvím bytu, jestliže splňuje kritéria § 121 odst. 2 obč. zák., podle 

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

užívány...Balkon v budově ve spoluvlastnictví vlastníků bytů může být podle okolností 

spočívajících v účelu jeho užívání buď součástí společných částí domu ve vlastnictví vlastníků 

všech bytových jednotek (popřípadě ve vlastnictví vlastníků několika bytových jednotek), 

anebo může být ve vlastnictví vlastníka bytové jednotky jako příslušenství bytu...Předmětem 

převáděného spoluvlastnického podílu na společných částech domu jsou pouze balkony a 

lodžie přímo přístupné ze společných částí domu.“

Právní režim oken představuje zajímavý problém. V nauce podepřené názorem části 

ústředních orgánů státní správy30 se okna považují za součást společných částí domu. Jako 

argument se uvádí, že jsou součástí vnějšího pláště budovy, který bezesporu společnou částí 

domu je. Část odborných názorů přiznává, že mohou být součástí jednotky, pokud tak 

                                               
27 Knappová M., Švestka J., Dvořák J. et al.: Občanské právo hmotné. 4.vydání. Praha: ASPI, 2005, str. 

278.

28 Čáp J., Schödelbauerová P.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 
str. 38.

29 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 1 As 2/2004 z 21.12.2005

30 Čáp J., Schödelbauerová P.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 
str. 41.
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výslovně stanoví prohlášení vlastníka budovy.31 Podle mého názoru jsou okna implicitně 

součástí jednotky, nenachází-li se v prostorách společných částí domu. Opačný názor vede 

k několika paradoxům a nepraktickým situacím. Představme si, že vám někdo vybije okno a 

výplň balkonových dveří, čímž zřejmě spáchá škodu nikoli malou a trestný čin poškozování 

cizí věci (§ 228 odst. 1 TZ). K pokračování trestního stíhání se v tomto případě vyžaduje 

souhlas poškozeného (§ 163 odst. 1 TŘ). Kdo tím poškozeným je a kdo tedy musí udělit 

souhlas? Vy jako vlastník dotčené jednotky nebo nějaká část všech vlastníků? Můžete 

právoplatně požadovat náhradu škody? Anebo ještě praktičtější otázka – můžete si z vlastní 

vůle jednoduše na svém bytě vyměnit stará dřevěná okna za nová plastová? V případě, že 

budou okna uznána jako součást fikce jednotky se řešení uvedených situací mnohem více 

zjednoduší.

Rozlišují se absolutně a relativně společné části domu. První jsou určeny společnému 

užívání vlastníků všech jednotek, druhé pak vlastníkům jen některých jednotek. Vymezení 

absolutně a relativně společných částí domu musí být součástí prohlášení vlastníka.

Absolutní společné části domu se nachází v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků 

jednotek. Velikost spoluvlastnických podílů se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové 

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

částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek. Úprava 

velikosti spoluvlastnických podílů má kogentní charakter. Podíl na společných částech domu 

sleduje právní osud jednotky a nelze s ním samostatně disponovat. Společné části domu 

nemohou být předmětem dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. 

Ustanovení OZ o podílovém spoluvlastnictví se podle § 3 odst. 1 použijí jen tehdy, je-li 

předmětem spoluvlastnictví jednotka.

2.1.7. Pozemek 

Neplatnost superficiární zásady na území České republiky má za následek, že pozemek stojí 

jakoby bokem hlavních úvah o vztahu vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví domu. I totalitní 

zákonodárce si však uvědomoval následky zvolené koncepce oddělenosti vlastnictví budovy a 

                                               
31 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: 

C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 26; Dvořák T.: Vlastnictví bytů a nebytových prostor. 1.vydání, Praha: ASPI, 
2005, str. 64
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pozemku. Ze zvláštnosti předmětu zákona nepřímo vyplývá nutnost zvláštní úpravy právních 

vztahů vlastníků jednotek k souvisejícím pozemkům.

Zákon se o pozemku zmiňuje na dvou místech. Zastavěný pozemek je dle § 2 písm. k) 

definován jako pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem bytového domu.

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

podle kterého vznikne k takovému pozemku za popsaných podmínek ze zákona věcné 

břemeno užívání pozemku ve prospěch vlastníka bytového domu, který se na něm nachází.32

Ustanovení § 21 se snaží suplovat nedostatečnou úpravu spjatosti budovy a pozemku 

v občanském zákoníku. Zákon se v prvním odstavci zmíněného paragrafu zmiňuje pouze o 

jednom pozemku. Dle odborných názorů33 však s vlastnictvím jednotky mohou být spojena 

práva k více pozemkům. Výklad zahrnuje do úpravy § 21 jak zastavěný pozemek, tak 

pozemek související, který na zastavěný pozemek funkčně navazuje a zpravidla obsahuje 

venkovní úpravy související s provozem domu (přístupové cesty, parkovací stání, dvory, 

zahrady, prostory k ukládání odpadu atp.). Podobně jako společné části domu je i pozemek ve 

spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Spoluvlastnický podíl je určen poměrem velikosti podlahové 

plochy jednotky k celkové výměře podlahových ploch všech jednotek v domě. Je-li vlastník 

budovy i vlastníkem nebo spoluvlastníkem pozemku, převede na vlastníka jednotky s převodem 

jednotky i spoluvlastnický podíl na pozemku odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu. Při převodu jednotky musí její vlastník vlastnictví k jednotce převést 

pouze současně s převodem spoluvlastnického podílu na pozemku (pokud mu patří).

                                               
32 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: 

C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 32

33 Fiala J., Novotný M., Oehm J., Horák T., Holejšovský J.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck, 3. vydání, 2005, str. 250
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2.2. Právní úprava v Německu

Německá úprava vychází z tradiční zásady superficies solo cedit (§§ 93, 94 BGB). WEG 

představuje výjimku z této zásady a otvírá možnost získávat vlastnictví na částech budov.

Tak jako se u nás jednotky člení na bytové a nebytové, se v Německu člení vlastnictví 

prostor (Raumeigentum) na „bytové vlastnictví“ (Wohnungseigentum) a „nebytové 

vlastnictví“ (Teileigentum). K rozlišení bytové od nebytové jednotky je rozhodná její stavební 

způsobilost a účelové určení, nikoliv způsob jejího skutečného užívání. I takové prostory, 

které by mohly být byty se mohou stát nebytovými prostory na základě odlišného účelového 

určení.34 Pojem „Raumeigentum“ není v zákoně zmíněn, běžně se však užívá způsobem 

naznačeným výše.35 Všechno, co se v dalším textu bude tvrdit o bytovém vlastnictví (a 

bytech) platí obdobně i o nebytovém vlastnictví, nebude-li jasně vyplývat opak.

Jednotka může být v podílovém spoluvlastnictví více osob. To se stává v praxi často např. 

u bytu patřícího společně manželům. Pro podílové spoluvlastnictví platí pak pravidla 

obsažená v BGB (§§ 741 an.). Jednotka však může být i v bezpodílovém spoluvlastnictví více 

osob (společenství - Personengesellschaft, společné jmění manželů, společné dědictví-

Erbengemeinschaft).36

Není důležité, jestli se byt nachází společně s jedním nebo více jinými v téže budově 

(dvou nebo více generační rodinné domy, řadové domy) nebo zda je v budově jenom jeden 

byt (jednogenerační dům). Obdobně může být bytové vlastnictví vytvořeno na více rodinných 

domech stojících na jednom pozemku tím způsobem, že jednotku bude představovat dům a 

k ní náležející spoluvlastnický podíl (na pozemku). Stejně tak nebytové vlastnictví, kdy 

jednotky mohou představovat stavebně oddělené výrobní nebo skladovací haly. 

Předpokladem tohoto přístupu je, že vzniknou nejméně dvě jednotky. Praktický význam 

tohoto přístupu spočívá v založení bytového vlastnictví na volně stojících rodinných domech 

na jednom pozemku, který není možné reálně rozdělit.
                                               
34 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 1 Rn.22

35 Schmid M., Kahlen H.: Wohnungseigentumsgesetz. Kommentar. München: Franz Vahlen Verlag 
GmbH, 2007, str. 2.

36 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 1 Rn.11
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2.2.1. Vlastnictví nebytových prostor (Teileigentum)

Zákonná definice stanoví, že se vlastnictvím nebytových prostor se rozumí „zvláštní 

vlastnictví prostor v budově nesloužících k bydlení spojené se spoluvlastnickým podílem na 

společném vlastnictví (gemeinschaftlichen Eigentum), ke kterému patří“ (§ 1 odst. 3 WEG). 

Podle § 1 odst. 6 BGB se na vlastnictví nebytových prostor užijí obdobně předpisy platné pro 

bytové vlastnictví. Účelové určení jednotky jako „neurčená k bydlení“ může být vlastníky 

dohodou nebo usnesením blíže konkretizováno.37 Příkladem nebytových prostor mohou být 

restaurace, obchody, kanceláře, ordinace pro lékaře, dílny, sklady, sklepy nebo garáže. 

Dokonce i parkovacích stání mohou být nebytovými prostory.

V jedné budově mohou být vytvořeny jak bytové tak i nebytové jednotky. Je dokonce 

možné spojení bytových a nebytových jednotek takovým způsobem, že vlastnictví bytových a 

nebytových prostor je spojeno s jediným spoluvlastnickým podílem (na společných částech 

budovy/pozemku).38

Označení bytové, nebytové anebo smíšené bytové a nebytové vlastnictví je nutnou 

součástí zakládacího procesu. To samozřejmě znamená, že vklad práva může proběhnout 

jenom pod označením připuštěným ve WEG. Vlastník budovy ovšem není povinen přidělovat 

jednotkám určitý způsob využití (účelového určení). Pokud to však zanedbal, musí o způsobu 

využití rozhodnout katastrální úřad. Ten určí, jestli se má založit bytové nebo nebytové 

vlastnictví. Přitom vezme do úvahy možná využití, jak se jeví z předložených podkladů. Není-

li zřejmé, který druh využití převažuje, pak se jako způsob využití stanoví „bytové a 

nebytové“.39  Sami vlastníci si stejný způsob využití si mohou zvolit výslovně. Příkladem 

může být jednotka, kde se bydlí a zároveň provozuje živnost.

2.2.2. Vlastnictví bytů (Wohnungseigentum)

Zákon definuje vlastnictví bytů jako „zvláštní vlastnictví bytu spojené se spoluvlastnickým 

podílem na společném vlastnictví (gemeinschaftlichen Eigentum), ke kterému patří“ (§ 1 odst. 

2 BGB). Definici bytu WEG ani BGB neobsahují, je vyvíjena soudní judikaturou. V současné 

                                               
37 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 1 Rn.19

38 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 1 Rn.24

39 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 1 Rn.2
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době se bytem rozumí součet prostor, které umožňují vedení domácnosti, k čemu patří prostor 

k vaření (Kochgelegenheit), přívod vody, odvod odpadních vod a WC.40 Na rozdíl od české 

právní úpravy, k bytu se řadí i prostory mimo vlastní byt, jako např. sklep nebo podkroví.41

Byt slouží člověku k tomu, aby si vytvořil střed svých životních zájmů.42 K rozlišení jednotky 

bytové od nebytové je rozhodná jejich stavební způsobilost a určení, nikoliv způsob jejího 

skutečného užívání.

