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1. Úvod 
 

 

Problematika bytového vlastnictví a vlastnictví nebytových prostor (dále 

téţ jen „bytové vlastnictví“) se stala předmětem mého zájmu a zkoumání z více 

důvodů. Především se jedná o významný společenský fenomén dnešní doby, 

přičemţ z důvodů zcela logických se zaměřuji na aspekty právní, přestoţe 

o tématu by mohlo být podobně podrobně pojednáno i z hlediska 

sociologického, ekonomického apod. Ale i právní úprava bytového vlastnictví 

v sobě nepochybně odráţí společenské i ekonomické aspekty bytového 

vlastnictví, a konec konců je reakcí na situaci ve společnosti a na společenskou 

poptávku. Proto musím zmínit, i kdyţ pouze v úvodu a v maximální stručnosti, 

společenská východiska a ekonomické souvislosti bytového vlastnictví. 

Stěţejním úkolem této práce ovšem zůstává analýza právní úpravy bytového 

vlastnictví a hledání odpovědi na otázku, zda bytové vlastnictví tak, jak je 

legislativně zakotveno, příp. tak, jak by do budoucna mělo být upraveno, můţe 

optimálně zajistit uspokojování bytových potřeb většiny občanů. 

 

Důvodů pro léta trvající velkou popularitu bytového vlastnictví v České 

republice je patrně více. Jedním z nich byla nepochybně  neutěšená situace 

vlastnického i nájemního bydlení v socialistickém Československu. Mnoho 

jednotlivců a rodin nemělo před rokem 1989, ani na počátku 90. let 20. stol. 

moţnost legálně si obstarat vlastní byt a obdobně neradostná situace byla také 

v nájemním bydlení. V lepším případě bylo třeba vkládat nemalé prostředky, 

čas a síly do humanizace a modernizace často velmi zanedbaných státních 

nájemních bytů, aby tyto splňovaly alespoň do určité míry evropské standardy 

v bydlení. Další příčinu spatřuji v neuspokojených potřebách jednotlivců 

ve vztahu k vlastnictví věci trvalé hodnoty, ale také v obecném zvýšení 

koupěschopnosti obyvatel ČR, příp. snadné dostupnosti hypotečních úvěrů. 

Svou roli jistě měla také  inspirace v zahraničí, zvláště u našich nejbliţších 

sousedů s fungující trţní ekonomikou. Touha a potřeba opatřit si vlastní byt je 

v nás zakořeněna zřejmě tak silně, ţe zcela potlačuje objektivní nevýhody 
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takového vlastnictví a  ve většině případů také rizika vyplývající 

ze spoluvlastnictví budovy, v níţ se byt nebo nebytový prostor (dle právní 

úpravy de lege lata „jednotka“) nachází. Přidají-li se k výše popsaným, v zásadě 

pozitivním stimulům i aktuální negativní zkušenosti z nájemního 

či  podnájemního bydlení (nedostatečná údrţba bytu, nejasné účtování sluţeb 

spojených s bydlením, nevrácená kauce apod.), které můţe mít jinak řadu 

nesporných výhod, mnoho let politicky paralyzovaný trh s byty a systematický, 

trvalý a všudypřítomný inzertní developerský a hypotéční útok na „nevlastníky“, 

rozhodnutí pořídit si bytovou jednotku do vlastnictví můţe být logickým 

důsledkem těchto působících aspektů. V konkrétní situaci se pak můţe jevit 

jako vhodné a ekonomicky výhodné, ale i problematické aţ špatné. To konečně 

ukázala v letech 2008 aţ 2010 světová hospodářská krize (sama mající 

nejspíše příčinu na trhu realit), která se výrazně promítla také na realitním trhu 

v ČR, zároveň však mnohým „otevřela oči“. 

 

Dle mého názoru lze jednoznačně pozitivně hodnotit privatizaci bytového 

fondu, přičemţ pojem „privatizace“ je zde uţíván v širším slova smyslu 

a zahrnuje i prodej obecních bytů do vlastnictví, kdy se ve skutečnosti 

o privatizaci z teoretického hlediska nejspíše nejedná. Tento drobný odklon 

od formulačně zcela správného přístupu ospravedlňuji účelem následujícího 

výkladu. Souhlasím s autorem níţe citované práce, který tento teoretický 

problém objasňuje, nicméně i prakticky se podobně jako na tomto místě pojem 

privatizace uţívá v širším slova smyslu. „Privatizace zahrnuje převody, ale 

i přechody majetku státu na jiné právnické nebo fyzické osoby. V případě 

bytového fondu, lze hovořit o dvou hlavních formách. Tou první je bezpochyby 

přechod vlastnického práva k bytům v bytových domech na základě zákona 

č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky 

do vlastnictví obcí. Druhou, pak představují převody vlastnictví k jednotlivým 

bytům na základě zákona o vlastnictví bytů. Zdánlivě se jedná o totéţ, ale není 

tomu tak. Skutečnou privatizací ve smyslu odstátnění představuje jen první 

forma, resp. druhá jen, kdyţ je převodcem stát. Srovnáme-li obě formy, 

dojdeme k nevyhnutelnému závěru, ţe v prvém případě je obec vlastníkem 

bytového domu (nikoliv bytů v něm se nacházejících). Ve druhém, pak 

jednotlivé fyzické nebo právnické osoby jsou jiţ vlastníky bytu, přesněji jednotky 
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ve smyslu zákona o vlastnictví bytů. Byt je věcí v právním smyslu jen v reţimu 

zákona o vlastnictví bytů. Bytové vlastnictví je uţším pojmem neţ vlastnictví 

bytů. To, můţe mít podobu vlastnictví obytného domu, rodinného domku nebo 

jiné nemovitosti, v níţ se nachází byty. Věcí zde ovšem nikdy není byt.“1 

 

Převody bytů do vlastnictví fyzických nebo právnických osob probíhaly několika 

způsoby. Jednak byly realizovány přímé prodeje obecních bytových 

a nebytových jednotek do vlastnictví, jednak se převody prováděly 

zprostředkovaně cestou prodeje domů bytovým druţstvům a obchodním 

společnostem jako právnickým osobám zakládaným pro tyto účely nájemci 

stávajících bytů, a teprve následně, po úplném splacení kupní ceny domu, ve 

většině případů došlo k převodu bytů a nebytových prostor jako vymezených 

jednotek do vlastnictví členům nebo společníkům – dosavadním nájemcům. 

K převodům bytů do vlastnictví došlo také na základě zákona č. 42/1992 Sb., o 

úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v druţstvech2, 

jak je dále v této práci podrobněji popsáno. Následující grafy Ministerstva pro 

místní rozvoj názorně úspěšnou privatizaci obecního bytového fondu 

demonstrují.3 

 

Privatizace obecního bytového fondu ve vybraných městech 

Postupný vývoj privatizace bytů ve vybraných městech od roku 1991 do 

31. 12. 2009 je znázorněn v čárovém Grafu č. 1 „Postup privatizace obecního 

bytového fondu ve sledovaných městech v letech 1991 - 2009“. 

Z grafu vyplývá, ţe do konce roku 2001 bylo z původního počtu bytů 

převedených do vlastnictví obcí v roce 1991 zprivatizováno 46,2 % těchto bytů, 

                                                 
1
 PETR, P. Vlastnictví bytů v ČR a Evropě - vybrané problémy [CD-ROM].  Dny práva – 2010 – 

Days of Law, 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 

2
 § 24 

 Členové bytových druţstev, kteří jsou nájemci bytů a nebytových prostor, mohou do 
šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona vyzvat bytové druţstvo k uzavření smlouvy, 
kterou na ně druţstvo bezplatně převede vlastnictví k bytu a nebytovému prostoru. Uplynutím 
této lhůty toto právo zaniká. 
 
3
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Burdová, B. Chlupová, D. Polešáková, M., 

Rohrerová, L. Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve vybraných 
městech (2008, 2009) [on-line]. Poslední revize 22. 2. 2011 [cit. 2011-08-16]. Dostupné z: 
<http://www.uur.cz/default.asp?ID=3894> 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3894
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do konce roku 2002 to bylo 51,0 %, do konce roku 2003 se jednalo o 55,1 %, 

do konce roku 2004 se jednalo o 59,9 %, do konce roku 2005 o 63,4 %, 

do konce roku 2006 o 66,8 %, do konce roku 2007 o 70,0 %, do konce roku 

2008 o 71,8 % a do konce roku 2009 se jednalo o 73,7 %. 

Vývoj celkového počtu obecních bytů ve sledovaných městech (vč. nově 

postavených bytů) v letech 1991 - 2009 a předpokládaný stav po ukončení 

privatizace obecního bytového fondu ukazuje čárový Graf č. 2 „Počet obecních 

bytů ve sledovaných městech (vč. nově postavených bytů) v letech 1991 - 2009 

a předpokládaný stav po ukončení privatizace obecního bytového fondu“. 

Procentní podíl bytů, které si obec hodlá ponechat ve svém vlastnictví, je 

vztaţen k počtu bytů převedených ze  státu do vlastnictví obce v roce 1991. 

Graf č. 1 

Údaje za vybraná města, resp. vybrané části měst. 

 

Poznámka: 

Údaje v grafu byly získány: 

v Praze hodnocením údajů od 9 respondentů; 

v Brně hodnocením údajů za celé město, které poskytl MMB; 
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v Ostravě hodnocením údajů od 14 respondentů, 

v Ústí nad Labem hodnocením údajů od 3 respondentů; 

v Plzni hodnocením údajů za celé město, které poskytl MMP; 

v ostatních městech - velikostní kategorie 50 000 a více obyvatel hodnocením údajů od 11 respondentů; 

v ostatních městech - velikostní kategorie 10 000 až 49 999 obyvatel hodnocením údajů od 14 

respondentů; 

v  ostatních městech - velikostní kategorie 2 000 až 9 999 obyvatel hodnocením údajů od 10 respondentů. 

Graf č. 2 

Údaje za vybraná města, resp. vybrané části měst. 

 

Poznámka ke grafu č. 2: 

Předpokládaný stav počtu obecních bytů po ukončení privatizace obecního bytového fondu je uváděn 

k nejzazšímu termínu ukončení privatizace, uváděný respondenty dané skupiny měst. 