Na jeden spoluvlastnický podíl může být navázáno více bytových jednotek. Jednotkou 

však nemůže být jednotlivá obyvatelná místnost (hotelový pokoj, toaleta), v tomto případě by 

přicházelo v úvahu pouze vytvoření nebytové jednotky. Součástí jednotky přitom nemohou 

být takové prostory a části budovy, které kogentně patří ke společným částem 

(budovy/pozemku; např. společná chodba).

České právo zdůrazňuje, že byt se skládá z místností a judikatura zdůrazňuje, že musí 

být uzavřené. V německém právu je naopak možné za jednotky považovat i nemístnosti a 

navíc bez nutnosti jejich prostorové soustředěnosti (fyzické propojenosti). V § 3 odst. 2 WEG 

se rozlišují kromě vlastního bytu ještě tzv. jiné prostory (sonstige Räume), které však přísluší 

k bytu – jsou jeho součástí. Příkladmo se dají uvést sklep, garáž nebo střecha. Musí být 

uzavřené a uzamykatelné.43

2.2.3. Zvláštní vlastnictví (Sondereigentum) 

Součástí zvláštního vlastnictví jsou prostory a jejich součásti, které byly podle § 3 odst. 1 

WEG určeny a jsou podle § 5 odst. 1, odst. 2 k tomu způsobilé. Výraz zvláštní vlastnictví je 

totožný s naším pojmem jednotky a protipólem společného vlastnictví. 

Zvláštní vlastnictví může být založeno jenom na místnostech (doslova na Räumen). Není 

důležitá velikost ani účel využití místností. Přípustné je dokonce založení zvláštního 

vlastnictví na vedlejších místnostech (garáž, skladovací hala, kůlna).44 Při posledním se bude 

                                               
40 Schmid M., Kahlen H.: Wohnungseigentumsgesetz. Kommentar. München: Franz Vahlen Verlag 

GmbH, 2007, str. 2.

41 tamtéž, str. 2.

42 BayObLG FGPrax 2005, str. 11, str.13

43 Niedenführ W., Kümmel E., Vandenhouten N.: Kommentar und Handbuch zum 
Wohnungseigentumsgesetz. 9. vydání. Karlsruhe: C.F. Müller, 2010, str. 32

44 Např. OLG Frankfurt OLGZ 1978,  str. 295.



26

pravidelně jednat o nebytové jednotky, pokud vedlejší místnosti nebudou součástí bytové 

jednotky.45 Zákon o vlastnictví bytů definici místnosti neobsahuje, její vymezení zůstává věcí

odborné veřejnosti a judikatury. Nejrozšířenější názor tvrdí, že místnost je vlastně vzdušný 

prostor (trojrozměrný útvar) ohraničený ze všech stran. Ohraničení musí být schopno chránit 

soukromou sféru svých obyvatel. Z toho vyplývá požadavek na pevnost ohraničení a jeho 

schopno odolávat před vnějšími účinky různého druhu (přírodního i lidského charakteru). Jiné 

pojetí, kterého se nedávno přidržel i BGH, nepožaduje pevné ohraničení ze všech stran. 

Podmínkou je, že hranice se musí dát určit alespoň z plánu rozdělení, který je součástí 

prohlášení vlastníka.46

Zvláštní vlastnictví se nemůže založit na nezastavěném pozemku, bývá vztaženo na 

budovu.47 U parkovacích míst se musí rozlišovat: volná parkovací místa nenacházející se 

v budově nemůžou patřit ke zvláštnímu vlastnictví,48 podobně carporty mající pouze rohové 

sloupky a střechu.49 Pro garážová stání platí zvláštní úprava v  § 3 odst. 2 věta druhá WEG.

2.2.4. Společné vlastnictví (Gemeinschaftliches Eigentum) 

Společné (společenskému) vlastnictví tvoří pozemek jakož i části, prostory a vybavení 

budovy, které nejsou ve zvláštním vlastnictví nebo vlastnictví třetí osoby (§ 1 odst. 5 WEG). 

Společné vlastnictví je tím určeno negativně ve vztahu k vlastnictví zvláštnímu. Ustanovení 

§ 5 odst. 2 WEG stanoví, že ke společnému vlastnictví se vždy řadí části budovy, které jsou 

nezbytné k její existenci nebo bezpečnosti, jakož i prostory a vybavení sloužící společnému 

užívání všech vlastníků jednotek. To platí i když se nachází v prostorech zvláštního 

vlastnictví (v bytě nebo nebytovém prostoru).

Ke společnému vlastnictví se řadí podle §1 odst. 5 WEG především pozemek; zbytek je 

vymezen negativně: k tomu se počítají všechny součásti, zařízení a vybavení budovy, které 

nejsou ve výlučném vlastnictví vlastníků jednotek anebo ve vlastnictví třetí osoby. Ke 

konstrukci závěrečné definice je proto bezpodmínečně nutné zahrnout pravidla obsažená v § 5 

                                               
45 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 3 Rn.22

46 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 5 Rn.11

47 OLG Karlsruhe MittBayNot 1972, str. 163.

48 OLG Karlsruhe MittBayNot 1972, str. 163.

49 BayObLG ZMR 1986, str. 207.
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WEG týkající se výlučného vlastnictví (vlastníků jednotek). Důležitý je především § 5 odst. 2 

WEG. Podle něj nemůžou být určité součásti, zařízení a vybavení budovy ve výlučném 

vlastnictví; tyto jsou podle § 5 odst. 5 WEG vždy společným vlastnictvím. To platí pro takové 

součásti budovy, které jsou nezbytné pro její existenci a bezpečnost, a také pro ty zařízení a 

vybavení budovy, které slouží společnému užívání vlastníky jednotek. Ve vlastnictví třetí 

osoby mohou být inženýrské sítě a zařízení (el. rozvaděč) a zdánlivé součásti ve smyslu § 95 

BGB (zabudované nájemcem).50

Negativní vymezení v odst. 5 má i své důkazní účinky – nedá-li se pro určité součásti, 

zařízení a vybavení budovy dokázat příslušnost ani k výlučnému vlastnictví, ani k vlastnictví 

třetí osoby, má se za to, že se jedná o společné vlastnictví. Výchozím bodem je tudíž společné 

vlastnictví, které představuje vyvratitelnou domněnku.51

Ke společnému vlastnictví se nepočítá spravovaný majetek (Verwaltungsvermögen), 52

který podle definice § 10 odst. 7 věty druhé WEG tvoří věci, práva a závazky nabyté v rámci 

spravování společného majetku. V poslední velké novele WEG se vyjasnil dřívější spor o to, 

jestli se spravovaný majetek řadí ke společnému vlastnictví. Pokud stratí věc pocházející ze 

spravovaného majetku svou právní samostatnost tím, že se stane součástí pozemku (budovy), 

přechází do společného vlastnictví.53

2.2.5. Velikost spoluvlastnických podílů

Německý zákon vůbec nezmiňuje vymezení podlahové plochy. V českém právu má určení 

podlahové plochy velký význam. Na jejím základě se určí spoluvlastnický podíl vlastníka 

jednotky na společných částech domu, jeho hlasovací práva atd.  V Německu nemá smysl 

mluvit o vlastnictví budovy ani spoluvlastnických podílech na budově (důsledek zásady 

superficies solo cedit), protože předmětem vlastnického práva je pouze pozemek a 

byt/nebytový prostor. Spoluvlastnictví se tedy vztahuje k pozemku. Není však zákonem 

                                               
50 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 1 Rn.52

51 OLG Düsseldorf ZMR 2000, str. 551

52 Riecke O., Schmid M. J.: Fachanwaltskommentar Wohnungseigentumsrecht, Köln: Luchterhand, 
2010; Rn 19

53 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 1 Rn.55
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navázáno na výměr jednotky,54 i když v praxi se tak často děje. Určení spoluvlastnických 

podílů jednotlivých vlastníků jednotek je tak v zásadě volně určitelné při vzniku bytového 

vlastnictví. Význam podílu, podobně jako v právu českém, spočívá hlavně v rozdělení 

nákladů na správu společných částí domu a hlasovacích práv.

Zákon neobsahuje žádné ustanovení o poměru velikostí spoluvlastnických podílů k ceně 

vymezeného zvláštního vlastnictví (jednotky)55. Zakladatelům bytového vlastnictví je dána 

volnost si tento poměr určit svobodně56. Navíc mohou být spoluvlastnické podíly změněny 

věcně-právním úkonem dotčených spoluvlastníků později.57 Svévolnému přiřazení odporuje 

z pohledu smluvní svobody pohled věcný, protože WEG na mnoha místech upravuje rozsah 

povinností jednotlivých vlastníků jednotek právě s ohledem na velikost spoluvlastnických 

podílů. Příkladem je míra jakou se podílí na nákladech a břemenech ze společného vlastnictví 

podle § 16 odst. 2 WEG. Také míra ručení vůči věřitelům společenství je podle § 10 odst. 8 

věta první WEG úměrná výši spoluvlatnického podílu. Tomu je pak bližší názor, že velikost 

spoluvlastnického podílu spojeného se zvláštním vlastnictvím by měla, alespoň hrubě, 

odpovídat užitné hodnotě dané jednotky ve vztahu k užitné hodnotě všech ostatních 

jednotek.58 Prostřednictvím správného rozdělení spoluvlastnických podílů se dá vyhnout 

nebezpečí, že jeden z vlastníků kvůli hrubě nerozumnému znevýhodnění (grob unbilliger 

Benachteiligung) uplatní svůj nárok na úpravu podílů žalobou.

2.2.6. Požadavek uzavřenosti

Ustanovení § 3 odst. 2 věta první WEG svojí formulací, že byty nebo ostatní prostory mají být 

„do sebe uzavřeny“ stanoví pro praxi důležitý předpoklad pro vymezování zvláštního 

vlastnictví. Jeho forma „má být“ (Sollvorschrift) jeho praktický význam nesnižuje, protože 

katastrální zákon předpokládá, že vklad může být povolen jenom po předložení potvrzení o 

uzavřenosti.

                                               
54 BGH NJW 1976, str. 1976; BayObLG ZMR 1999, str. 842

55 BGH NJW 1976, str. 1976; OLG Düsseldorf ZMR 2001, str. 378 an.

56 OLG Düsseldorf ZMR 2004, str. 613

57 BGH NJW 1976, str. 1976

58 BayObLG ZMR 1999, str. 52
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O požadavku uzavřenosti se v zákonodárném procesu v průběhu přijímání novely z roku 

2007 hodně diskutovalo. Bundesrat požadoval vyškrtnutí odst. 2 věty první bez náhrady. Jako 

zdůvodnění se podávalo, že tento požadavek je postradatelný a jeho výmazem se odlehčí 

zakladatelům (bytových domů). Spolková vláda namítala, že když založení bytového 

vlastnictví nebude podmíněno dokladem uzavřenosti dotčených prostor, hrozí spory o 

prostorové hranice jednotek. Nakonec bylo sporné ustanovení odst. 2 věty první ponecháno 

nedotčené. Zároveň však zákonodárce vzal v úvahu i názory druhé strany tím, že zmocnil 

vlády spolkových zemí v § 7 odst. 4 větě třetí až šesté k tomu, aby příslušnost k vydávání 

potvrzení o uzavřenosti přenesly na určité znalce.

Požadavky uzavřenosti jsou upraveny správním nařízením z 19.3.1974 K vydávání 

potvrzení podle § 7 odst. 4 bod 2 a § 32 odst. 2 bod 2 WEG (zkráceně AVA).

Ustanovení § 3 odst. 2 WEG má pouze pořádkový charakter (v německé nauce se nazývá 

Sollvorschrift nebo Ordnungsvorschrift). Pokud se zvláštní vlastnictví vymezí bez toho, aby 

byly jednotky uzavřené, platnost prohlášení zůstává nedotčená.59 Pro vznik zvláštního 

vlastnictví není potvrzení uzavřenosti důležité, pokud došlo k vkladu do katastru 

nemovitostí.60 I když má odst. 2 WEG má pouze pořádkový charakter, § 7 odst. 4 bod 2 činí 

z předložení potvrzení o uzavřenosti podmínku provedení vkladu. Úředníci katastru musí trvat 

na jejím předložení, jinak to zakládá jejich odpovědnost za škodu podle § 839 BGB.

Podle bodu 5a AVA je bytová jednotka uzavřena, pokud je stavebně úplně uzavřena od 

cizích bytových jednotek a prostor, např. zdmi a stropy, a má vlastní uzamykatelný vstup 

z volného prostoru, schodiště nebo předsíně. Tyto požadavky na bytové jednotky platí 

obdobně i pro ostatní prostory (bod 5b AVA). Podle rozhodnutí společného senátu nejvyšších 

soudních dvorů Německa z roku 199261 není pro uzavřenost bytů a jiných prostor nezbytné, 

aby oddělovací zdi a stropy odpovídali požadavkům stavebního práva. 

Místnosti patřící jedné jednotce nemusí být stavebně propojeny. Je proto možné, aby se 

nacházely ve více patrech, pokud mají vždy vlastní uzamykatelný vchod62. K uzavřenému 

bytu mohou patřit další prostory (vedlejší místnosti) mimo jednotku (bod 5a věta druhá 

                                               
59 BGH NJW 1990, str. 1111, str. 1112; 

60 NJW 2008, str. 2982 Rn 12.

61 NJW 1992, str. 3290

62 LG Bielefeld Rpfleger 2000, str. 387



30

AVA), např. sklepy, podkrovní místnosti, místnosti s vlastním vchodem nebo parkovací stání. 

Přívod vody, odvod odpadních vod a záchod musí být součástí jednotky (bod 5a věta třetí 

AVA). 

Zásadně musí být jednotka volně přístupna ze společných částí budovy nebo prostor 

(schodiště, průchody, chodby), sousedního pozemku nebo veřejných komunikací bez toho, 

aby se omezilo zvláštní vlastnictví jiných. Vstup do jednotky musí být tedy možný bez 

průchodu prostory patřícími jiným vlastníkům jednotek. Pokud není volný přístup možný, 

odporuje to principu uzavřenosti.63 Požadavek volného zabezpečeného vchodu neplatí jenom 

pro byty, ale i jiné prostory ve smyslu odst. 2. Tak například zavřenost garáže předpokládá, že 

příjezd je zajištěn bránou nebo alespoň závorou.

Stavební změny mohou vést k tomu, že bude uzavřenost jednotky porušena. Příkladem 

může být zboření příčky mezi byty. Existence zvláštního vlastnictví zůstává přesto 

neporušena64.

2.2.7. Garáž jako jednotka

Ustanovení § 3 odst. 2 věta druhá WEG, které bylo do zákona přidáno v roce 1973, usnadňuje 

vznik zvláštního vlastnictví na garážových stáních. Dotčená věta stanoví, že „garážová stání 

se považují za uzavřené místnosti, když je jejich plocha ohraničena trvalým značením“. Bez 

dotčeného ustanovení by většina těchto stání nebyla uzavřena. Tím, že zákon navázal fikci 

uzavřenosti na předpoklad trvalého označení, předešel nejasnostem ohledem příslušnosti 

parkovacích stání jednotlivým vlastníkům jednotek a vymezení stání vůči společnému 

majetku. Fikce se nevztahuje pouze na uzavřenost, ale i na schopnost býti místností.

Jeden ze sporů týkající se ustanovení spočívá v tom, jestli odst. 2 věta druhá platí i pro 

takové trvale označená stání, které se nachází ve volném prostoru. Proti tomu se dá namítat, 

že zákon mluví o „garážových stáních“. To naznačuje, že se tím myslí takové plochy, které 

jsou ve své celistvosti součástí uzavřeného prostoru nějaké budovy (garáže). Na druhou stranu 

se zvláštní vlastnictví vztahuje pouze na vyznačenou plochu. Nedá se proto nutně omezit 

                                               
63 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 3 Rn.64

64 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 3 Rn.83
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pouze na budovou ohraničený uzavřený prostor. Jak tenká je tato hranice se dá ukázat na 

parkovacích stáních nacházejících se v parkovacích domech bez zastřešení. Když střecha 

parkovacího domu přesahuje na okolní pozemek a vede k ní z domu přístupová cesta, uplatní 

se odst. 2 věta druhá. Pokud se však parkovací stání nachází na střeše podzemní garáže na 

úrovni pozemku a od svého okolí není odděleno střechou, nemělo by být podle rozšířeného 

názoru schopno být zvláštním vlastnictvím (nebo jeho součástí).65

                                               
65 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 3 Rn.89
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3. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JAKO PRÁVNÍ 

SUBJEKT PRO SPRÁVU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ 

DOMU A POZEMKU

3.1. Česká úprava

Při vzniku zákona o vlastnictví bytů z roku 1994 nebyla přijata úprava, podle níž by 

přímo ze zákona vznikla právnická osoba pečující o správu a provoz domu s jednotkami, 

jejímiž členy by byli vlastníci bytů. Vlastníkům bytů byla ponechána svoboda rozhodnout se, 

jakým způsobem si zajistí správu domu. Zákon pouze stanovil základní rámec pro postavení a 

činnost správce a společenství, které však nebylo právnickou osobou. 

Správci bylo svěřeno zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu, 

stanovena základní pravidla pro jeho činnost a uzavírání smlouvy s jednotlivými vlastníky 

jednotek. Existovala rovněž možnost zřídit pro zajištění správy právnickou osobu podle 

zvláštního zákona (rozuměl se tím hlavně obchodní zákoník), která pak plnila povinnosti 

správce.

Vlastníci jednotek tvořili společenství bez právní subjektivity. Členové společenství 

rozhodovali o správě společných částí domu a pozemku na shromáždění vlastníků jednotek. 

Vlastníci měli povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Neurčila-

li dohoda jinak, nesli náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu. 

Velkou nevýhodou tohoto řešení byla právní pozice správce a chybějící subjektivita 

společenství. Správce mohl vůči třetím osobám (státním orgánům, osobám soukromého 

práva) vystupovat pouze pokud měl zmocnění, které mu udělili všichni vlastníci jednotek 

v domě. Pokud od daného vlastníka zmocnění nezískal, nemohl jej právně zastupovat. Velké 

komplikace způsobovali změny vlastníků66 (převody jednotky, úmrtí), které ve svých 

důsledcích vedli k celkové paralizaci činnosti správce, jehož právní úkony mohly být snadno 

zpochybněny.

                                               
66 Čáp J., Schödelbauerová P.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 

str. 95
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Nespokojenost se stavem právní úpravy vedla k přijetí novely provedené zákonem 

č. 103/2000 Sb. Nově vzniká, za podmínek uvedených v zákoně, společenství jako právnická 

osoba. Současně se stanovilo, že dosavadní společenství (bez právní subjektivity) se stávají 

společenstvími s právní subjektivitou.

Ustanovení § 9 odst. 1 BytZ stanoví, že „společenství vlastníků jednotek ( dále jen 

„společenství“) je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze 

ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu ( dále jen 

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

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

osobám. Společenství může nabývat věci, práva nebo nebytové prostory pouze k účelům 

uvedeným ve větě první.“

Společenství je svojí podstatou sdružením fyzických i právnických osob založených na 

určitém majetkovém principu. Společenství vlastníků vzniká ze zákona, nezávisle na vůli 

jednotlivých vlastníků jednotek a to na základě určitých právních skutečností, bez ohledu na 

zápis do rejstříku společenství. Charakteristikou společenství je speciální právní subjektivita. 

Rozsah způsobilosti k právním úkonům je zákonem omezen pouze na správu domu a činností 

s ní související. Pokud by dojde k překročení zákonem vymezeného rozsahu způsobilosti k 

právním úkonům, jedná se ze strany společenství o absolutně neplatný právní úkon. Členství 

ve společenství vzniká spolu se vznikem vlastnictví jednotky. Okamžikem pozbytí 

vlastnického práva k jednotce pak členství zaniká.

Svou procesní způsobilost společenství uplatňuje také v občanském soudním řízení a to 

včetně zápisů do rejstříku vlastníků jednotek před příslušným rejstříkovým soudem. To se 

týká jak způsobilosti být účastníkem řízení, tak způsobilosti před soudem samostatně jednat, 

tedy procesní způsobilosti. 

Na rozdíl od obchodních společností, společenství vzniká bez souvislosti na zápis do 

rejstříku. Ustanovení § 9 odst. 3 stanoví, že „společenství vzniká v domě s nejméně pěti 

jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení 

listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou 

příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické právo k jednotce, poslednímu z těchto účastníků. 

Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví 

jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným 

způsobem než smlouvou, jsou povinny o to uvědomit původního vlastníka budovy.“
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Ustanovení představuje obecný princip vzniku společenství. Kumulativně tak musí být 

splněny tyto podmínky:

 dům s nejméně pěti jednotkami, ať už bytovými či nebytovými, hotovými či 

rozestavěnými ( zákon je považuje za jednotky viz § 2 písm. h) BytZ a i k rozestavěné 

jednotce lze nabýt vlastnictví podle §17 odst. 6 a 7 BytZ).

 v domě s nejméně pěti jednotkami musejí být tři jednotky vlastněny třemi různými 

vlastníky. V případě, že jsou obě podmínky splněny, vzniká společenství jednotek ve 

chvíli doručení listiny s doložkou vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné osvědčující 

listiny poslednímu z vlastníků.

Příslušný katastrální úřad má oznamovací povinnost vůči ostatním vlastníkům jednotek, to 

znamená, že má zákonem danou povinnost vyrozumět dosavadní vlastníky jednotek o tom, 

že došlo k vložení vlastnického práva pro třetího vlastníka. Tím jsou splněny 

zákonné náležitosti a při převodu dalších jednotek, se tato skutečnost vlastníkům již 

neoznamuje jednoduše proto, že by již neměla žádnou právní relevanci a zákon s ní nespojuje 

účinky týkající se vzniku společenství vlastníků jednotek. Ještě nutno podotknout, že 

informace o datu vkladu vlastnického práva k jednotce sama o sobě není určující pro vznik 

společenství, zde je důležité doručení listiny s vkladem do katastru nemovitostí třetímu 

poslednímu vlastníku jednotky. Oznamovací povinnost katastrální úřadu se proto jeví 

jako poměrně neefektivní, protože ostatní vlastníci jednotek musí stejně zjistit datum doručení 

a nikoliv vkladu. To provedou tak, že se musí obrátit na katastrální úřad, tentokrát s žádostí, 

aby jim sdělil den, kdy byla poslednímu vlastníkovi listina se vkladem doručena.