Předpokládaný stav počtu obecních bytů po ukončení privatizace obecního bytového fondu je v Praze 

uváděn k roku 2015 (jedná se o nejzazší termín ukončení privatizace uvedený MČ Praha 5), 

předpokládaný stav počtu obecních bytů po ukončení privatizace obecního bytového fondu je v Brně 

uváděn k roku 2015 (jedná se o nejzazší termín ukončení privatizace uvedený MČ Brno - Židenice a MČ 

Brno - Bystrc), předpokládaný stav počtu obecních bytů po ukončení privatizace obecního bytového fondu 

je v Ostravě uváděn k roku 2015 (jedná se o nejzazší termín ukončení privatizace uvedený MO 

Michálkovice a MO Jih), předpokládaný stav počtu obecních bytů po ukončení privatizace obecního 

bytového fondu v Ústí nad Labem není uveden (MO Severní Terasa ukončil privatizaci v r. 2008), 
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předpokládaný stav počtu obecních bytů po ukončení privatizace obecního bytového fondu je v Plzni 

uváděn k roku 2009 (jedná se o nejzazší termín ukončení privatizace dle zákona č. 72/1994 Sb. uvedený 

Magistrátem města Plzně za celé město), předpokládaný stav počtu obecních bytů po ukončení 

privatizace obecního bytového fondu je v ostatních městech velikostní kategorie 50 000 a více obyvatel 

uváděn k roku 2012 - 2013 (jedná se o nejzazší termín ukončení privatizace uvedený městem Zlín), 

předpokládaný stav počtu obecních bytů po ukončení privatizace obecního bytového fondu je v ostatních 

městech velikostní kategorie od 10 000 do 49 999 obyvatel uváděn k roku 2023 (jedná se o nejzazší 

termín ukončení privatizace uvedený městem Kyjov), předpokládaný stav počtu obecních bytů po 

ukončení privatizace obecního bytového fondu je v ostatních městech velikostní kategorie od 2 000 do 9 

999 obyvatel uváděn k roku 2015 (jedná se o nejzazší termín ukončení privatizace uvedený městem Velká 

Bíteš). 

Údaje v grafech byly získány: 

v Praze - hodnocením údajů od 9 respondentů; 

v Brně - hodnocením údajů za celé město, které poskytl MMB; 

v Ostravě - hodnocením údajů od 14 respondentů; 

v Ústí nad Labem - hodnocením údajů od 3 respondentů; 

v Plzni - hodnocením údajů za celé město, které poskytl MMP; 

v ostatních městech velikostní - kategorie 50 000 a více obyvatel - hodnocením údajů od 11 respondentů; 

v ostatních městech velikostní - kategorie od 10 000 do 49 999 obyvatel - hodnocením údajů od 14 

respondentů; 

v ostatních městech velikostní - kategorie od 2 000 do 9 999 obyvatel - hodnocením údajů od 10 

respondentů. 

 

Z šetření Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, ţe privatizace je ve 

velmi pokročilém stavu v Ústí nad Labem, kde z původního počtu bytů, které 

byly v roce 1991 převedeny do vlastnictví města, bylo do konce roku 2009 

zprivatizováno 97,5 % těchto bytů. Ve městě Plzni bylo zprivatizováno do té 

doby 85,9 % bytů, ve skupině ostatních měst velikostní kategorie 50 000 a více 

obyvatel bylo zprivatizováno do té doby 84,9 % bytů, ve městě Ostrava se 

jedná o 73,7 % bytů, v hlavním městě Praha o 73,2 % bytů, ve skupině 

ostatních měst velikostní kategorie 10 000 aţ 49 999 obyvatel o 69,6 % 

zprivatizovaných bytů, ve skupině ostatních měst velikostní kategorie od 2 000 

do 9 999 obyvatel o 67,5 % bytů. Privatizace postupuje nejpomaleji ve městě 

Brně, kde bylo zatím zprivatizováno pouze 37,0 % bytů.4 

                                                 
4
 V podrobnostech tamtéţ. 
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Rámcovou představu o charakteru a vlastnické struktuře bytového fondu 

v České republice v roce 2009 a srovnání s dalšími evropskými státy poskytují 

například také údaje ze studie „Finanční krize v rezidenčním developmentu“ 

společností Deloitte a Hyposervis z března 2009. Přes nepřesnosti či chyby 

v terminologii této studie jsou předkládaná data pro úvod do zkoumané 

problematiky vyuţitelná. „Dle údajů umoţňujících evropské srovnání se v České 

republice nachází více neţ 390 trvale obydlených bytů na 1000 obyvatel, 

celkový počet všech bytových jednotek je pak odhadován dle údajů ČNB 

na 440 bytů na 1000 obyvatel. Je odhadováno, ţe v absolutním vyjádření se 

v roce 2008 v České republice nacházelo více neţ 4,6 mil. bytů (v počtu 

obyvatel porovnatelné Belgii to bylo např. – 4,9 mil., a v Nizozemsku – 6,9 mil. 

bytů).“5 Ze studie vyplývá, ţe Česká republika vykazuje poměrně vysoký podíl 

vlastnického bydlení, ale stále také druţstevního bydlení oproti bydlení 

nájemnímu. ČR má oproti ostatním zemím EU relativně nízký poměr 

domácností bydlících v rodinných domech - v ČR domácnosti inklinují spíše 

k bydlení v bytových domech. 

 

Postupně ovšem dochází k úbytku nájemců druţstevních bytů, které jsou 

na základě zákona, příp. na podkladě dohody s bytovým druţstvem převáděny 

do vlastnictví nájemců těchto druţstevních bytů, jak bude objasněno dále. 

 

Navzdory výrazně převaţujícím pozitivům privatizace obecního bytového 

fondu a povinným převodům bytů z vlastnictví původních stavebních bytových 

druţstev a lidových bytových druţstev je zpravidla vlastnictví takového bytu 

nebo nebytového prostoru, vymezeného jako jednotka, spojené se 

spoluvlastnickým podílem na budově bez problémů pouze v těch případech, 

kdy budova není v havarijním stavu nebo z hlediska údrţby velmi zanedbaná, 

počet spoluvlastníků budovy a vlastníků jednotek je přiměřený, převaţují 

vlastníci, kteří byt skutečně uţívají, velikost a zvláště kvalita jednotek je 

podobná a nejen pořizovací cena, ale téţ nevyhnutelné náklady na nutné 

                                                 
5
 DELOITTE, HYPOSERVIS. Rogerová, D., Brich, P., Niedermayer, L.,  Endal, F., Čermáková, 

V., Hána, P., Roček, M., Koktánová, V., Bultas, P., Ptasznik A. Finanční krize v rezidenčním 
developmentu, 2009 [on-line], [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: 
<http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/cz(cs)_developerska_studie_210409.pdf>  
 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/cz(cs)_developerska_studie_210409.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/cz(cs)_developerska_studie_210409.pdf
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opravy odpovídají celkovým majetkovým poměrům vlastníka. V opačném 

případě vzniká dle mých zkušeností řada více či méně řešitelných problémů, 

především s údrţbou a opravami budovy („je odhadováno, ţe stáří většiny bytů, 

které se dnes na českém rezidenčním trhu nacházejí, dosahuje 25 – 45 let. Dá 

se proto očekávat, ţe v průběhu budoucích let bude na trhu s byty stále častěji 

docházet k rekonstrukcím a revitalizacím…“6).  

 

Některé z uvedených problémů se týkají i domů zbudovaných novou 

výstavbou, jiné nikoli. Rozdíl je pochopitelně dán především technickým stavem 

budovy, protoţe nová výstavba nevyţaduje zvýšené náklady na údrţbu 

a opravy. Také u nových domů s jednotkami vznikají komplikace tehdy, pokud 

počet spoluvlastníků budovy a vlastníků jednotek není přiměřený, převaţují 

vlastníci, kteří byt pořídili jako investici a poskytují jej do nájmu s cílem 

generovat maximální zisk a také tehdy, kdy kvalita jednotek je velmi rozdílná – 

například kdyţ v domě byly zbudovány vedle malých bytů bez balkonů a teras 

nadstandardní jednotky s desítkami čtverečních metrů teras, jeţ jsou, jak bude 

dále vysvětleno, společnými částmi domu a vyţadují zvýšené nároky na údrţbu.   

 

Větší počet spoluvlastníků budovy a vlastníků jednotek vede často 

k neschopnosti řešit i základní otázky údrţby a provozu budovy – to proto, ţe 

shromáţdění společenství vlastníků se často nejsou vůbec schopna sejít nebo 

jsou opakovaně neusnášeníschopná. To jiţ v minulosti vedlo k určitým úpravám 

v rozhodování shromáţdění a později i k úvahám o dalších legislativních 

změnách, jak o nich bude dále podrobně pojednáno. Nezájem vlastníků 

jednotek se zásadně posiluje v okamţiku, kdy byt fakticky neuţívají a poskytují 

ho do nájmu třetím osobám. Neuspokojivý technický stav budovy a nezbytné 

značné investice do těch jejích částí, jeţ jsou ve spoluvlastnictví, vyvolávají 

spory o rozsah a způsob oprav, jejich financování, příp. pořadí, v němţ 

k opravám bude docházet. Spory o investice mohou mít aţ fatální důsledky 

v podobě dalšího chátrání budovy, pokud k dohodě nedojde, příp. 

nepřiměřenému zadluţení některých spoluvlastníků naopak v případě, kdy 

schválené investice jdou nad rámec schopnosti takových spoluvlastníků podílet 

                                                 
6
 Tamtéţ. 
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se na jejich financování. Konečně výrazné rozdíly v kvalitě bytových jednotek 

mohou vést k odmítání dohody čistě z důvodů ryze psychologických – jako je 

běţná lidská závist. Ta můţe být také překáţkou efektivního vyuţití některých 

jednotek nebo společných prostor. 

 

Dalšími negativy bytového vlastnictví je dle mého názoru např. ztíţená 

mobilita zaměstnanců a zvýšená dopravní zátěţ v určitých regionech či 

oblastech s rozsáhlou developersky vybudovanou bytovou zástavbou. Jiným 

moţným negativem můţe být v řadě případů nepřiměřené zadluţování 

domácností úvěrem na bydlení z důvodu pořízení většího bytu, neţ jsou 

aktuální potřeby a moţnosti kupce – pro výhled do budoucnosti, která ovšem 

nemusí nastat. Tuto skutečnost dokládají rovněţ aktuální statistiky, z nichţ 

vyplývá narůstající podíl nesplácených hypotečních úvěrů (např. údaje 

Ministerstva pro místní rozvoj7). 

 

Konečně za neblahé povaţuji dosud veřejně nezpochybňované působení 

bankovních institucí při propagaci hypotečních úvěrů. Přesvědčovat veřejnost 

o výhodnosti „investice“ v podobě závazku – úvěru - na pořízení bytu za účelem 

jeho poskytování do nájmu je z mého pohledu neetické a dost moţná 

i v rozporu s ochranou spotřebitele. Evropská srovnání ukazují, ţe například 

v Praze je pořízení bytu nákladnější záleţitostí neţ ve většině evropských 

metropolí, průměrná cena standardního bytu o velikosti 68 metrů čtverečních 

zde činila v roce 2008 170 tisíc EUR a doba potřebná k pořízení (financování) 

standardního bytu představovala v průměru 15 let (190 průměrných platů), 

zatímco v Německu (Berlín)  tato doba představovala pouze 2,5 roku (30 

průměrných platů), k tomu v podrobnostech jiţ citovaná studie „Finanční krize 

v rezidenčním developmentu“ společností Deloitte a Hyposervis z března 2009. 