Pokud dojde ke změně vlastnictví jednotky jinak než smlouvou, má oznamovací 

povinnost vůči původnímu vlastníku budovy osoba, která se touto cestou stala nabyvatelem 

jednotky. To se může stát například nabytím vlastnictví děděním. Z hlediska účelnosti zde 

existuje jistá pochybnost o oznámení původnímu vlastníku budovy, když katastrální úřad

oznamuje ostatním vlastníkům. 

Navíc je nejasné, zdali v době oznámení má mít ještě původní vlastník nějaké vazby k 

domu. Další sporné body §9 odst. 3 BytZ lze spatřovat v tom, jestli je dána oznamovací 

povinnost jen v rámci vzniku společenství nebo i v případné jiné změny vlastnictví k jednotce

v pozdější době. Ze systematického řazení v zákoně je možno dovodit, že oznamovací 

povinnost je vztažena pouze k době vzniku společenství vlastníků jednotek, nicméně v zájmu 

právní jistoty občanů by jistě upřesnění v zákoně nebylo na škodu.
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3.1.1. Správa společných částí domu a pozemku

Předmětem činnosti společenství jsou podle BytZ správa domu, další činnosti související s 

jednotkami, činnosti související z provozováním společných částí domu, které slouží 

fyzickým nebo právnickým osobám. Správa samotných jednotek je věcí jejich vlastníků, ale 

společenství zajišťuje pro ně i dodávky služeb, jako např. odvoz odpadků, dodávky pitné

vody, teplé vody, odvod odpadních vod apod. Je oprávněno i k určitým úkonům daných 

zákonem, např. vymáhání plnění povinností uložených jednotlivým vlastníkům jednotek, 

sjednává smlouvy o zástavním právu na zkladě § 9 odst. 2 Byt.Z atd. 

Správou domu se podle vzorových stanov společenství rozumí:

a) provoz domu a pozemku,

b) údržby a opravy společných částí domu a rekonstrukce společných částí domu včetně 

havarijní služby,

c) protipožární zabezpečení domu, včetně hromosvodů,

d) revize a opravy společných částí technických sítí, rozvody elektrické energie, plynu, 

vody a odvod odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, 

vzduchotechnika, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a

elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technická vybavení domu,

e) revize a opravy domovní kotelny čí výměníkové stanice v rozsahu a způsobem 

odpovídající skutečnému vybavení domu,

f) prohlídky a čištění komínů,

g) administrativní a operativně-technická činnost spojená se správou domu, včetně 

vedení příslušné technické a provozní dokumentace,

h) správa jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství,

i) další činnosti, které pro společenství vyplývají z právních předpisů a technických 

postupů spojených se správou domu. Je samozřejmé, že pokud si společenství své 

stanovy určí jinak, můžou být jeho úkoly na poli správy domu odlišná, avšak nikdy 

nesmí vykročit z rámce BytZ vymezující předmět činnosti společenství.

Stejné platí i o činnosti spojené se správou domu a pozemku, kde jde zejména

o:
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a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady 

spojené se správou domu a pozemku, případně dalších příspěvků na činnost 

společenství,

b) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písm. a)

c) vedení evidence nákladů vztahujících se k domu, pozemku a k činnosti společenství

d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,

e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména podle zákona č. 

563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů),

f) vedení seznamu společenství.

Činnost společenství je, jak již bylo poznamenáno výše, dvojího charakteru. Jde o činnost 

týkající společných částí domu a činnost, která souvisí s užíváním jednotek. Další možný 

způsob vymezení činnosti na základě BytZ je činnost vyvíjená navenek vůči třetím osobám 

nebo naopak dovnitř vůči svým členům anebo činnost týkající se hospodaření s majetkem 

společenství. Ve vztahu ke třetím osobám jde o úkoly zajišťující provozování společných 

částí domu, které slouží jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které sami nejsou členy 

společenství. Ve vztazích k vlastním členům společenství vymáhá plnění povinností 

uložených jim orgány spol. Se svým majetkem a s finančními prostředky poskytnutými

vlastníky jednotek je povinno společenství řádně hospodařit, může dále sjednávat smlouvu o 

zástavním právu k jednotce za podmínek §9 odst. 2 BytZ, podávat návrh k soudu na prodej 

jednotky podle §14 BytZ, činit právní úkony, především spočívající v uzavírání smluv o 

nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek.  

3.1.2. Způsobilost k právním úkonům společenství

Novela bytového zákona provedená zákonem č. 451/2001 Sb. upravila některé

nejasnosti panující okolo oprávnění společenství vlastním jménem činit právní úkony ve věci 

předmětu své činnosti tím, že doplnila jejich vymezení v §§ 9 a 9a, které stanoví, že 

společenství je oprávněno činit právní úkony, především uzavírat smlouvy ve věcech 

předmětu své činnosti podle tohoto zákona, čím se myslí zejména zajištění dodávky služeb 

spojených s užíváním jednotek, pojištění domu, nájmu v případě nájmu společných částí 

domu a dále k nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. V souvislosti se 

správou je společenství oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé 
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vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem 

nebo rozhodnutím cenového orgánu.  Společenství je dále oprávněno vlastním jménem 

vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek k tomu příslušným orgánem 

společenství podle tohoto zákona.

Některé názory na právní úkony společenství vycházejí ze zásady „co není zákonem 

zakázáno, je dovoleno“ a to především nabývání věcí, práv a nebytových prostor k účelům 

vymezeným předmětem činnosti (§ 9 odst. 1). Nabytí nebytového prostoru v domě za účelem 

zřízení kanceláří společenství asi v nikom pochybnosti nevzbudí, ale co nabývání vlastnictví 

jednotek za účelem pronájmu? Tady už přece nejde o správu domu nebo činnost s ní 

související nýbrž, při splnění podmínek § 2 odst. 1 obchodního zákoníku, o podnikání 

(posuzováno podle činnosti) a šlo by o neplatný právní úkon, dokonce absolutně, pro rozpor 

s bytovým zákonem. Například však nabývání pozemku pod domem může být hodnoceno

jako exces, protože dům stojící na pozemku je rozdělen na jednotky, které tak mají k němu 

přímou vazbu a tento pozemek účelově slouží k užívání jednotek a ne ke správě domu.

3.1.3. Členství ve společenství.

Členství ve společenství vlastníků jednotek znamená účast na právnické osobě. Toto členství 

je dáno splněním zákonných podmínek, nelze je projevem vůle vlastníka jednotky vyloučit a 

váže se nedílně na vlastnictví jednotky. Členství jako takové nemůže vzniknout, jestliže samo 

společenství ještě neexistuje. Připomeňme, že společenství vzniká na základě splnění daných 

podmínek. Jestliže ty nejsou splněny, nevzniká ani právnická osoba. Podle § 9 odst. 5 BytZ 

platí že „členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem 

vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství.“ Dále 

§ 9 odst. 6 říká, že „vlastníci jednotek, kteří nabyli vlastnictví k jednotce nejpozději v den 

vzniku společenství za podmínek stanovených v odstavci 3, se stávají členy společenství 

dnem jeho vzniku. Členství dalších vlastníků jednotek ve společenství vzniká dnem nabytí 

vlastnictví k jednotce.“ 

Nabytí vlastnictví jednotky spojené přímo s rozdělením domu na bytové jednotky je ve 

smyslu výkladu § 9 odst. 6 originárním nabytím vlastnického práva. Připomeňme, že převod a 

přechod vlastnického práva patří k takzvaným derivativním nabytím vlastnického práva. 

Právní nástupce odvozuje své vlastnické právo od svého právního předchůdce. Při převodu 

práva převodce vlastnictví jednotky pozbývá a tím mu zaniká i členství ve společenství 

vlastníků jednotek a zároveň vzniká vlastnické právo nabyvateli jednotky stejně tak jako s 
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ním spojené členství ve společenství. Může se tak dít několika způsoby, např. darováním nebo 

úplatným převodem reprezentovaným především kupní smlouvou. K přechodu vlastnického 

práva dochází děděním či zánikem právnické osoby přechodem na jejího právního nástupce. 

K zániku členství ve společenství dochází také z důvodu zániku samotného 

společenství, zánikem domu nebo zánikem jednotky, s níž se členství váže. Dalším způsobem 

zániku členství je dohoda všech vlastníků jednotek, kterou se mění vlastnictví domu 

rozděleného na jednotky na podílové spoluvlastnictví budovy nebo zrušením vymezení 

jednotek v domě změnou vlastnictví budovy, je-li vlastníkem všech jednotek v domě jedna 

osoba. 
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3.2. Právní úprava v Německu

Vlastníkem jednotky je ten, kdo je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník platně 

založeného bytového vlastnictví nebo jejich zákonný nabyvatel. Předpokladem je, že bytové 

vlastnictví v právním smyslu bylo platně založeno, tj. že prohlášení bylo zapsáno do katastru. 

Není důležité, jestli je budova již postavena, nebo teprve postavena bude67. Kdyby 

rozestavěná budova nakonec postavena nebyla, zůstane bytové vlastnictví na určitou dobu 

platné ve, jak bylo zapsáno do katastru – jako spoluvlastnictví pozemku. Německý zákon 

používá pojem „společenství“ nebo „společenství vlastníků“ ve dvojím významu. Za prvé se 

tím myslí společenství jako právní subjekt, spolek (§ 10, § 18 WEG) a podruhé jako vztah 

vlastníků jednotek jako členů spolku mezi sebou (§ 43 WEG). Ustanovení § 10 odst. 6 WEG 

kodifikuje to, co judikoval již německý soudní dvůr dne 2.června 2005, a to způsobilost 

k právním úkonům společenství. Jejím účelem je zabezpečit právní jistotu k věcně-právním a 

korporativním elementům bytového práva a stanovit v jakém rozsahu má společenství 

způsobilost k právním úkonům. 

Pokud se na společenství vlastníků podíváme optikou běžného dělení právnických osob, 

nedá se do nich jasně začlenit. Od sdružení dle BGB jej odlišuje to, že členové nesledují 

dobrovolně společný účel, ale jsou členem spolku nuceně z titulu vlastnictví určité jednotky. 

Tomu odpovídá, že řád společenství má funkci stanov. V protikladu k § 709 odst. 1 BGB se 

vyžaduje při přijímání usnesení dle § 25 BGB pouhá většina. Mimo to je existence 

společenství nezávislá na výměnách společníků v důsledku vlastnických změn. Společenství 

je nerozpustitelné. Vlastníci jednotek ani nemohou ovlivnit vstup nového člena do 

společenství, pokud na to neexistuje důvod hodný zvláštního zřetele (§ 12 odst. 2 WEG). 

S touto nezávislostí na členské základně souvisí samostatnost finanční, kterou sdružení dle 

BGB rovněž nezná. 

3.2.1. Právní subjektivita společenství

Ustanovení § 10 odst. 6 WEG svou větou první „společensví vlastníků může samo v rámci 

celé správy společného vlastnictví nabývat práv a povinností vůči třetím subjektům a 

vlastníkům jednotek“ definuje způsobilost k právním úkonům jako schopnost nabývat práv a 

                                               
67 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010,  § 10 Rn.2
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povinností. Formulace vychází z § 14 odst. 2 BGB (způsobilost k právním úkonům u 

právnických osob) a na § 124 odst. 1 HGB (způsobilost k právním úkonům u obchodních 

společností). Vyhýbá se ale tamnímu pojmu „nabývat závazky“, aby se jasně vyjádřilo, že 

společenství se nikoli jenom zavazuje z právních úkonů, ale může nabýt povinnosti i ze 

zákona. Věta druhá pak vyjadřuje, že společenství je subjektem práv a povinností získaných 

ze zastoupení svým statutárním orgánem (§ 27 odst. 3 WEG). Slova „vůči třetím subjektům a 

vlastníkům jednotek“ vyjadřuje, že společenství má způsobilost k právním úkonům jak vně 

společenství, tak i ve vztahu ke svým členům. Slova „samo“ zdůrazňují nezávislé postavení 

společenství vůči vlastníkům jednotek.