 

Často se přehlíţí také skutečnost, ţe příjmy z nájmů bytů jsou dosti 

nejisté (propad nájmů v posledních letech, především v roce 2010, mi dává za 

pravdu), avšak výdaje spojené s vlastnictvím bytu jsou jisté a ve většině případů 

                                                 
7
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR [on-line], [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: 

<http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/cz(cs)_developerska_studie_210409.pdf>  
 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/cz(cs)_developerska_studie_210409.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/cz(cs)_developerska_studie_210409.pdf
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značně převyšující představy vlastníka jednotky. Zadluţit se z takových důvodů 

je nerozumné, ale přesvědčovat o výhodnosti takového zadluţení 

a bagatelizovat jeho rizika povaţuji za nemorální. 

 

Naopak spoluvlastnictví budovy a vlastnictví jednotky můţe mít řadu 

nesporných předností v případech, kdy naopak většina výše zmíněných a jiných 

znevýhodňujících faktorů chybí. Především sama moţnost, ţe si většina 

občanů, resp. rodin můţe dnes v případě vzniku potřeby opatřit byt nebo 

prostory pro podnikání v lokalitě dle představ, i kdyţ korigovaných finančními 

moţnostmi pořizovatele, do nichţ ochotně a dle vlastního rozhodnutí budou 

vkládat prostředky i síly je, po desetiletích socialistického hospodaření 

s bytovým fondem a přidělování, resp. nepřidělování bytů podle pořadníků 

podniků bytového hospodářství, správná a víc neţ chvályhodná. Pro jedince 

disponující volnými finančními prostředky je skvělou moţností investice 

v pravém smyslu tohoto slova. Obce se odprodejem většiny budov zbavily 

obtíţného břemene jejich správy, údrţby a renovace. Rekonstrukce stávajících 

budov a výstavba nových budov s jednotkami nezanedbatelně podporuje část 

ekonomiky – významnou část stavebních zakázek i činnosti bankovního 

sektoru. Nepřímo pak třeba i automobilový průmysl (větší dojezdové vzdálenosti 

do zaměstnání neţ při nájemním bydlení). A na okraj, také pro nás právníky se 

jedná o oblast obstojné agendy.  

 

Přesto se vývoj bytového vlastnictví neubírá vţdy správným směrem. 

Například zákonodárci zakotvená, dosud prosazovaná a zřejmě nevhodná 

nepřiměřená ochrana nájemních vztahů způsobuje faktické znemoţnění 

vypořádání spoluvlastnictví budovy cestou nabytí části jednotek do výlučného 

vlastnictví původními spoluvlastníky (rovněţ v podrobnostech dále v této práci). 

 

Své úvahy na téma vlastnického bydlení, předkládané na následujících 

stranách této práce, doplňuji o poznámky dalších autorů, kteří se podobně jako 

já ve svých textech vlastnictvím bytů zabývají. Často se lze setkat 

s komparacemi, konkrétně pak druţstevního a vlastnického bydlení. Petr 

Baudyš ve své publikaci „Katastr a nemovitostí“ poznamenává například: „Nelze 

se ubránit dojmu, ţe zákon o vlastnictví bytů byl přijat nejen proto, aby lidem 
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bylo umoţněno vlastnické bydlení, ale také s cílem potlačit u nás bytové 

druţstevnictví. Svědčí o tom nejen mnohá ustanovení tohoto zákona. Lze to 

vyčíst i z podtextu důvodové zprávy k tomuto zákonu. Je otázkou, nakolik je 

snaha potlačit bytové druţstevnictví prospěšná. Tato snaha bývá spojena 

s tvrzením, ţe se jedná o relikt socialismu. Přitom se zcela pomíjí, ţe druţstva 

zajišťující svým členům bytové potřeby, u nás byla rozvinuta jiţ v období první 

republiky.“8  

 

V následujícím textu autor srovnává, jaké má vlastnictví bytu podle 

zákona o vlastnictví bytů výhody oproti vlastnictví členského podílu v bytovém 

druţstvu spojenému s právem nájmu určitého bytu v druţstevním domě. 

Předesílá zvláště, ţe bytové potřeby zajišťují obě formy vlastnictví rovnocenně. 

Údrţbu druţstevního domu zajišťuje druţstvo, o dům vlastněný podle zákona 

o vlastnictví bytů by se mělo starat společenství vlastníků jednotek. Náklady 

bydlících na bydlení jsou v obou případech srovnatelné. S uvedeným autorem 

nelze souhlasit v tom, ţe o druţstevní byt lze přijít, pokud druţstvo špatně 

hospodaří a upadne do neřešitelných dluhů. Dle mého názoru i v případě 

nedobrovolného prodeje domu z druţstevního vlastnictví třetí osobě zůstává 

minimálně zachován nájemní vztah člena, resp. bývalého člena druţstva k bytu. 

Dojde-li ovšem k předluţení společenství vlastníků jednotek, vlastnictví i uţívání 

bytu jako jednotky ve vlastnictví člena společenství je ohroţeno z titulu 

zákonného ručení vlastníka jednotky za dluhy společenství vlastníků jednotek 

(SVJ), kdy hrozí, ţe věřitel SVJ se bude mít v úmyslu uspokojit z majetku členů 

společenství. O druţstevní byt lze navíc přijít, pokud je člen druţstva pro váţné 

neplnění členských povinností z druţstva vyloučen. O byt ve vlastnictví tímto 

způsobem přijít nelze, protoţe nikoho nelze vyloučit z vlastnictví. Neplnění 

povinností vůči společenství vlastníků jednotek však v některých případech 

můţe také vést aţ ke ztrátě vlastnického bytu. Vlastnický byt je moţné dát do 

zástavy k zajištění úvěru, členský podíl v druţstvu nikoli.  

 

                                                 
8
 BAUDYŠ, P. Katastr a nemovitostí. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 224 
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Dále autor citované publikace výstiţně poukazuje na fakt, ţe mnohé 

administrativní úkony jsou v domě s byty ve vlastnictví mnohem sloţitější aţ 

neproveditelné oproti druţstevnímu domu. Je to dáno tím, ţe bytové vlastnictví 

je zaloţeno zákonem o vlastnictví bytů tvrdě na individuálním vlastnictví nejen 

bytu, ale i na individuálním vlastnictví podílu na společných částech domu 

a na pozemku. Z toho vyplývá potřeba jednomyslného souhlasu vlastníků všech 

bytů i s drobnými stavebními změnami, takţe například při zvětšení jednoho 

bytu o 2 m 2 je navyhnutelné převádět si v celém domě stotisícinové podíly 

na pozemku a na společných částech domu, coţ je spojeno se sloţitými 

právními transakcemi, vklady práva do katastru nemovitostí a sloţitými 

daňovými důsledky. Takové komplikace v druţstevním domě odpadají.  

 

Své předcházející úvahy autor uzavírá: „Pokud by vlastnické bydlení bylo 

zaloţeno na tom, ţe kaţdý vlastník má v domě svůj byt, zatímco dům samotný 

a pozemky související s tímto domem patří kondominiu tvořenému vlastníky 

bytů, tyto mnohdy neřešitelné problémy by odpadly. Na takové řešení je dnes 

však jiţ pozdě. Stav vytvořený zákonem o vlastnictví bytů je totiţ s ohledem 

na ústavní nedotknutelnost vlastnického práva k podílu na společných částech 

domu a k podílu na pozemku zřejmě nenapravitelný.“9 

 

Přiznávám, ţe pesimismus autora výše uvedených řádek nesdílím, 

nicméně s podporou druţstevního bydlení jednoznačně souhlasím a nepovaţuji 

je za anachronismus. Druţstevní bydlení má řadu výhod z hlediska údrţby 

domu, především snazší obhajitelnost jednotné koncepce při rekonstrukcích 

a opravách. Rovněţ proces přijímání rozhodnutí v těchto záleţitostech se 

ukazuje jako snazší, i kdyţ třeba méně spravedlivý. Jednak obecně platí, ţe 

kaţdému členu druţstva náleţí při hlasování na členské schůzi jeden hlas 

(modifikace stanovami pro určitá rozhodnutí se nevylučuje), a jednak rozhodnutí 

jsou zpravidla přijímána při účasti nadpoloviční většiny členů většinou hlasů 

přítomných (§ 238 odst. 3 obchodního zákoníku), zatímco ve společenství 

vlastníků, jak bude podrobně objasněno dále, pro změny stavby, rekonstrukce a 

                                                 
9
 Tamtéţ. 
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modernizace většinový souhlas nepostačuje. A tak obecně spravedlivější 

proces rozhodování ve společenství vlastníků jednotek můţe komplikovat 

přijímání rozhodnutí společenství vlastníků jednotek u bytového vlastnictví do té 

míry, ţe potřebná nebo i nezbytná rozhodnutí vůbec nejsou přijata. Navíc zákon 

o vlastnictví bytů nepočítá se situací, kdy vlastníci jednotek nemají zájem 

na správě společných částí domu a neúčastní se shromáţdění vlastníků 

v potřebné míře. Obchodní zákoník zavedl pro druţstvo institut náhradní 

členské schůze, která je za zákonem stanovených podmínek schopna usnášení 

bez ohledu na ust. § 238 odst. 3 obchodního zákoníku, tudíţ i tehdy, účastní-li 

se jí méně jak polovina členů druţstva. Ještě významnějším kladem pro 

druţstevní bytové domy je moţnost regulovat podnájmy druţstevních bytů. 

Zatímco vlastník bytu je ve svém rozhodnutí o nájmu bytu v zásadě nezávislý 

na názoru ostatních vlastníků jednotek, tudíţ se jeho rozhodování často řídí i ne 

příliš ideálním kritériem maximálního zisku z inkasované částky nájmu, nájemce 

druţstevního bytu je ve věcech podnájmu omezen zákonem, stanovami 

a nezbytným souhlasem druţstva. To můţe být povaţováno za nevýhodu 

druţstevního bydlení, nicméně pro celkovou pohodu bydlení v domě jsou tyto 

restrikce, jak ukazuje praxe, vcelku prospěšné. 

 

Zajímavé srovnání druţstevního a vlastnického bydlení v loňském roce 

prezentovala na stránkách časopisu Právní fórum také JUDr. Jana Dvořáková 

Závodská.10  Autorka zmíněného článku srovnává druţstevní a vlastnické 

bydlení v čtyřech významných aspektech. Prvním z nich je odpovědnost 

za závazky. Zdůrazňuje, ţe z kogentního ust. § 222 obchodního zákoníku 

vyplývá, ţe druţstvo jako právnická osoba odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem, ale členové za závazky druţstva neručí. Stanovy mohou 

určit, ţe členové druţstva nebo někteří z nich mají na základě rozhodnutí 

členské schůze vůči druţstvu do určité výše uhrazovací povinnosti přesahující 

členský vklad na krytí ztrát druţstva. Uhrazovací povinnost člena nemůţe však 

přesáhnout trojnásobek členského vkladu. Osobně bych ještě znovu dodala, ţe 

případný úpadek druţstva bezprostředně nemůţe ohrozit nájemní vztahy členů 

                                                 
10

 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Druţstevní byt či bytová jednotka ve vlastnictví? Právní fórum, 
2010, č. 6, str. 289 a násl.  
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druţstva, kteří jsou nájemci prostor. Proti tomu dle ust. § 12 zákona o vlastnictví 

bytů jsou vlastníci jednotek z právních úkonů týkajících se společné věci 

oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických 

podílů. Neméně pozornosti si pak ovšem zaslouţí ust. § 13 odst. 7 zákona 

o vlastnictví bytů, podle něhoţ vlastníci jednotek ručí za závazky společenství 

v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu. Zmíněné ustanovení je kogentní povahy, tudíţ u společenství 

vlastníků jednotek vţdy platí, ţe ručiteli jsou všichni vlastníci jednotek, a pokud 

společenství neplní své závazky,  jsou na základě písemné výzvy věřitele 

povinni splnit dluh společenství z titulu ručení vlastníci jednotek.  

 

Další oblastí, kterou JUDr. Dvořáková Závodská srovnává, je převod 

členských práv a povinností v bytovém druţstvu a prodej bytové jednotky. 

Protoţe převod členských práv a povinností v bytovém druţstvu nepodléhá 

souhlasu orgánů druţstva (§ 230 obchodního zákoníku), měl by být bez 

komplikací. Nezapisuje se do katastru nemovitostí a další výhodou je, ţe 

ve většině případů nepodléhá dani z převodu nemovitostí (viz § 4 zák. 

č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Poněkud rozpačitě ovšem 

působí rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 9. 2009, sp. zn. 

28 Cdo 687/200911, podle něhoţ na základě dohody o převodu členských práv 

a povinností spojených s členstvím v bytovém druţstvu, tj. na základě dohody 

uzavřené podle § 229 odst. 1, věty první, a § 230 obch. zák., nevstupuje 

nabyvatel členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém 

druţstvu do práv a povinností, které vyplývají z nájemní smlouvy, uzavřené 

mezi dosavadním členem a bytovým druţstvem. Právním důsledkem dohody 

o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém 

druţstvu je, ţe předloţením dohody bytovému druţstvu (resp. pozdějším dnem 

uvedeným v dohodě či předloţením písemného oznámení dosavadního člena 

o převodu členství a písemného souhlasu nabyvatele členství) se nositelem 

členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém druţstvu (nikoliv 

                                                 
11

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 9. 2009, sp. zn. 28 Cdo 687/2009. Náhledem 
z Beck-online [on-line]. Dostupné z: <http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqhfpwgxzxha4di&conversationId=44635#selected-
node>  
 



19 

 

však práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, kterou bytové druţstvo 

uzavřelo s dosavadním členem) stává nabyvatel a dosavadní člen (převodce 

členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém druţstvu) tato 

práva a povinnosti pozbývá. Pouze určují-li stanovy, ţe k členským právům 

patří i právo na uzavření smlouvy o nájmu druţstevního bytu, pak zánikem 

členství převodce v bytovém druţstvu zanikne podle ustanovení § 714, věty 

první, občanského zákoníku jeho nájem bytu a nabyvateli členských práv 

vznikne na základě dohody o převodu práv a povinností právo na uzavření 

smlouvy o nájmu druţstevního bytu, splní-li další podmínky určené stanovami. 

Tj. Nejvyšší soud judikoval, ţe dohodou o převodu členských práv a povinností 

nepřechází právo nájmu k druţstevnímu bytu.  

 

Nejednotný je rovněţ pohled Nejvyššího soudu na převod členských práv 

a povinností v druţstvu jedním z manţelů bez souhlasu druhého. Zatímco 

například podle rozhodnutí12 ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 26 Cdo 2440/2004 

a rozhodnutí ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 29 Odo 582/2005 je taková dohoda 

o převodu absolutně neplatná podle ust. § 39 občanského zákoníku, dne 

14. 1. 2009 velký senát Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 31 Cdo 

855/200813 dospěl k závěru, ţe dohoda o převodu členských práv a povinností 

v bytovém druţstvu spojených s uţíváním druţstevního bytu uzavřená jen 

jedním z manţelů – společných nájemců druţstevního bytu – je neplatná pouze 

relativně ve smyslu ustanovení § 40a občanského zákoníku, tedy taková 

dohoda zavazuje oba manţele společně a nerozdílně, pokud se ten, kdo je jí 

dotčen, neplatnosti nedovolá. 

 

                                                 
12

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 26 Cdo 2440/2004. Náhledem 

z Beck-online [on-line]. Dostupné z:http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqg5pwgxztgq3di&conversationId=1159066#selecte
d-node 
 

13
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. 31 Cdo 855/2008. Náhledem 

z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqhfpwgxzxgayda&conversationId=1159197#selecte
d-node 

 
 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=njptembqhfpxexzygvpwg2lw&conversationId=1159202
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Osobně bych se ovšem přiklonila k absolutní neplatnosti převodu 

z důvodu ochrany osoby, v jejímţ společném jmění manţelů druţstevní podíl 

v bytovém druţstvu je a bez jejíţ součinnosti a vědomí podíl byl převeden, 

a také z toho důvodu, ţe pouze jednomu z manţelů v takovémto případě 

nepřísluší s takovou hodnotou v SJM nakládat (viz § 145 ObčZ). 

 

Dále autorka článku podrobuje rozboru situaci při vypořádání společného 

jmění manţelů, kdy je jeho součástí členský podíl v druţstvu, a kdy byt 

ve vlastnictví. Závěr je věnován nájmu bytu ve vlastnictví a podnájmu bytu, 

jehoţ nájemcem je člen bytového druţstva. I v těchto případech druţstevní 

bydlení obstojně konkuruje vlastnickému. Konečně i případ zániku SJM, jehoţ 

součástí je druţstevní podíl, a společného nájmu druţstevního bytu manţely je 

v současné době uspokojivě vyřešen, protoţe se ustálila judikatura ve věcech 

vypořádání společného jmění manţelů, jehoţ součástí je druţstevní podíl. 

Zlomovým rozhodnutím se stala věc, vedená pod sp. zn. 31 Cdo 2428/200014, 

která byla postoupena velkému senátu občanskoprávního kolegia Nejvyššího 

soudu ČR, jeţ dne rozhodl 14.11. 2002 o tom, ţe vypořádací podíl a zůstatková 

hodnota členského podílu, která se v minulosti uţívala jako kritérium pro 

vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manţelů, resp. společného jmění 

manţelů, jsou zcela rozdílné hodnoty, které se od sebe mohou podstatně lišit 

a v řízení o vypořádání společného jmění manţelů z nich nelze vycházet. Svůj 

názor Nejvyšší soud ČR odůvodnil tím, ţe v případě zrušení práva společného 

nájmu druţstevního bytu, kdy jeden z manţelů zůstává nájemcem a členem 

druţstva, nenastávají předpoklady pro výplatu vypořádacího podílu - dochází 

jen k redukci členství (jedna z forem tzv. přeměny členství) a nejde 

o vypořádání vztahu mezi členem druţstva a druţstvem. Vypořádací podíl je 

vázán na zánik členství v druţstvu a povinnost druţstva vyplatit vypořádací 

podíl nenastupuje ke dni zániku bezpodílového spoluvlastnictví ani ke dni 

zrušení společného členství účastníků v druţstvu. Vypořádací podíl tedy 

                                                 
14

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 31 Cdo 2428/2000. Náhledem 
z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqgnpwgxzrguzdq&conversationId=1159398#select
ed-node 

 
 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=njptembqgnpxa4s7gnpxg5dsl4ytini&conversationId=1159416
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nepředstavuje hodnotu, která by v době zániku bezpodílového spoluvlastnictví 

tvořila jeho součást. Dále Nejvyšší soud v tomto rozsudku uvedl, ţe cena 

členského podílu v bytovém druţstvu není regulována ţádným cenovým 

předpisem. Je-li třeba tento členský podíl, představující majetkovou hodnotu, 

ocenit v řízení o vypořádání společného jmění manţelů, pak, protoţe neexistuje 

předpis, který by cenu určoval, je nutno vycházet (zpravidla v součinnosti se 

znalcem z oboru ekonomiky - odhady cen) z ceny obvyklé, tj. z ceny, kterou by 

bylo moţno za převod členského podílu v rozhodné době a místě dosáhnout. 

Tedy jinak řečeno, určujícím kritériem pro vypořádání členského podílu 

v druţstvu ve společném jmění manţelů je trţní hodnota podílu. 

 

V záleţitosti uţívání bytu zbývá podotknout, ţe uzavřením manţelství 

výhradním vlastníkem bytové jednotky se na právu výhradního uţívání bytu 

osobou vlastníka nic nemění, zatímco vzniklo-li před uzavřením manţelství 

některému z manţelů právo na uzavření smlouvy o nájmu druţstevního bytu 

nebo vznikne-li jen jednomu z manţelů za trvání manţelství právo na uzavření 

smlouvy o nájmu druţstevního bytu, vznikne také společný nájem bytu 

manţely a v druhém případě také společné členství manţelů v druţstvu; 

z tohoto členství jsou oba manţelé oprávněni a povinni společně a nerozdílně 

(ust. § 703 a 704 občanského zákoníku v platném znění).  

 

Nastíněné argumenty ovšem zdaleka nestačí k tomu, abych učinila závěr 

ve věci funkčnosti stávajícího modelu bytového vlastnictví v České republice. 

Proto podrobuji jeho jednotlivé prvky dalšímu detailnímu zkoumání, včetně 

komparace s řadou zahraničních právních úprav. 
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2. Právní úprava vlastnictví bytů 

 

2.1 Struktura a systém právní úpravy  

 

V systému právního řádu České republiky upravuje vlastnické právo 

k věcem z větší části zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále také jen „občanský zákoník“ nebo „ObčZ“). Jeho ustanovení vycházejí 

z ústavněprávního základu. Podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále 

jen „Listina“) má kaţdý právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků 

má stejný zákonný obsah a ochranu a dědění se zaručuje. Podle Listiny zákon 

stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, 

rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví 

státu, obce nebo určených právnických osob; zákon můţe také stanovit, ţe 

určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se 

sídlem v České republice. Taková omezení v minulosti (do 1. 5. 2011) 

upravoval zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů ve svém ust. § 17. Zmíněná omezení se však jiţ k dnešnímu dni 

neuplatní. 