Způsobilost k právním úkonům společenství začíná se vznikem nastávajícího společenství 

a končí se zrušením zvláštního vlastnictví podle § 4 WEG nebo když se všechny vlastnické 

práva ke zvláštnímu vlastnictví sloučí v jedné osobě.68

Záležitosti, ve kterých může společenství nabývat práv a povinností jsou v zákoně 

popsány jako „celá správa společného vlastnictví“. Ustanovení se opírá o formulaci přijatou 

spolkovým soudním dvorem, že společenství vlastníků jednotek je způsobilé k právním 

úkonům, pokud se při správě společného vlastnictví účastí právního styku69. Zdůrazňuje se, že 

bytové právo je vybudováno na koncepci „vlastník jednotky je vlastníkem zvláštního 

vlastnictví a spoluvlastnictví“70. Funkcí společenství je pak sloužit při správě společného 

vlastnictví, která vyžaduje posílit její schopnost jednat v právním styku. 

Nejvyšší spolkový soud mluví v souvislosti se společenstvím o částečné způsobilosti 

k právním úkonům. Pojem je převzat z literatury zabývající se spolkovým právem, požívá ale 

čím dál více kritiku, protože naznačuje existenci úplné (neohraničené) způsobilosti k právním 

úkonům, která však neexistuje.71 Navíc zde může dojít k nedorozumění – způsobilost 

k právním úkonům odpovídající účelu společenství není omezena na určitý druh právních 

úkonů a povinností. Z výše uvedeného se však nedá určit, které práva a povinnosti může 

společenství nabýt nebo založit. Nedá se to dovodit z abstraktního pojmu „způsobilosti 

                                               
68 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 6 Rn.205

69 BGH NJW 2005, str. 2061.

70 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 6 Rn.206

71 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 6 Rn.208
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k právním úkonům“ ani z pojmu „částečné způsobilosti k právním úkonům“. Je to možné 

pouze pozitivního a negativního výčtu jednotlivých práv a povinností.

Zdůraznění „celá správa“ má podtrhnout, že se tím míní celé provozní vedení v zájmu 

vlastníků bytů s ohledem na majetek společenství, nikoli pouze omezeno na opatření popsaná 

v oddílu 3 WEG s názvem „správa“. Navíc je míněna oblast právních úkonů při správě 

užívání majetku společenství nebo s tím souvisejících opatření jako je např. odnětí bytu nebo 

zákrok proti rušícímu vlastníku jednotky. Může zasáhnout i proti rušícímu třetímu subjektu na 

základě § 1004 BGB (požadovat ukončení protiprávního jednání nebo navrácení do 

původního stavu). Společenství může bez dalšího nabývat vlastnictví na movitých věcech 

v rámci „správy“, které pak připadá do majetku společenství. Je také oprávněno nabývat 

vlastnických a jiných práv na pozemcích.72 K tomu se přičítá nikoli pouze nabývání práv na 

cizích pozemcích, ale i nabývání bytů/nebytových prostor na vlastním pozemku. K tomu je 

však nutná dohoda vlastníků jednotek, stačí však i usnesení shromáždění vlastníků.73

Nabývání vlastnictví může být účelové – např. získání prostor pro konání shromáždění nebo 

pro domovníka.74 Společenství se při svém jednání jako správce majetku společenství 

považuje za spotřebitele.75

Věta třetí § 10 odst. 6 WEG stanoví, že společenství „vykonává práva a hájí ty povinnosti 

vlastníků jednotek, jež související se společenstvím a podobně i jiná práva a povinnosti 

vlastníků, pokud jejich uplatnění nebo splnění je v zájmu společenství“. Tím se výkon práv a 

povinností odnímá vlastníkům a přenáší na společenství. Oprávněným z práv a povinností 

však nadále zůstavají jednotliví vlastníci jednotek.76 Pohledávky společenství jsou typickým 

příkladem práv souvisejících se společenstvím a mohou být proto uplatňovány pouze celkem 

vlastníků. Odpovídající plnění přísluší všem vlastníkům jednotek společně. Společenství je 

rovněž vlastníkem nároků – k tomu se počítají např. nároky na zaplacení příspěvků k pokrytí 

nákladů správy nebo náhrada škody za poškození společného vlastnictví, které připadají do 

spravovaného majetku. Pod pojem jiných práv a povinností společenství se schovávají 

nároky, které byly dosud uplatňovány „celkem vlastníků jednotek na základě odpovídajícího 

                                               
72 OLG Celle, RNotZ 2008, str. 342.

73 OLG Hamm, ZWE 2010, str. 56

74 Bärmann J., Pick E.: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 10 Rn.38

75 OLG München, NJW-Spezial 2008, str. 738

76 Bärmann/Pick: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 10 Rn.40
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většinového usnesení (shromáždění vlastníků)“ dnes však přísluší výlučně společenství. 

Příkladem se dá uvést nárok vlastníků jednotek vůči rušícímu spoluvlastníku. Individuální 

nároky plynoucí z vlastnictví bytů však zůstávají nedotčeny a patří vlastníku jednotky.

Podle § 10 odst. 6 věty páté WEG je společenství v rámci své omezené (aktivní) právní 

subjektivity schopno vystupovat jako strana v soudním a jiném řízení, má tedy procesní 

způsobilost. To platí jak pro právní spory vůči třetím stranám, tak i vůči vlastníkům jednotek.

3.2.2. Majetek společenství

Ustanovení § 10 odst. 7 věta první WEG stanoví, že „spravovaný majetek patří společenství 

vlastníků jednotek.“ Z toho vyplývá, že v Německu dříve platný princip ideálního podílového 

spoluvlastnictví na jednotlivých předmětech podléhajících správě společenství byl 

zákonodárcem nahrazen. Přijatá formulace dále rozvíjí předcházející odstavec šest.

Věta druhá obsahuje zákonnou definici spravovaného majetku: skládá se ze všech věcí, 

práv (předmětů) a závazků nabytých v rámci celé správy společného vlastnictví na základě 

zákona nebo právního úkonu. Na první pohled je takto široké pojetí možná překvapující, je 

však nutné si uvědomit, že spravovaný majetek se skládá nikoli jenom z aktiv, ale i pasiv. 

Ustanovením se má zdůraznit, že i závazky přechází na společenství sílou zákona bez potřeby 

převodního aktu. Rozdíl mezi spravovaným majetkem a dalším majetkem se dá uchopit jako 

otázka příslušnosti. Přísluší správa společenství nebo vlastníkům? To platí hlavně o 

společném vlastnictví a z toho vyplývající povinnost ochrany majetku. Společenství není 

vlastníkem pozemku. Rozlišení se stává obtížné, pokud se příslušnosti překrývají jako např. u 

povinnosti odvrátit škodu hrozící na vlastním majetku (u nás obdobně v § 417 OZ) – případně 

na majetku ve spoluvlastnictví. Je tady dána příslušnost společenství anebo vlastníka 

jednotky? Většina německých odborných názorů se přiklání k tomu, že je zde dána povinnost 

společenství a vlastníkům jednotek společně a nerozdílně.77 S tímto názorem se plně 

ztotožňuji. Ke spravovanému majetku se nepočítají nároky, jež může uplatnit vlastník 

jednotky sám, např. v případě nedovoleného využívání společného vlastnictví.

                                               
77 Bärmann/Pick: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010, § 10 Rn.43
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Celkově se dá říct, že německá úprava je v určitém ohledu velice podobná konstrukci 

používané v zákonodárství před rokem 1989, kdy národní podniky rovněž měli omezenou 

způsobilost k právním úkonům, co se zdůvodňovalo právě ochranou majetku. Dále pak 

vlastním jménem spravovali majetek patřící státu, aniž by k němu měli vlastnické právo. 

Měli však vlastní majetek tvořený pohledávkami, majetkovými právy a jinými hodnotami.78

                                               
78 Pelikánová I: Obchodní právo. I.díl. Praha: ASPI a.s., 2005, str. 76 an.
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4. ÚVAHY DE LEGE FERENDA

Je nutno připustit, že současná úprava vlastnictví bytů v zákoně č.72/1994 Sb. trpěla a nadále 

trpí nedostatky. Už při přijímání zákona byla vedena náruživá diskuze o jednotlivých 

ustanoveních jak v poslanecké sněmovně, tak i v Senátu a jejich výborech. Dokonce při 

schvalování zákona si byli jeho navrhovatelé vědomi jeho nedostatků a ocenili práci poslanců 

při jejich odstraňování.79 Zákon sám se dočkal 13 novelizací provedených nejenom zákony, 

ale i nálezem Ústavního soudu. Dvě z těchto novelizací provedené zákony č.103/2000 Sb. a 

č. 451/2001 Sb. představují výrazný zásah do zákona a dotýkají se především právního 

postavení – nově jako právnické osoby – a právních poměrů společenství vlastníků jednotek. 

Na základě ohlasů z praxe i akademické půdy byli Ministerstvem pro místní rozvoj 

připravené dokonce zcela nové návrhy zákonů o vlastnictví bytů v letech 2005, 2007 a 2009, 

které nebyly z různých důvodů schváleny. V průběhu roku 2010 bylo upuštěno od koncepce 

přijetí nového zákona o vlastnictví bytů a bylo rozhodnuto začlenit problematiku do rámce 

nového občanského zákoníku.80 Z důvodové správy se dá vyčíst hlavní důvod, kterým byla 

snaha začlenit celou úpravu vlastnického práva systematicky do občanského zákoníku, kam 

„náleží“. Opačné řešení prý vede k diverzifikaci právního řádu, k jeho entropii a zbytečným 

duplicitám v zájmu tzv. komplexnosti právní úpravy.81 Zákon nabude účinnosti 1. ledna 2014.

V novém občanském zákoníku je tudíž obsažena komplexní úprava bytového práva v části 

třetí, hlavě druhé, dílu čtvrtém, oddílu 5 – bytovém spoluvlastnictví. Se začleněním úpravy 

mezi věcná práva naprosto souhlasím. Současný občanský zákoník je v úpravě věcných práv 

velice strohý. Kromě úpravy vlastnického práva obsahuje pojednání o věcných právech 

k věcem cizím včetně úpravy věcných břemen, práva zástavního a zadržovacího. Nový 

občanský zákoník výčet rozšířil a nově organizoval. Mezi novinky se řadí právo stavby, 

rozčlenění věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, nechybí reglementace správy 

cizího majetku.

                                               
79 Stenoprotokoly ze 22. a 24 března 1994 k 17. schůzi Poslanecké snemovny Parlamentu ČR ke 

sněmovním tiskům č. 599 a 724.

80 Ditmarová M.: Vlastnictví bytu a společenství vlastníků jednotek ve světle rekodifikace in Právní 
fórum 7/2011.

81 Důvodová správa k návrhu nového občanského zákoníku s.283. Dostupné z http://www.vlada.cz. 
Citováno dne 1.5.2011.
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Hlava pojednávající o věcných právech je uvedena všeobecnými ustanoveními 

obsahujícími závazné zásady pro následující úpravu. Mezi jinými nelze opomenout 

§ 979 NOZ, který stanoví že „ustanovení této hlavy se použijí na věci hmotné i nehmotné, na 

práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného“. 