 

Pro právní vztahy týkající se vlastnického práva a jeho výkonu má 

zásadní význam věta první z třetího odstavce čl. 11 Listiny: „Vlastnictví 

zavazuje.“ Konkrétním způsobem ji z části naplňují některá ustanovení 

občanského zákoníku (zejména hlavy první a druhé druhé části), můţe ale být 

oporou i pro situace občanským zákoníkem ani jiným zákonem konkrétně 

nepředvídané. Podle Listiny také vlastnictví nesmí být zneuţito na újmu práv 

druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon 

nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a ţivotní prostředí nad míru 

stanovenou zákonem. Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je 

moţné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. 

Vlastnictví bytů a nebytových prostor jako jednotek vymezených v domě 

s byty a nebytovými prostorami, o němţ pojednává tato práce, je na základě 

ustanovení § 125 odst. 1 občanského zákoníku vyhrazeno zvláštnímu zákonu. 

Tím je zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 
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k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům  nebytovým prostorům 

a doplňují některé zákony (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“ nebo „BytZ“), 

ve znění řady pozdějších novel. Nicméně nejedná se o právní úpravu 

komplexní, v řadě aspektů je nevyhnutelné aplikovat podpůrně občanský 

zákoník, například pro otázky spoluvlastnictví a společného jmění manţelů 

a mnohé jiné, a některé záleţitosti nejsou, bohuţel, zákonem stanoveny vůbec, 

coţ přináší řadu aplikačních obtíţí. 

Bylo popsáno mnoho stran textů vysvětlujících, obhajujících nebo 

naopak kritizujících zákon o vlastnictví bytů. Podrobný výklad předkládá např. 

pamětník letitého vývoje bytového vlastnictví Jiří Čáp v Komentáři zákona 

o vlastnictví bytů. 15 

Za podstatné povaţuji, ţe na základě této normy se jiţ 17. rokem bytové 

vlastnictví v České republice s menšími, ale někdy i značnými obtíţemi rozvíjí, 

ale zároveň odborná i laická veřejnost vesměs cítí, ţe dozrál čas pro právní 

úpravu novou. Aţ do první poloviny roku 2010 se předpokládalo, ţe zákon 

č. 72/1994 Sb. bude nahrazen novým zákonem o vlastnictví bytů. Přes 

opakované pokusy Ministerstva pro místní rozvoj, které normu léta připravovalo, 

se tak nestalo. Na podzim roku 2010 došlo, dle mého názoru velmi správně, ke 

změně koncepce právní úpravy vlastnictví bytů. Ustanovení o vlastnictví bytů, 

v nové podobě, byla zahrnuta do připravovaného nového občanského 

zákoníku. S ohledem na povahu bytového vlastnictví a jeho vazbu na řadu 

občanskoprávních institutů obsaţených v občanském zákoníku, je to z mého 

pohledu správné rozhodnutí.  

 

 

2.2 Pohled do historie 

 

Jak uvádějí autoři návrhu nového občanského zákoníku v důvodové 

zprávě k návrhu, jiţ občanské zákoníky 19. století musely reagovat na 

vlastnictví reálných částí domu, k čemuţ přistupovaly spíše rezervovaně, bylo 

však nezbytné se s ním vypořádat jako s reálně existující skutečností. „Činily 
                                                 
15

 Viz ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2009, str. 12 a násl. 
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tak nejasnými ustanoveními (např. § 361 rakouského ABGB), která mohla být 

a také byla různě vykládána. Zatímco ve středoevropském pojetí ovlivněném 

zejména německou právní vědou převládal dlouho záporný postoj k dělenému 

vlastnictví domů, románská právní kultura se k němu pod vlivem Code civil 

(čl. 664) stavěla vstřícněji; podobně i právní kultura skandinávská nebo 

angloamerická. Nejasnosti vyplývající z lakonických ustanovení občanských 

zákoníků připouštějících vlastnictví reálné části domu a z toho vznikající spory, 

jakoţ i sociální a hospodářské důvody vynucující si stejnou moţnost rovněţ 

v těch zemích, kde ji právo dosud nepřipouštělo, vedly v evropských státech, 

zejména v průběhu 20. století, k vzniku zákonných úprav, které takové 

vlastnictví upravily v dostatečných podrobnostech, buď v podobě zvláštních 

zákonů tam, kde se do stávajících zákoníků nechtělo zasahovat (z platných 

úprav např. zákony nazvané jako Sachenrecht v Lichtenštejnsku, Gesetz über 

das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht v Německu, Loi fixant le 

statut de la copropriété des immeubles batis ve Francii, Bundesgesetz über das 

Eigentum an Wohnungen und sonstigen Rämlichkeiten v Rakousku, Ustawa 

o vłasności lokali v Polsku), anebo přímo v občanských zákonících při jejich 

novelizacích (např. v Belgii v r. 1924 nebo ve Švýcarsku v r. 1965) nebo při 

tvorbě nových kodifikací (srov. např. občanské zákoníky Itálie, Nizozemí, 

Québecu nebo Ruska).“16  

 

Prvním krokem k právnímu zakotvení vlastnictví bytů v socialistickém 

Československu byl v 60. letech zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví 

bytů, který měl ambice přispět k řešení neutěšené bytové situace. Tato 

očekávání se však nenaplnila a byty v osobním vlastnictví tvořily po celou dobu 

platnosti zmíněného zákona pouze zlomek z celého počtu zbudovaných 

a uţívaných bytů. 

 

 

                                                 
16

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Důvodová zpráva k návrhu nového 

občanského zákoníku, [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: < 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf>  
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V důsledku společenských změn, které nastaly po roce 1989, se situace 

zásadním způsobem změnila. „Soukromé vlastnictví“ či „osobní vlastnictví“ 

bytů, uţijeme-li ještě rétoriku socialistického zákonodárce, dostalo zelenou. 

Z právního hlediska právě zmíněné různé druhy vlastnictví, jak je vymezila 

socialistická legislativa, s rozličným obsahem a mírou ochrany, přestaly 

existovat. Základní otázky vlastnictví upravila Listina základních práv a svobod 

jako nedílná součást ústavního pořádku České republiky. Občanský zákoník 

v důsledku rozsáhlé novely v roce 1991 (zákon č. 509/1991 Sb.), jíţ byly byty 

a nebytové prostory označeny jako způsobilé předměty občanskoprávních 

vztahů, vytvořil podmínky pro přijetí nové právní úpravy vlastnictví bytů 

a nebytových prostor, přičemţ tato zvláštní právní úprava byla vykázána 

samostatnému zákonu. V současné době je tak především na základě 

ustanovení § 118 odstavce 2 a ustanovení § 125 odstavce 1 občanského 

zákoníku svěřena úprava vlastnictví bytů a nebytových prostor jako způsobilých 

předmětů vlastnického práva v podrobnostech zvláštnímu zákonu, jímţ se stal 

zákon o vlastnictví bytů. 

 

Jen na okraj je nezbytné poznamenat, ţe od svého přijetí v r. 1994 

do současné doby (tj. v období 17 let) byl zákon o vlastnictví bytů novelizován 

jiţ více jak desetkrát, a kromě toho se dvakrát za tuto dobu projednávaly 

ve vládní legislativě návrhy nového zákona (v letech 2005-2006 a 2008-2009). 

Z toho lze usuzovat, ţe jde patrně o zákon poměrně značného významu, 

na druhé straně však, ţe právní úprava, kterou zakotvuje, v praxi přináší řadu 

problémů i nejasností a aplikačních obtíţí. 

 

Fakt, ţe nová právní úprava vlastnictví bytů je dlouhodobě aktuálním 

tématem, lze doloţit nejen legislativními aktivitami z let 2008 a 2009, kdy byl 

projednáván ve vládě návrh nového zákona o vlastnictví bytů, který byl 

(v návaznosti na předchozí vládní návrh z r. 2005, resp. 2006, k jehoţ přijetí jiţ 

v předvolebním období v r. 2006 nedošlo) připravován týmem odborníků několik 

let, zamýšleného cíle ovšem nebylo dosaţeno. Poslední stupeň projednávání 

návrhu tohoto nového zákona se uskutečnil formou projednání v příslušných 

legislativních komisích Legislativní rady vlády v druhé polovině r. 2009 a téţ 

v samotné Legislativní radě vlády. Tím však legislativní záměry na této úrovni 
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skončily (v tomto případě zřejmě především z důvodu nástupu „úřednické“ vlády 

a projednávání jiných záleţitostí majících pro období do parlamentních voleb 

podstatně vyšší prioritu).  

 

Mezitím byla na podzim r. 2009 přijata novela zákona o vlastnictví bytů 

na základě poslanecké iniciativy (zákon č. 345/2009 Sb., s účinností 

od 1. 1. 2010), avšak v uţší podobě neţ byl původní poslanecký návrh, takţe 

i po přijetí této novely pokračovalo projednávání dalšího poslaneckého návrhu 

novely zákona o vlastnictví bytů (které se dostalo v prvních měsících r. 2010 aţ 

do třetího čtení v  Poslanecké sněmovně PČR jako sněmovní tisk č.843/3, 

avšak nedošlo jiţ ke schválení v zákonodárných sborech).17  

 

 

2.3 Výhledy de lege ferenda 

 

Zcela zásadní obrat nastal po parlamentních volbách v roce 2010. 

Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo pro zásadně jiné pojetí právní úpravy 

vlastnictví bytů. Probíhající příprava návrhu občanského zákoníku umoţnila 

zahrnout do kodifikace i úpravu vlastnictví bytů. „Důvody pro toto řešení byly 

uvedeny jiţ v souvislosti s přípravou zák. č. 72/1994 Sb. (Zuklínová, M. 

O vlastnictví bytů. Právník, 1994, s. 211 - 213). Především jde i při úpravě 

bytového vlastnictví o úpravu vlastnického práva a celý jeho komplex 

systematicky do občanského zákoníku náleţí. Opačné řešení vede 

k diverzifikaci právního řádu, k jeho entropii a zbytečným duplicitám v zájmu tzv. 

komplexnosti právní úpravy. Zařazení úpravy do občanského zákoníku umoţní 

zjednodušení a větší přehlednost právní úpravy.“18 S citovaným názorem lze 

neţ souhlasit a vyřknout naději, ţe tento bohulibý záměr se podaří zrealizovat. 

 

 

                                                 
17

 ČÁP, J. Aktuální záměry a úvahy o změnách v právní úpravě vlastnictví bytů. Právní fórum. 
2010, číslo 6, str. 245 a násl. 
 
18

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Důvodová zpráva k návrhu nového 
občanského zákoníku, [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: < 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf> 
 



27 

 

Autoři návrhu občanského zákoníku se přiklonili k názvu oddílu „Bytové 

spoluvlastnictví“, jelikoţ dle jejich názoru vyjadřuje hlavní sociální 

a hospodářský účel úpravy, jímţ je především zajištění práva uţívat a poţívat 

prostorově vyčleněnou část domu, a to práva odvozeného od vlastnictví 

jednotky. „Ţe je podmínkou existence tohoto práva spoluvlastnictví nemovité 

věci, je dáno systematickým zařazením oddílu do dílu o spoluvlastnictví 

i názvem institutu. Přestoţe se návrh přidrţuje zásady superficies solo cedit, 

není vyloučeno, ţe dům nebude součástí pozemku, ale např. součástí práva 

stavby. Bytové spoluvlastnictví se opírá o spoluvlastnictví domu a vlastnictví 

jednotky (jejíţ součástí je byt). Jednotka je pojem platného zákona, návrh tento 

pojem zachovává, rozšiřuje však jeho obsah s vyuţitím moţností, které k tomu 

návrh nového občanského zákoníku dává. Návrh zachovává současný 

dualistický přístup platného zákona k dané materii s důrazem na byt a dům. 

Dům však podle navrţené úpravy není samostatnou věcí, proto návrh staví 

na pojetí, ţe jde o spoluvlastnictví nemovité věci, jejíţ součástí je dům. Přesto 

se pojem domu jako součásti nemovité věci z navrţených ustanovení nevytrácí 

a tam, kde je to funkční, s ním jednotlivá ustanovení počítají výslovně.“19 

 

„Jednotlivé národní právní řády volí pro bytové vlastnictví různá 

označení. Nejčastěji se objevují čtyři skupiny. V některých právních řádech jde 

o vlastnictví bytů (Wohnungseigentum, własnosc lokali), např. v Německu, 

Rakousku, Polsku, nebo o vlastnictví obytných místností (Rusko), jinde se volí 

název patrové vlastnictví (Stockwerkeigentum), např. ve Švýcarsku, 

Lichtenštejnsku, Maďarsku nebo v Bulharsku, někde jde o spoluvlastnictví 

domu nebo budovy nebo nemovité věci (copropriété des imeubles batis, 

copropriété divise d’un immeuble, condominio negli edifici) např. ve Francii, 

Belgii, Québecu, Itálii, jiné zákonné úpravy pouţívají výrazu horizontální 

vlastnictví (propriedad horizontal, propriedade horizontal) např. Španělsko, 

Portugalsko, Argentina, Bolívie. Nizozemská úprava institut označuje jako 

bytové právo (appartementsrecht). Názvy poukazující na vlastnictví bytu 

                                                 
19

 Tamtéţ. 
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naznačují, ţe byt je hlavním vlastnickým objektem, ale obsah příslušných 

právních úprav v Rakousku nebo Německu svědčí o opaku.... .“20 

 

Hlavní přednosti i moţná úskalí navrhované nové právní úpravy 

bytového vlastnictví podrobně shrnuji v závěru této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Tamtéţ. 
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3. Pojem bytu, nebytového prostoru a jednotky 

 

 

3.1 Byt 

 

Pojem bytu je běţně srozumitelným. Základní charakteristiku bytu je 

schopno podat jiţ většina předškolních dětí, přesto se právní praxe potýká 

s řadou problémů a čelí mnohým úskalím, která plynou zvláště z ne zcela 

jednoznačné právní úpravy či z rozdílného vymezení pojmu v různých právních 

předpisech. 

 

Termín „byt“ se vyskytuje v celé řadě právních předpisů soukromého 

i veřejného práva. Četnost výskytu lze jednoduše demonstrovat při pokusném 

vyhledávání pojmu v některém z elektronických systémů právních informací či 

předpisů. Například náhledem do Systému předpisů ASPI společnosti Wolters 

Kluwer, a. s. lze zaznamenat výskyt v několika stovkách právních předpisů 

a dalších pramenů práva. 

 

Vymezení bytu bychom očekávali ve stavebním zákonu, ale tam jej 

nenalezneme. Pro účely stavebního řízení se pojem definuje ve vyhlášce 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na 

stavby. Ust. § 3 písm. g) zmíněné vyhlášky specifikuje byt jako soubor 

místností, popř. jednu obytnou místnost, která svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje poţadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 

účelu uţívání určena. Poněkud podrobnější je pak vyhláška při vymezení pojmu 

„místnost“ a především „obytná místnost“. V zásadě shodně vymezuje pojem 

bytu pro výstavbu v Praze vyhláška č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy ve svém čl. 3 

(1) písm. b). Občanský zákoník stanoví v § 118 odst. 2. bez bliţší specifikace, 

ţe předmětem občanskoprávních vztahů mohou být byty nebo nebytové 

prostory. Ani v části věnované nájmu bytu není občanský zákoník podrobnější. 

Zákon o vlastnictví bytů, který je pro tuto práci předpisem klíčovým, stanoví 

ustanovením § 2 písm. b), ţe bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, 

které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Zároveň 
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vymezuje i „rozestavěný byt“, jelikoţ i ten jiţ můţe být např. samostatným 

předmětem právních vztahů a jako takový figurovat v katastru nemovitostí. 

V podrobnostech odkazuji na další kapitoly této práce. Katastrální zákon 

(č. 344/1992 Sb. ve znění pozdějších novel) i katastrální vyhláška 

(č. 26/2007 Sb.) odkazují na zákon o vlastnictví bytů.  

 

Závěr, který lze z výše nastíněného pojednání učinit, je, ţe klíčovým pro 

vymezení bytu je úřední rozhodnutí, konkrétně rozhodnutí stavebního úřadu, 

jímţ se prostor vymezuje jako byt. Takovým rozhodnutím bude zejména 

kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas a rozhodnutí, jímţ se schvaluje 

změna účelu uţívání prostor. Toto rozhodnutí by nemělo být vydáno v případě, 

ţe byt nesplňuje zákony, podzákonnými předpisy, příp. technickými normami 

stanovené parametry.  

  

Je ovšem nezbytné podotknout, ţe aktuální technické poţadavky na byty 

se týkají nové, nikoli jiţ existující výstavby, příp. probíhajících změn – 

rekonstrukcí - staveb. Jiţ existující byty tak mohou mít i velmi rozdílné 

parametry, lze se setkat s absencí hygienického zázemí apod. Přes snahu 

o podrobnou specifikaci bytu ponechávají zmíněné vyhlášky a normy zřejmě 

řadu nezodpovězených otázek. Jak je to například s propojenými (dříve 

několika samostatnými) byty či naopak rozdělenými byty (příp. místností 

oddělenou od bytu, určenou k bydlení), které vznikly jednoduchou stavební 

úpravou, která z technického hlediska nevyţaduje stavební povolení a chybí tak 

příslušné rozhodnutí stavebního úřadu, ţe dříve dva (tři, čtyři….samostatné 

byty tvoří nově byt jeden, nebo naopak původní jeden byt byl rozčleněn na více 

bytů nebo obytných místností. Jak pohlíţet na prostory, kde se dokumentace 

schváleného stavebně technického určení nedochovala? Jak pohlíţet 

na prostory, které jsou dle kolaudovaného stavu nebytového charakteru, ale 

přesto byly před rokem 1989 „přiděleny bytovými podniky“ jako byt (zmiňuji 

skutečné kauzy, s nimiţ jsem se setkala před lety jako právník odboru výstavby 

MHMP)? 

  

Předpokládám, ţe s podobným problémem se musí vypořádat kupříkladu 

kolegové ze Slovenské republiky, kde jim občanský zákoník pro vymezení 
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pojmu bytu rovněţ není oporou. Podobně ani zákon č. 182/1993 Z. z., 

o vlastnictví bytov a nebytových priestorov, v ust. § 2 odst. prvém určuje: 

„Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, 

ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a moţu 

na tento účel slúţiť ako samostatné bytové jednotky.“ 

 

Ve vztahu k výše předkládanému pojednání zkoumajícímu pojem bytu se 

jeví jako vhodné nahlédnout také do vládního návrhu nového občanského 

zákoníku. Zatímco ustanovení o nájmu bytu (§ 2212 návrhu občanského 

zákoníku, ve znění ke dni 16. 8. 2011)21 pojem bytu vymezují, i kdyţ zásadně 

odlišným způsobem neţ jak je byt definován de lege lata, ustanovení 

o vlastnictví bytů nikoli.  

 

Dle ust. § 2212 vládního návrhu občanského zákoníku se bytem rozumí 

místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor 

a jsou určeny a uţívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, 

ţe k obývání bude pronajat jiný neţ obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, 

jako by byl pronajat obytný prostor, přičemţ skutečnost, ţe pronajatý prostor 

není určen k bydlení, nemůţe být na újmu nájemci. Je-li k zajištění bytových 

potřeb nájemce pronajat dům, pouţijí se ustanovenío nájmu bytu přiměřeně. 

Navrhovaná právní úprava nájmu bytu hodlá tedy zjevně nadřadit nad správní 

rozhodnutí o charakteru prostor vůli smluvních stran a její vyjádření v nájemní 

smlouvě, coţ je přístup mně blízký a povaţuji jej za správný pro oblast 

soukromého práva, jeţ má ctít zásadu smluvní volnosti. 

 

Zákon o vlastnictví bytů vymezuje byt jako jednu z moţných variant tzv. 

jednotky. Jednotkou pro účely tohoto zákona však můţe být také rozestavěný 

byt. Rozestavěným bytem je dle ust. § 2 písm. e) BytZ místnost nebo soubor 

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

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

                                                 
21

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Vládní návrh nového občanského 

zákoníku, [cit. 2011-08-18].  Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf>  
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navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Jednotkou můţe 

být také nebytový prostor a rozestavěný nebytový prostor. 

 

 

3.2 Nebytový prostor 

 

Mohl-li se nám jevit pojem bytu jako poměrně neurčitý, pak o nebytových 

prostorech to platí tím spíše. Ustanovení občanského zákoníku pojem 

nebytových prostor blíţe neurčují. Oporu pro existenci nebytových prostor jako 

způsobilého předmětu občanskoprávních vztahů máme v jiţ zmíněném ust. 

§ 118 odst. 2. Podobně jako pro byty platí pro nebytové prostory, ţe vlastnictví 

bytů a nebytových prostor upravuje zvláštní zákon (§ 125 ObčZ), jímţ je 

pochopitelně zákon o vlastnictví bytů. Podle ust. § 720 ObčZ je nájem 

a podnájem nebytových prostor upraven zvláštním zákonem. Tím je vícekrát 

novelizovaný z. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, 

ve znění pozdějších předpisů. Ten ve svém ust. § 1 stanoví: „Za nebytové 

prostory se pro účely tohoto zákona povaţují:  

a) místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu 

jsou určeny k jinému účelu neţ k bydlení, a jimiţ jsou zejména prostory určené 

k provozování výroby, obchodu, sluţeb, výzkumu, administrativní činnosti, 

umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáţe, skladové 

prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory 

nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy, 

b) byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich uţívání k nebytovým účelům. 