Zbytek obecných ustanovení se zabývá úpravě veřejných seznamů (katastr nemovitostí) a 

zásadě materiální publicity. Velice pozitivní změnu v tomto směru představuje § 984 NOZ. 

Toto ustanovení směřuje k ochraně úplatných převodů nemovitostí zapsaných v katastru 

nemovitostí a posiluje postavení nabyvatele z této transakce. Dotkne se proto pozitivně i trhu 

s byty. V současnosti, pokud někdo koupí byt od osoby zapsané jako vlastník v katastru, byť 

tato osoba vlastníkem není (z důvodu chyby, ...), je takový nabyvatel pouze oprávněným 

držitelem (za podmínky dobré víry) a může vlastnické právo k nemovitosti vydržet až po 

deseti letech. Naopak, podle nové úpravy je ten kdo v dobré víře koupí byt od osoby 

evidované jako vlastník v katastru nemovitostí, stane se sám vlastníkem bez ohledu na to, že 

prodávajícímu ve skutečnosti vlastnické právo nepatřilo.

Významné jsou rovněž ostatní pravidla obsažené v prvním dílu, kterými se zákonodárce 

snažil reagovat na špatné zkušenosti s vedením katastru nemovitostí v minulosti a posílit 

právní postavení toho, kdo vychází ze stavu obsaženého ve veřejném seznamu. Ustanovení 

§ 980 odst. 2 NOZ stanoví, že „je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, 

že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem. Bylo-li právo k věci z veřejného 

seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje.“ A podobně ustanovení § 980 odst. 1 zní: „Je-

li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného 

údaje.“

Obecná ustanovení jsou následována úpravou držby, vlastnictví a nakonec 

spoluvlastnictví, kde je obsažena i úprava vlastnictví bytů. Bytové spoluvlastnictví, jak se 

tento oddíl jmenuje, je pojednáno v §§ 1158 – 1222. Nově bude celá právní úprava 

občanského kodexu vycházet ze zásady superficies solo cedit. Budova již nadále nebude 

nemovitou věcí, ale součástí pozemku. Koncepčně se tak ve svých základech bytové právo 

posune více k německé úpravě, která je na superficiární zásadě rovněž vybudována. Důležitá 

je nová právní definice věci obsažená v části první, hlavě čtvrté NOZ. Ustanovení § 489 

definuje věc jako „vše, oc je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ Věci se pak dělí na 

hmotné a nehmotné, když hmotnými jsou ovladatelné části vnějšího světa, které mají povahu 

samostatného předmětu . Úprava hmotných věcí se pak použije i ovladatelné přírodní síly, se 
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kterými se obchoduje (např. elektřina). Nehmotnými věcmi jsou pak práva, jejichý povaha to 

připouští a jiné věci bez hmotné podstaty.

Nás budou dále zajímat nemovité věci upraveny v § 498 odst. 1 NOZ, kde se stanoví, že 

„nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i 

věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní 

předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo 

bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ Dle staré úpravy nebyly byty věcmi, ale 

pouze předměty občanskoprávních vztahů. Věcmi nehmotnými byly pouze pozemky a 

budovy. Konečně § 1159 NOZ stanoví, že byt je věc nemovitá. V důvodové zprávě k novému 

zákonu se zdůrazňuje, že návrh vychází z pojetí, že byt (nebytový prostor nebo soubor bytů a 

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

zastavěnému pozemku) tvoří neoddělitelné součásti jednoho celku, jednoho vlastnického 

objektu s vlastností nemovité věci. Je otázkou nakolik tomu bylo v dosavadní úpravě jinak. 

Ryze formálně se, pravda, rozlišovala jednotka (předmět občanskoprávních vztahů), 

spoluvlastnický podíl na společných částech domu (také nejspíš předmět občanskoprávních 

vztahů) a spoluvlastnický podíl na pozemku (nemovitost). Zákon č.72/1994 Sb. však 

obsahoval ustanovení (§ 8 odst.1, § 21 odst. 1 a další), které z nich prakticky dělalo 

nerozlučnou jednotu.

Co se týče pojmu byt, ten definován na první pohled není. Zmínky o něm se dají najít v 

§§ 1158, 1159 a dalších NOZ. Dle důvodové zprávy zákon poukazuje na jeho hlavní 

vlastnost, tj. že musí jít o prostorově oddělenou část domu.82 To je podstatné a vylučuje to 

použití ustanovení o bytovém spoluvlastnictví na obytné prostory, které nejsou částí domu. Z 

povahy věci i podpůrné aplikace jiných ustanovení lze údajně další vlastnosti bytu spolehlivě 

dovodit. Na rozdíl od úpravy v současném zákoně není pojem bytu vázán na rozhodnutí 

stavebního úřadu. Z hlediska soukromého práva to není podstatné, zejména to není podstatné 

pro posouzení otázky existence vlastnického práva nebo platnosti smlouvy o převodu 

jednotky, o jejím propachtování, atd. Důvodová zpráva zdůrazňuje, že jediným pojítkem mezi 

bytem dle NOZ a bytem ve stavebním právu zůstanou situace, kdy dojde k porušení 

příslušných ustanovení veřejného práva spojených se sankcemi. Jejich důsledek do 

soukromoprávní sféry by měl být minimalizován (nikoli např. neplatnost převodní smlouvy, 

                                               
82 Toto liberální pojetí, kde rozhodným činitelem při vymezování bytu se stává vlastník zastává rovněž 

JUDr. Petr Hampel  a dá se vypozorovat i u Mgr. Martiny Ditmarové. Hampel P.: Právní úprava vlastnictví bytů 
ve světle rekodifikace občanského práva in Právní fórum č. 11-12/2011, str. 508; Ditmarová M.: Vlastnictví bytu 
a společenství vlastníků jednotek ve světle rekodifikace in Právní fórum 7/2011, str. 315
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ale pouhé vadné plnění atd.). Otázkou zůstává nakolik jsou tyto názory správné a vhodné pro 

praxi, či nakolik budou přijata soudní judikaturou.

Předně musím zdůraznit, že liberálnější vymezování bytu vítám. Dosavadní pojetí činilo 

v praxi nemalé problémy. Týkali se hlavně používání pojmu byt v OZ v úpravě věcí, nájemní 

smlouvy a zároveň v bytovém zákoně. Další nejasností představovalo příslušenství bytu, 

vedlejší místnosti a prostory užívané v dosavadním občanském zákoníku. Svázání vymezení 

bytu na rozhodnutí stavebního práva bylo dalším kamenem úrazu – hlavně změny dělané ve 

stavebně-právních předpisech, které se do judikatury soudů přemítaly pouze velice pomalu. 

Následně se pokusím vylíčit svůj názor na věc.

Hned v § 1158 se stanoví, že „bytové spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí 

nemovité věci dům alespoň s dvěma byty.“ Následně § 1159 vymezuje byt jako prostorově 

oddělenou část domu. Nejliberálnější nazírání by mohlo tvrdit, že hranice bytu si nově může 

určit sám vlastník skoro bez jakýchkoli omezení. A protože nejsme vázání ani požadavkem 

uzavřenosti známým z německého práva, mohli bychom bytem prohlásit i jednotlivé místnosti 

v již existujícím bytě. Tím by však dikce § 1158 odst. 1 věta druhá znamenala pouze, že byt 

musí být v domě. Druhá část (požadavek dvou bytů) by se dala jednoduše obejít a za dům 

s byty prohlásit stavbu o jedné místnosti, kterou bychom předělili imaginární čarou na dvě 

půlky a vyznačili to v půdorysu dodanému k prohlášení. S takovým pojetím se nedá souhlasit. 

Praxe si určitě vynutí nějaké pragmatické uchopení pojmu byt a jeho bližší vymezení bude 

ponecháno soudní judikatuře. Ta se nejspíš vybere jednou z následujících cest.

Prohlásí nejliberálnější vymezení za absurdní výklad § 1158 odst. 1 věty druhé a vyvine 

vlastní definici pojmu byt. Inspiraci může čerpat v německé úpravě, kde se bytem rozumí

součet prostor, které umožňují vedení domácnosti, k čemu patří prostor k vaření 

(Kochgelegenheit), přívod vody, odvod odpadních vod a WC.83 Případně může přidat i 

požadavek uzavřenosti.

Druhou možností bude vykládat pojem byt analogicky s úpravou u nájemní smlouvy, kde 

se v § 2236 odst. 1 stanoví, že „bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou 

částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.“ Poslední možností 

by bylo vzít jako referenční kritérium stavební právo a při vkladu prohlášení požadovat 

                                               
83 Schmid M., Kahlen H.: Wohnungseigentumsgesetz. Kommentar. München: Franz Vahlen Verlag 
GmbH, 2007, str. 2.
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soulad vymezení bytu se stavebními předpisy. Případná jejich změna by na již vzniklé 

jednotky neměla žádný vliv, co je ostatně v souladu s § 1167 a následujícím NOZ.

Bytové spoluvlastnictví se opírá o spoluvlastnictví domu a vlastnictví jednotky (jejíž 

součástí je byt). Jednotka je pojem platného zákona, návrh tento pojem zachovává, rozšiřuje 

však jeho obsah s využitím možností, které k tomu návrh nového občanského zákoníku dává. 

Jednotka je nově nemovitou věcí, ve které je spojen byt a spoluvlastnický podíl na společných 

částech jiné nemovité věci (zastavěného pozemku s domem). Zákon zachovává současný 

dualistický přístup platného zákona k dané materii s důrazem na byt. V souladu s německou  

teorií84 se však domnívám, že v jednotce může být obsažen ještě jeden element. Tím je 

případné členství ve společenství vlastníků jako právnické osobě.

Dům však podle navržené úpravy není samostatnou věcí, proto nový zákon staví na pojetí, 

že jde o spoluvlastnictví nemovité věci, jejíž součástí je dům. Přesto se pojem domu jako 

součásti nemovité věci z navržených ustanovení nevytrácí a tam, kde je to funkční, s ním 

jednotlivá ustanovení počítají výslovně. Vlastnické právo spojené s vlastnictvím reálné části 

domu představuje prolomení zásady superficies solo cedit.

4.1. Společenství vlastníků jako právní subjekt

Návrh úpravy společenství vlastníků jednotek vychází ze současné úpravy a z výsledků 

diskusí při přípravě návrhu nového zákona o vlastnictví bytů. Smyslem navrhované úpravy je 

vytvořit podmínky pro činnost těchto právnických osob za současné liberalizace při úpravě 

způsobu rozhodování a přijímání rozhodnutí v orgánech této právnické osoby. Současně se 

odstraňuje i stav, kdy byly dosud některé významné otázky řešeny na úrovni podzákonného 

právního předpisu, což se jevilo a jeví jako problematické. Společenství vlastníků je pojato 

jako právnická osoba, jejíž účel je vymezen správou domu a pozemku. To vyjadřuje i zákonná 

restrikce vylučující výslovně způsobilost společenství podnikat nebo podílet se na podnikání 

jiných osob. To má své odůvodnění mj. i zákonným ručením vlastníků jednotek za dluhy 

společenství.

Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy 

domu a pozemku. Způsobilost k právním úkonům je u společenství vlastníků omezena pouze 

na okruh činností vymezených v zákoně, jedná se o tzv. speciální (omezenou) právní 

                                               
84 Bärmann: Wohnungseigentumsgesetz. München: C.H.Beck, 2010,  Einleitung Rn.17
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subjektivitu. Takto vymezenou právní subjektivitou určuje zákon okruh právních vztahů, do 

nichž určitá osoba může vstupovat, s tím že za rámcem takto vymezeným již není chápána 

jako právní subjekt. 85 Irena Pelikánová připomíná, že v minulosti bývala táto konstrukce 

využívána zákonodárcem k umožnění jejich ovladatelnosti, omezení spontánnosti a soukromé 

iniciativy jednotlivců. Je však potřebné si uvědomit, že společenství má na rozdíl od 

obchodních společností jasně vymezen okruh svých činností – správa domu a pozemku. 

Namístě je proto ochrana jeho majetku před riskantním a nepředvídatelným chováním jeho 

statutárních zástupců, které by mohli přivodit jeho předlužení. A dluhy společenství konec-

konců dopadají na vlastníky jednotek, protože ti ručí za dluhy společenství v poměru podle 

velikosti svých podílů na společných částech ( § 1194 odst. 2 NOZ).

A k tomu je omezení aktivní složky právní subjektivity výborným nástrojem. Konstrukci 

ještě dokresluje věta druhá § 1194 NOZ: „společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo 

či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem 

nebo členem.“ Činnost společenství tedy nemá charakter podnikání ve smyslu § 2 odst. 1 

obchodního zákoníku a nelze jej považovat za podnikatele (§ 2 odst. 2 ObchZ). Naprosto však 

souhlasím s Marii Dittmarovou86, která uznává, že společenství může vykonávat vedle správy 

domu jiné činnosti v rozsahu zákona (NOZ) i činnosti související s provozováním společných 

částí domu. Příkladem může být pronájem společných částí domu nebo jednotek ve 

spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, pronájem parkovacích stání na pozemku. Příjmy 

z těchto činností plynou do majetku společenství, a de facto tak tvoří jeho zisk. Otázkou je, co 

by se stalo, pokud by společenství nabylo pozemek, na kterém by provozovalo parkoviště za 

úplatu. Pokud by parkoviště sloužilo výrazným způsobem i vlastníkům jednotek, nemělo by 

to jít proti účelu společenství.

S právní subjektivitou úzce souvisí otázka existence vlastního majetku společenství. 

Souhlasím s tím, že společenství má kromě spravovaného majetku (který mu nepatří), ještě 

majetek, jež patří výlučně jemu. Při jeho definici jsem se nechal inspirovat německou 

úpravou: skládá se ze všech věcí, práv (předmětů) a závazků nabytých na základě zákona 

nebo právního úkonu v rámci správy společného vlastnictví. Skládá se tedy ne jenom z aktiv, 

ale i pasiv. Majetkem společenství jsou především příjmy z příspěvků na správu, údržbu a 

opravy, dále příjmy z majetku společenství, včetně úroků z vkladů na účtech, přijatá sankční 

                                               
85 Pelikánová I.: Obchodní právo. I.díl. Praha: ASPI a.s., 2005, str.  91

86 Ditmarová M.: Vlastnictví bytu a společenství vlastníků jednotek ve světle rekodifikace in Právní 
fórum 7/2011, str. 316
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plnění, jako jsou např. úroky z prodlení při platbách příspěvků na správu domu nebo úhradách 

za služby, atd.

Ustanovení druhého odstavce vylučuje způsobilost společenství vlastníků zajistit dluh jiné 

osoby. Následkem porušení stanoveného právního pravidla je neexistence závazku, protože 

půjde o právní jednání jen zdánlivé.

Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. To 

značí, že nabytím vlastnického práva k jednotce členství ve společenství vlastníků vzniká a 

zánikem vlastnického práva k jednotce zaniká i členství ve společenství vlastníků. Ustanovení 

tak podporuje ten názor na teoretickou konstrukci vlastnictví jednotek, jež ji považuje za 

jednotu tří prvků – vlastnictví jednotky, spoluvlastnictví pozemku a členství ve společenství 

(za předpokladu že existuje).

4.2. Správa společných částí domu a pozemku 

společenstvím

Současný zákon chápe správu domu jako určitou činnost vymezenou ve vztahu k určitému 

majetku. Majetkem se rozumí společné části domu. Zajímavé je, že zákon výslovně nikde 

nestanoví, že se správa dotýká i pozemku (stavební parcele), i když část literatury se tak 

domnívá87. Podle mně takový názor není správný. Jediný další předpis, který toto pojetí 

podporuje je čl. III odst. 1 písm. a) VS SVJ. Nepopiratelným faktem však zůstává, že dům i 

pozemek jsou vlastnictvím členů SVJ, nikoli majetkem patřícím SVJ. Společenství má pouze 

na základě zákona (a v jeho mezích) právo tento majetek spravovat. Pokud zákon přiznává 

společenství právo „správy“ nad domem, nelze z toho dovodit právo „správy“ nad jinou 

samostatnou věcí (pozemkem), byť s domem funkčně souvisí. Toto právo nelze ani dovodit ze 

vzorových stanov. Protože tyto jsou vydány pouze „k provedení zákona a v jeho mezích“

(čl. 78 Ústavy). V daném případě by se jednalo o omezení vlastnického práva, chráněného 

přímo Ústavou, a to je možné provést pouze výslovně zákonem, nikoli nižším právním 

předpisem.

V novém zákoně je „správa domu a pozemku“ upravena v § 1189, který stanoví, že 

„správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech 

                                               
87 Čáp J., Schödelbauerová P.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 

str. 100 bod 20.
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spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a 

zachování nebo zlepšení společných částí“. Dobrou zprávou je, že ustanovení jasně stanoví, 

že „správa“ zahrnuje dům i pozemek. Dokonce jde ještě dál, kdy do své věcné působnosti 

zahrnuje vše „co nenáleží vlastníků jednotky“. Riskantní je však omezení správy v tom 

smyslu, že musí být „v zájmu všech spoluvlastníků“. Tahle část opět otvírá prostor pro spory 

o tvrzení, jestli společenstvím právě prováděné opatření je skutečně v zájmu všech 

spoluvlastníků. Protože skoro nic není v zájmu všech. S málokterým usnesením souhlasí 

všichni členové SVJ a podobně je to u jiných opatření. Navrhoval bych ustanovení 

přeformulovat na „správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co 

je v zájmu společenství nutné nebo účelné pro řádnou péči ...“. Odpovědným subjektem za 

správu domu je společenství vlastníků jednotek (§ 1190 NOZ).

Problematická je rovněž druhá část ustanovení ve znění: „Správa domu zahrnuje i 

činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, 

přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání...“; a to v souvislosti s novou úpravou 

hlasování, kdy už v daných případech není zapotřebí kvalifikované většiny hlasů všech členů 

SVJ. V minulosti byl v případě stavebních úprav neměnících vnitřní uspořádání domu a 

velikost spoluvlastnických podílů potřebný souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků 

jednotek. V případě změny užívání stavby dokonce souhlas všech. Pokud je totiž dům veden 

jako obytný, není možné v něm provádět výraznější podnikatelskou aktivitu (protože není 

slučitelná s obytným účelem stavby). Pokud si však čtvrtina aktivních vlastníků usmyslí a 

nechá změnit účel užívání stavby, může následná podnikatelská aktivita představovat výrazný 

zásah do poklidného stavu v domě. Uvedenou čtvrtinu jsem získal snadno – při hlasování na 

shromáždění je potřebná přítomnost vlastníků majících nadpoloviční většinu hlasů; k přijetí 

usnesení pak stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Soudní ochranu stanovenou v 

§ 1209 NOZ nepovažuji za dostatečnou, právo k podání totiž zaniká již po uplynutí tří 

měsíců, co je velice krátká doba. I kdyby se změnou účelu užívání uvedená aktivní čtvrtina 

vlastníků nijak netajila, stačilo by počkat tři měsíce a pak začít konat. A žádná soudní ochrana 

by už k dispozici nebyla.

Rovněž v případě nástavby, přístavby nebo stavební úpravy může dojít k výrazné změně 

poměrů v domě. Většinou totiž (až na modernizace) bývají spojené se změnou 

spoluvlastnických podílů na nemovité věci a tím vedou ke změně váhy hlasů. Tento důsledek 

si většina členů SVJ uvědomí až když už je pozdě a v domě nastane mocenská změna. 

V drtivé většině se vlastníkem nově vznikající jednotky stane někdo ze současných členů 
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SVJ. Dokonce přímo v Praze se vyskytl případ, kdy jeden investor začal ve velkém skupovat 

byty a celý dům se chystal proměnit v hotel. Neustálými stavebními úpravami a schválnostmi 

začal znepříjemňovat život zbylým vlastníkům jednotek a mnozí další mu pak radši svou 

jednotku prodali a odstěhovali se někam do „klidu“. Nakonec zůstala pouze menšina jež se 

nechtěla nechat zastrašit. 

Jak v případě stavebních úprav, tak i v případě změny užívání stavby bych vítal změnu 

směrem k původní úpravě. Změna užívání se může dotknout výrazně všech, je proto nutné 

aby s ní všichni souhlasili. Pod „modernizací“ se taky může skrýt hodně překapení a navíc 

s sebou obyčejně nese vysoké náklady, je proto nutné najít takový kompromis, aby s ním 

souhlasila víc než jen prostá většina hlasů.

Zákon řeší správu domu rovněž pro případ, že ke vzniku společenství vlastníků jednotek 

nedojde. To se může stát v případě, že je v domě méně než pět jednotek. V takovém případě 

je osobou odpovědnou za správu domu správce (§ 1190 NOZ).  Správcem se stane ten 

z vlastníků jednotek, jehož podíl na společných částech je větší než poloviční. Nemá-li žádný 

z vlastníků takový podíl, musí být správce vlastníky zvolen (§ 1192 NOZ).

Společenství vlastníků vykazuje jako každá jiná právnická osoba majetkovou autonomii a 

může tudíž nabývat majetek: „společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním 

pouze pro účel správy domu a pozemku“. V daném případě má tato majetková autonomie své 

meze. Uvedené ustanovení opakuje a rozvádí pravidlo obsaženou již v paragrafu, podle něhož 

je společenství způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem při naplňování svého 

účelu. Vzhledem k významu vlastnického práva se však výslovné zdůraznění jeví jako 

vhodné. Majetkem společenství vlastníků jsou zejména příjmy z příspěvků na správu, výnosy 

z majetku společenství, včetně úroků z vkladů na účtech, přijatá sankční plnění, jako jsou 

např. úroky z prodlení při platbách příspěvků na správu domu nebo úhradách za služby, 

smluvní pokuty za porušení povinností ujednaných společenstvím s třetími osobami apod.

Ustanovení druhého odstavce § 1195 NOZ vylučuje způsobilost společenství vlastníků 

zajistit dluh jiné osoby. Následkem porušení stanoveného právního pravidla je neexistence 

závazku, protože půjde o právní jednání jen zdánlivé.