 

Zákon o vlastnictví bytů, který je pro tuto práci předpisem klíčovým, 

stanoví ve svém ust. § 2 písm. c), ţe pro účely tohoto zákona se rozumí 

„nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou podle 

rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům neţ k bydlení; nebytovými 

prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani 

společné části domu….“. 

 

Jiţ zběţným porovnáním obou definic pojmů docházíme k závěru, ţe 

nejen ţe vymezení není shodné, ale dokonce zde nacházíme rozpor, kdyţ 
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podle zákona č. 116/1990 Sb. jsou nebytovým prostorem části veřejně 

přístupných prostorů budov, zatímco zákon o vlastnictví bytů vysloveně stanoví, 

ţe nebytovými prostorami nejsou společné části domu. Vymezení pojmu je tak 

třeba vţdy uţít podle situace, na níţ se právní úprava aplikuje.  

 

Pro oba předměty našeho zkoumání, tedy jak pro byty, tak pro nebytové 

prostory podle zákona o vlastnictví bytů lze uţít, jak vyplývá z ust. § 2 písm. h), 

označení „jednotka“ („jednotkou byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný 

byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle tohoto 

zákona“). Shodným pojmem lze tedy označit téţ rozestavěný byt nebo 

rozestavěný nebytový prostor podle zákona o vlastnictví bytů. I ty vymezuje 

ve svém ust. § 2 BytZ, a to pod písm. e) (rozestavěným bytem je místnost nebo 

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

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

jiţ navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí) a f) 

(rozestavěným nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, určených 

v souladu se stavebním povolením k jiným účelům neţ k bydlení, pokud je 

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

navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí). 

 

Nebytové prostory jsou z pohledu zákona o vlastnictví bytů jednotkami, 

jsou-li takto patřičně v budově vymezeny. Jednotkou nemůţe být takový 

nebytový prostor, který je společným prostorem v domě. Jednotkou můţe být 

rozestavěný nebytový prostor. Rozestavěným nebytovým prostorem je dle ust. 

§ 2 písm. f) BytZ místnost nebo soubor místností, určených v souladu se 

stavebním povolením k jiným účelům neţ k bydlení, pokud je rozestavěn 

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

uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 

 

Byty a nebytové prostory, které byly vymezeny jako jednotky podle 

zákona o vlastnictví bytů, se vedle nemovitostí evidují v katastru nemovitostí 

(viz ust. § 2 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 zákona 
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č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

3.3 Součásti a příslušenství bytu 

 

Ve smyslu ust. § 120 ObčZ je součástí věci vše, co k ní podle její povahy 

náleţí a nemůţe být odděleno, aniţ by se tím věc znehodnotila. De lege lata 

latí, ţe stavba není součástí pozemku, ale úvahy do budoucna22 jsou jiné - 

 čemuţ se podrobněji věnuji v části pojednávající o budově. 

 

Příslušenstvím věci jsou věci, které náleţí vlastníku věci hlavní a jsou jím 

určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale uţívány. Příslušenstvím bytu jsou 

vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem uţívány. K bytu 

jako k věci hlavní náleţí často pouze na základě vůle vlastníka, jelikoţ se můţe 

jednat nejen o místnosti nacházející se v bytě samém, ale i o prostory umístěné 

mimo byt, jako jsou venkovní komory, sklepy apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Vládní návrh nového občanského 

zákoníku, [cit. 2011-08-18].  Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf>   
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4. Budova s jednotkami 

 

4.1 Pojem budovy 

 

Budova je - podobně jako byt - poměrně obecným označením. Právní 

předpisy zmíněný pojem definují, činí tak ovšem zpravidla pouze pro 

vymezenou oblast, kterou konkrétní předpis upravuje. Vyuţití je tudíţ moţné 

v těch případech, které jsou příslušným právním předpisem, jeţ pojem definuje, 

předvídané. To znamená, ţe pojem budovy podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických poţadavcích na stavby, bude slouţit především pro účely 

stavebního a podobných správních řízení. Ve smyslu ust. § 3 zmíněné vyhlášky 

je budovou nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná 

a na venek převáţně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 

 

Zákon o vlastnictví bytů budovou rozumí trvalou stavbu spojenou se 

zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena 

obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově 

uzavřenými samostatnými uţitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím 

vlastníka za budovu lze povaţovat rovněţ sekci se samostatným vchodem, 

pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky 

uspořádána, ţe můţe plnit samostatně základní funkci budovy. Na první pohled 

je zřejmý rozdíl ve vymezení. Pro účely této práce budovou rozumíme objekty 

odpovídající definici ze zákona o vlastnictví bytů. 

 

Pojem „dům“ je pro účely bytového vlastnictví legislativní zkratkou pro 

dům s byty a nebytovými prostorami ve vlastnictví, přičemţ se musí jednat 

o takovou budovu ve smyslu zákona o vlastnictví bytů, která je 

ve spoluvlastnictví právě podle tohoto zákona. Rozdílů mezi běţným 

spoluvlastnictvím budovy jako nemovitosti a spoluvlastnictvím podle bytového 

zákona je řada. Tím hlavním je pochopitelně výlučné vlastnictví jednotky 

v takovém domě s bytovými nebo nebytovými  jednotkami spojené se 

spoluvlastnickým podílem na společných prostorech domu.  
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„Reálné spoluvlastnictví nemovitosti je právě tak jako ideální 

spoluvlastnictví nemovitosti pojem, který náš právní řád nezná. Termínem 

ideální spoluvlastnictví se v obecné řeči vyjadřuje takový vztah k nemovitosti, ţe 

její spoluvlastník patří ke sdruţení osob, které společně rozhodují 

o hospodaření se společnou nemovitostí podle velikosti svých spoluvlastnických 

podílů. Ţádný z ideálních spoluvlastníků však nemůţe sám disponovat s určitou 

konkrétní částí nemovitosti. Za reálnou lze naproti tomu označit takovou formu 

spoluvlastnictví nemovitosti, kdy nemovitost je sice ve vlastnictví společenství 

všech spoluvlastníků, kaţdý ze spoluvlastníků však smí volně hospodařit 

a nakládat s určitou konkrétní částí nemovitosti, aniţ by se ostatní spoluvlastníci 

nemovitosti do jeho dispozic s touto konkrétní částí nemovitosti mohli 

vměšovat….“23 

 

S reálným spoluvlastnictvím se setkáváme u staveb, zejména u budov. 

Budova je ve smyslu našeho občanského práva celá věc, kterou není moţné 

dále fakticky rozdělovat. Je tomu tak z důvodů zcela zřejmých, budova má 

společné základy, společné nosné zdivo a vnější opláštění, společné rozvody, 

střechu, schody a další nedělitelné součásti. O tyto části musí z pochopitelných 

důvodů pečovat všichni spoluvlastníci budovy společně. Lze však stanovit, ţe 

i při zachování péče všech spoluvlastníků o celou budovu bude moci kaţdý 

ze spoluvlastníků volně disponovat s určitou konkrétní částí budovy, volně ji 

uţívat, prodávat či pronajímat, aniţ by ho ostatní spoluvlastníci celé budovy 

mohli tohoto práva zbavit.  

 

Zárodkem právní úpravy reálného spoluvlastnictví nemovitosti v naší 

zemi je zákon o vlastnictví bytů. Vlastník bytu nebo nebytového prostoru jako 

reálné části budovy je zároveň spoluvlastníkem částí budovy společných všem 

jejím spoluvlastníkům. 

 

                                                 
23

 BAUDYŠ, P. Katastr a nemovitosti. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 22 a násl. 
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Je-li věc, tedy i budova, ve standardním  (ideálním) podílovém 

spoluvlastnictví více spoluvlastníků, hovoříme o podílovém spoluvlastnictví 

ve smyslu ust. § 136 a násl. občanského zákoníku. Jedná-li se 

o spoluvlastnictví podle obecné úpravy obsaţené v občanském zákoníku, tzn., 

ţe předmětem spoluvlastnictví je celá věc, pokládají se spoluvlastníci 

za jediného vlastníka společné věci. Takové spoluvlastnictví je nedílným 

vztahem, kdy nerozdělená věc náleţí několika osobám současně. Základním 

pojmovým znakem podílového spoluvlastnictví je podíl. Podíl vyjadřuje míru, 

jakou se spoluvlastníci podílejí na společné věci, tedy na právech 

a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. 

Spoluvlastníku samotnému tedy z budovy ve spoluvlastnictví v takovém případě 

ţádná z částí nenáleţí výlučně. Podíl tedy vymezuje právní postavení 

spoluvlastníka k ostatním spoluvlastníkům. Konkrétní výše podílů závisí 

především na dohodě spoluvlastníků, právním předpisu nebo rozhodnutí 

příslušného orgánu (zpravidla soudu, např. při vypořádání společného jmění 

manţelů). Ve smyslu ust. § 137 odst. 2 ObčZ, není-li právním předpisem 

stanoveno nebo spoluvlastníky dohodnuto jinak, jsou podíly spoluvlastníků 

shodné. O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, 

počítanou podle velikosti podílů. Spoluvlastnický podíl na nemovitosti, tedy 

např. na budově, můţe být předmětem dědění, předmětem výkonu rozhodnutí, 

exekuce a je téţ způsobilou zástavou, předmětem nepeněţitého vkladu 

do obchodní společnosti atp. Ke vzniku a zániku spoluvlastnictví k nemovitosti 

dochází v zásadě na základě stejných právních důvodů jako je tomu 

u vlastnictví, tedy zpravidla na základě zákonem předvídaných právních 

skutečností, zvláště právních úkonů, o nichţ bude podrobněji pojednáno dále. 

Rovněţ práva a povinnosti spoluvlastníků jsou obdobná právům a povinnostem 

vlastníka s tím rozdílem, ţe spoluvlastník je zpravidla v právech omezen 

spoluvlastnictvím ostatních, z hlediska povinností jsou pak spoluvlastníci 

zavázání společně a nerozdílně. U spoluvlastnictví má zvláštní význam ust. 