Podobně způsobilost právně jednat (hlavně ve styku s třetími osobami) je u společenství 

vlastníků omezena pouze na okruh činností vymezených v zákoně, včetně zákonného 

zastoupení vlastníků jednotek ve vymezených případech.
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V novém občanském zákoníku jaksi chybí alespoň demonstrativní výčet činností, jež by 

se dali pokládat za správu domu. Podle mně se klidně může vyjít z dosavadního pojetí (a 

vzorových stanov), nestanoví-li zákon jinak. Přitom se nebrání, aby v rámci obecné úpravy 

vymezila rozsah správy oprávněná osoba v prohlášení nebo aby si tak ujednaly strany ve 

smlouvě o výstavbě. V souvislosti s tím, se dá za správu domu a pozemku považovat:

 provoz a údržba domu a pozemku,

 opravy společných částí domu,

 protipožární zabezpečení domu a pozemku, včetně hromosvodů,

 revize a opravy inženýrských sítí, včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, 

zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a jiných zařízení,

 revize a opravy kotelny a výměníkové (předávací) stanice,

 prohlídky a čištění komínů,

 administrativní činnosti spojené se správou domu, včetně vedení technické a 

provozní dokumentace,

 správa jednotek ve vlastnictví všech vlastníků jednotek (nebo ve vlastnictví 

společenství),

 vybíraní příspěvků na správu domu a pozemku,

 vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku i k činnosti 

společenství,

 zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,

 vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,

 vedení seznamu členů. 

Vzhledem k omezené způsobilosti společenství vlastníků a jeho nepodnikatelskému pojetí 

se upravuje možnost sdružování společenství vlastníků a jeho členství v právnických osobách 

působících v oblasti bydlení ustanovením § 1197, který stanoví: „Sdruží-li se společenství 

vlastníků s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo 

stane-li se členem osoby sdružující společenství vlastníků ..., nesmí se zavázat k jiné 

majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků.“

V praxi půjde zejména o členství společenství v bytových družstvech.

S ohledem na to, že zákon počítá s existencí právnické osoby, musí rovněž stanovit, jak se 

vytváří vůle tohoto subjektu a v souvislosti se správou domu a pozemku pak musí být 

určitelné, kdo skutečně v oblasti správy rozhoduje. Podobně jako platná právní úprava i nový 



54

zákon je postaven na dualitě orgánů, které nahrazují vůli společenství. Těmi orgány jsou 

shromáždění a statutární orgán.

Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství a tvoří jej všichni vlastníci jednotek 

v domě. Každý vlastník má při hlasování počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na 

společných částech. Není vyloučeno, že i společenství jako takové bude vlastníkem jednotky 

a proto se stanoví, že k případnému hlasu společenství (kdyby samo vlastnilo jednotku) se 

nepřihlíží. Shromáždění je schopno se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají 

většinu všech hlasů. K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných 

vlastníků jednotek, ledaže stanoví něco jiného stanovy nebo zákon. 

Ustanovení § 1208 NOZ stanoví, jakou působnost má shromáždění. Takto definovaná

působnost je výlučná a není možné ji zúžit. Současně se zakládá i právo přehlasovaného 

vlastníka navrhnout z důležitého důvodu soudu přezkum přijatého rozhodnutí a také právo 

každého vlastníka domáhat se úpravy poměrů ve společenství vlastníků, pokud nebylo o 

určité záležitosti na zasedání shromáždění rozhodnuto pro nedostatek jeho způsobilosti 

usnášet se.

Do působnosti shromáždění pak patří:

 změna účelu užívání domu nebo bytu,

 o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku 

stanovenou prováděcím právním předpisem

 určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i 

rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou,

 rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, 

které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

Zákonná ustanovení upravují podrobně působnost shromáždění a způsob jeho 

rozhodování, zatímco o úpravě postavení a působnosti statutárního orgánu zákon mlčí. Proto 

se na tyto otázky použije obecná úprava o právnických osobách. V § 163 NOZ se pak 

dočteme, že „statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní 

jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické 

osoby.“ Z toho vyplývá, že všechna rozhodnutí ve věci správy domu a pozemku, mimo 

záležitosti zákonem přiznané shromáždění, činí statutární orgán.
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Statutárním orgánem je výbor, neurčí-li stanovy, že je jím předseda shromáždění 

vlastníků. Navržená úprava nebrání, aby stanovy zřídily ve společenství vlastníků další 

fakultativní orgány. 

Trochu problémy mi však působí určení, koho rozhodnutím se fakultativní orgány mají 

zřizovat a kdo jim přiznává působnost. Nepochybně mohou být další orgány zřízeny 

stanovami a o těch rozhoduje shromáždění vlastníků jednotek. Výslovně se zdůrazňuje, že 

zákonná působnost shromáždění a výboru nebo předsedy musí zůstat nedotčena. A protože 

shromáždění má působnost enumerativně vyčtenou v zákoně a statutární orgán ji má určenou 

zbytkově (co nepřísluší shromáždění má v působnosti statutární orgán), zdá se, že dalším 

orgánům se žádná působnost (ani co se týče správy domu) přiznat nedá. Možná jenom 

pravomoci organizační nebo podpůrné povahy. Vůči třetím osobám a vůči vlastníkům může 

tedy vystupovat pouze shromáždění nebo statutární orgán.

Statutární orgán svolává shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jednou do 

roka. Právo domoci se svolání nebo svolat shromáždění mají i vlastníci jednotek, kteří mají ve 

společenství alespoň desetinu hlasů. Vlastníci jednotek musí mít možnost seznámit se 

s podklady pro stanovený pořad jednání načas, pokud nejsou podkladové materiály s obsahem 

pořadu zasedání připojeny již k pozvánce.

Kolektivní statutární orgán rozhoduje ve sboru. Usnášeníschopný je za přítomnosti většiny 

svých členů. Rozhoduje většinou hlasů, neurčí-li stanovy přísnější podmínky. V případě 

rovnosti hlasů mohou stanovy určit, že rozhoduje hlas předsedajícího. Zajímavé je, že na 

základě stanov se může připustit i rozhodování mimo zasedání písemnou formou nebo 

elektronickými prostředky (hlasování per rollam).

Jednání za společenství se řídí úpravou v základních ustanoveních o právnických osobách. 

Zastupuje-li společenství člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze 

namítat, že společenství nepřijalo potřebné usnesení, že toto usnesení bylo stiženo vadou, 

nebo že člen orgánu přijaté usnesení porušil. Omezení zastupitelského oprávnění vnitřním 

předpisem má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo. Neurčí-li se ve stanovách 

jak členové kolektivního statutárního orgánu společenství zastupují, činí tak každý člen 

samostatně. Vyžadují-li stanovy, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen 

společenství zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu 

jednání.
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Soud může jmenovat společenství opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena 

statutárního orgánu v rozporu se zájmy společenství a nemá-li společenství jiného člena 

statutárního orgánu schopného jej zastupovat. Společenství zavazuje protiprávní čin, kterého 

se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce 

vůči třetí osobě.
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ZÁVĚR

Cílem mé práce bylo provést srovnání české a německé úpravy vlastnictví bytů. Soustředil 

jsem se přitom na vymezení základních pojmů, které dávají limity celé právní úpravě a 

postavení společenství jako právního subjektu pro správu domu. Poslední kapitola se 

věnovala pohledu na nově schválený občanský zákoník, do kterého se úprava bytového 

vlastnictví přesunula.

Celkově si myslím, že koncepce stávajícího zákona o vlastnictví bytů není úplně 

špatná. Je pravda, že obsahuje několik nedostatků a některé části by chtělo předělat, např. 

společenství vlastníků a vše co s ním souvisí nebo úpravu společných částí domu. Nový 

občanský zákoník se svou úpravou soustředil právě na společenství. A to jak už obecnou 

úpravou právnických osob, jež je velice podrobná, tak i přímo v oddílu věnovanému 

bytovému spoluvlastnictví. Na druhou stranu opomíjí úpravu základních pojmů bytového 

práva. Nebylo to však náhodou. Koncept sledoval větší zainteresování vlastníka budovy, 

jemuž dal skoro neomezené pravomoci, jak jednotky v budově vymezit. A tu je právě slabá 

stránka stávající úpravy. Není rozumné umožnit vlastníku nakreslit vlastnické hranice 

jednotek zcela liberálně (klidně třeba středem místnosti), v praxi by to mohlo vést 

k nesmyslnému určení jednotek. Na druhou stranu však při rozumném vymezování jednotek 

se dají překonat i omezení současného pojetí (hlavně problematika sklepů).

Úprava společenství v rozsahu mé práce je naopak velice kvalitní a podrobná. Detailně 

se zabývá vytvářením vůle právnické osoby, postavením členů statutárních orgánů, klade 

dokonce omezení na jejich bezúhonnost. Mně osobně se však nelíbí sjednocení kvór pro 

hlasování ve shromáždění. V praxi se totiž stává, že se jednání orgánů společenství pravidelně 

účastní jen někteří (aktivní) vlastníci jednotek. A rozhodnutí je přijímáno pouhou většinou 

hlasů přítomných, co je v některých případech nemyslitelné a otvírá se možnost ovládnutí 

společenství aktivními vlastníky. Ve svých důsledcích to společenství spíše uškodí a zvýší se 

určitě počet žalob podaných proti usnesení shromáždění.

Obecně si myslím, že je nová úprava přínosem, ale chtělo by ji ještě na některých 

místech změnit. Určitě bude potřebné sledovat vývoj názorů odborné veřejnosti a judikaturu, 

které ji svým výkladem budou dopracovávat.
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RESUMÉ

Comparison of contemporary legislation of basic institutes of 

condominium act in Czech Republic and Germany

The work focuses on explaining the basic concepts which limit the whole legislation  and 

position of homeowners’ association (HOA) as a legal entity which is responsible for keeping 

the house.

The first chapter deals with the theoretical concept behind the condominium. How does it 

differ from the common ownership and what are other similar concepts. Legal orders of both 

countries (Czech Republic and Germany) stand on classical concept of a thing. In this context 

the apartment cannot be a thing because it lacks independence from other things – they cannot 

exist outside a building (which is a thing) and therefore they cannot be legally transferred. In 

my opinion the current law stand on dualistic theory, where the unit is primary and the co-

owner share in building and parcel are accessorial to the unit. In Germany there is a ruling

principle of superficies solo cedit. That means a building is part of land and cannot be legally 

transferred without the land underneath. In German theory the ownership of flats constitutes a 

unity of three elements: co-ownership (on land), exclusive ownership (on unit) and 

membership in HOA.

The second chapter outlines the terms which appear in the following text and which are 

elementary to the concept of condominium. By looking in detail to each of these we can find 

the limits which apply to creating units (flats), separating them from one another or from the 

rest of the house. At the end of the chapter the reader should be able to answer the following 

questions: What requirements must the house meet to be eligible for creating condominium? 

What requirements must the flats meet so that we can create units from them? How far should 

the boundaries of unit go? What belongs to the unit owner exclusively and what is shared?

What share of common property belongs to unit owner and how is this calculated?

Third chapter clarifies the legal status of HOA. It is limited legal personality in 

comparison with other legal entities – so what are the limits of its power. Who is member of 

HOA and in which moment does he become a member?



62

The fourth chapter looks at the new law (no.89/2012 Sb.) enacted to replace the current civil 

law act no. 40/1964 Sb. This new legislative act contains whole regulation in area of 

condominiums. I examine it in the scope of previous chapters and point out the difference 

with the previous law.
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SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV

bytové vlastnictví, základní pojmy, společenství vlastníků jednotek

condominium, basic concepts, homeowners association
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