§ 140 ObčZ, které určuje, ţe převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají 

spoluvlastníci předkupní právo, ledaţe jde o převod osobě blízké, jak je určuje 

občanský zákoník, coţ je jedna z  významných odlišností spoluvlastnictví podle 

občanského zákoníku, jelikoţ v uvedené věci, a pochopitelně i v některých 

dalších aspektech, je právní úprava zákona o vlastnictví bytů zásadně odlišná.  
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V budovách s vymezenými jednotkami dle zákona o vlastnictví bytů 

náleţí vlastníku jednotky výlučné vlastnictví k vymezené jednotce (s výjimkou 

jednotek ve spoluvlastnictví či ve společném jmění manţelů) neoddělitelně 

spjaté se spoluvlastnictvím ke společným částem domu – budovy a jednotkami, 

příp. pozemku. Bytová nebo nebytová jednotka v domě je tedy ve výlučném 

vlastnictví, zatímco společné části domu, případně také pozemek, jsou 

v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Předmětem vlastnictví podle 

zákona o vlastnictví bytů je tudíţ byt nebo nebytový prostor, který je jednotkou 

a který je povaţován za samostatnou nemovitou věc. Zákon konstruuje v tomto 

případě fikci věci, neboť jinak byt samostatnou věcí v právním slova smyslu 

není. Uvedenou skutečnost konstatoval téţ Ústavní soud pod sp. zn. 

Pl. US 51/2000, cit.: „Platná právní úprava je tedy postavena na spoluvlastnické 

koncepci, kde hlavním předmětem je budova a vedlejším předmětem byt nebo 

nebytový prostor, které nejsou reálně oddělitelnými částmi budovy 

a ke spoluvlastnictví budovy tak přistupuje vlastnictví bytu či nebytového 

prostoru (konstrukce tzv. dualistické teorie bytového vlastnictví 

ve spoluvlastnickém pojetí). Uvedená zvláštní právní úprava, umožněná 

občanským zákoníkem, který stanoví, že předmětem občanskoprávních vztahů 

mohou být též byty nebo nebytové prostory (§ 118 odst. 2) a který v ust. § 125 

odst. 1 odkazuje na napadený zákon, je dána právě specifickou povahou bytu 

nebo nebytového prostoru, které nemohou být fakticky samostatnými, 

oddělitelnými částmi budovy. Vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru je 

potom z podstaty věci nutně omezeno v rozsahu, ve kterém je třeba 

respektovat nutnost hospodaření s budovou jako celkem. Práva jednotlivých 

vlastníků jsou omezena stejným vlastnickým právem ostatních vlastníků 

jednotek.“24 

 

Právní úpravu vlastnictví bytů a nebytových prostor podle zákona 

o vlastnictví bytů lze podřadit z hlediska teoretického za úpravu vybudovanou 

na spoluvlastnické koncepci opírající se o jednu z dualistických teorií, jak 

naznačuje ve výše zmíněném rozhodnutí téţ Ústavní soud. „Dualistické teorie 

                                                 
24

 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3 .2001, sp. zn. Pl. ÚS 51/2000 
Náhledem z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqgfptims7ovzw4&conversationId=493097#selected
-node 
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ve spoluvlastnickém pojetí se koncentrují do chápání, podle něhoţ se za hlavní 

předmět povaţuje dům a za vedlejší předmět byt, oba předměty v rovině 

vlastnického práva, takţe se uznává spoluvlastnictví domu a k němu přistupující 

zvláštní vlastnické právo k bytu. Přitom lze ještě rozlišit, zda některé z variant 

těchto teorií vycházejí z předpokladu celistvosti spoluvlastnictví a vlastnictví, 

nebo jen z akcesority bytového vlastnictví ve vztahu ke spoluvlastnictví. Názor, 

ţe podstata bytového vlastnictví je určena – co do povahy a funkce – 

vlastnictvím bytu a ţe všechna ostatní práva, zejména spoluvlastnická práva 

týkající se společných částí domu a pozemku, jsou podle své povahy a funkce 

podřízena vlastnictví bytu, a proto jsou akcesorické povahy, vyjadřuje skupina 

dualistických teorií dávajících přednost vlastnictví bytu.“25  

 

S převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky přechází 

spoluvlastnické právo ke společným částem domu, případně také pozemku. 

Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí 

vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše 

všech jednotek v domě. Obdobně se postupuje i u společných částí domu, které 

jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek. Je tomu tak i přes 

skutečnost, ţe velikost podlahové plochy jednotky nemusí nezbytně odpovídat 

skutečné velikosti uţívaných ploch. Na tuto skutečnost poukazuje například 

také Jiří Čáp, cit.: „Zákon (BytZ – pozn. autorky) upravuje určení 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu zásadně odlišným 

způsobem, který velikost spoluvlastnického podílu odvozuje od podlahové 

plochy jednotky (resp. místností jednotky a místností, které tvoří její 

příslušenství), která je ve vlastnictví. Zde lze spatřit podstatu mnoha nejasností 

a sporů, neboť velikost spoluvlastnického podílu, vypočtená poměrem 

podlahových ploch místností jednotky a místností jejího příslušenství, 

nekoresponduje s rozsahem těch ploch uţívaných výhradně vlastníkem 

jednotky, které nejsou místnostmi (balkony, lodţie, sklepní kóje atd.).“26  

 

                                                 
25

 NOVOTNÝ, M. FIALA, J. HORÁK, T. OEHM, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. Zákon o vlastnictví bytů. 

Komentář. 4., doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 4 
 
26

 ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a.s., 2009, str. 6 
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Srovnáme-li pak postavení spoluvlastníka domu s postavením vlastníka 

jednotky, jemuţ náleţí spoluvlastnický podíl na domě podle zákona o vlastnictví 

bytů, lze učinit následující závěry. Vlastnictví jednotky a spoluvlastnického 

podílu na domě přináší menšinovému spoluvlastníkovi budovy vyšší ochranu 

před nepříznivými rozhodnutími většinových spoluvlastníků, neţ jakou mu skýtá 

minoritní podíl na tzv. ideálním spoluvlastnictví budovy. Menšinový vlastník 

určité konkrétně vymezené jednotky v  budově můţe svoji jednotku uţívat nebo 

ji přenechat do nájmu, aniţ by mu do toho ostatní spoluvlastníci většiny domu 

mohli zasahovat. Naproti tomu vlastník menšinového ideálního podílu smí 

uţívat byť třeba jen jediný byt ve společné budově pouze tehdy, rozhodnou-li 

o tom spoluvlastníci většiny ideálních podílů. Vlastník jednotky je oprávněn tuto 

převést spolu se spoluvlastnickým podílem na budově, aniţ by byl povinen, na 

rozdíl od spoluvlastníka pouhého ideálního podílu, svůj podíl na budově 

nabídnout nejprve ostatním spoluvlastníkům budovy.  

 

Vlastník jednotky můţe být přehlasován při rozhodování o věcech, které 

jsou obsahem prohlášení o společné budově podle § 5 BytZ pouze 

kvalifikovanou většinou tříčtvrtin hlasů hlasujících přítomných spoluvlastníků. 

K přijetí usnesení o změně účelu uţívání stavby a o změně stavby je zapotřebí 

souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební 

úpravy a opravy společných částí domu, jimiţ se nemění vnitřní uspořádání 

domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, 

postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Naproti tomu 

vlastník menšinového ideálního podílu můţe být v jakýchkoli otázkách týkajících 

se hospodaření se společnou věcí – budovou - přehlasován vlastníky 

nadpoloviční většiny ideálních spoluvlastnických podílů.  

 

Vlastník jednotky je z právních úkonů týkajících se společné budovy 

oprávněn a povinen pouze v poměru odpovídajícím jeho spoluvlastnickému 

podílu (ust. § 12 BytZ). Naproti tomu vlastník menšinového ideálního podílu 

na budově je z právních úkonů týkajících se společné věci, učiněných 

na základě rozhodnutí o hospodaření se společnou věcí, oprávněn a povinen 
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s většinovými spoluvlastníky společně a nerozdílně (ust. § 139 odst. 1 ObčZ). 

Z uvedeného je patrné, ţe vlastnictví reálného prostoru v budově podle zákona 

o vlastnictví bytů je výhodnější neţ vlastnictví ideálního podílu zejména pro 

osoby, které na budově vlastní menšinový podíl.  

 

Jak jsem jiţ výše v tomto textu zmínila, návrh nového občanského 

zákoníku (stav od roku 2011, resp. konce roku 2010, kdy byl text návrhu 

upraven a doplněn), dle mého názoru správně, obsahuje rovněţ právní úpravu 

vlastnictví bytů (http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html)27. 

Po letech, kdy koncepce vynětí bytového vlastnictví z právní úpravy 

občanského zákoníku byla zachována, předloţilo Ministerstvo spravedlnosti 

ČR takto  upravený a rozšířený návrh občanského zákoníku. Můţeme-li 

z vládního návrhu, tudíţ zatím pracovního textu, vytvořit pravděpodobný 

budoucí obraz bytového vlastnictví, lze konstatovat tyto základní skutečnosti. 

Stávající dualistická koncepce se má nahradit koncepcí dualisticko-monistickou, 

kde výchozí premisou je, ţe dům a byt jsou dvěma samostatnými předměty 

právních vztahů, ale vzhledem k jejich nerozlučitelnosti je třeba je povaţovat 

za celek (viz § 1151 návrhu: „Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou 

část domu a podíl na společných částech nemovité věci, vzájemně spojené 

a neoddělitelné.“). Na jednotku se pohlíţí jako na nemovitost, podíl 

na společných částech domu můţe být určen i jinak neţ poměrem velikosti 

podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě (pravidlo 

vyuţitelné podpůrně).28 

                                                 
27

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Vládní návrh nového občanského 

zákoníku, [cit. 2011-08-18].  Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf> 
 
28

 Oddíl 5 

Bytové spoluvlastnictví 
Pododdíl 1 
 
Základní ustanovení 
§ 1150 
(1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci zaloţené vlastnictvím jednotek. 
Bytové spoluvlastnictví můţe vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma 
byty. 
(2) Co je stanoveno v tomto oddílu o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakoţ i pro soubor 
bytů nebo nebytových prostorů. 
§ 1151 
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De lege lata platí, ţe stavba není součástí pozemku. Pozemky jsou 

nemovitostmi a stavby na nich zřízené jsou samostatnými nemovitými, příp. 

movitými věcmi. Nemovitou věcí je stavba spojená se zemí pevným základem, 

jiné stavby jsou pak věcí movitou (§ 119 ObčZ). Úvahy do budoucna jsou 

ovšem, jak je z důvodové zprávy k vládnímu návrhu občanského zákoníku 

zřejmé, jiné. Navrhuje se vrátit se k osvědčené a v převáţné většině 

zahraničních právních řádů respektované zásadě, podle níţ stavby a další 

konstrukce pevně spjaté s pozemkem nejsou samostatnými věcmi, nýbrţ tvoří 

součást pozemku, jako věci hlavní. Toto tradiční pojetí bylo československém 

právu nahrazeno v roce 1950 zásadou opačnou, podle níţ pozemek a budova 

na něm umístěná jsou dvěma samostatnými věcmi v právním smyslu. Tato 

změna přinesla celou řadu těţkostí. V důsledku uvedeného přístupu je moţné, 

aby vlastník stavby zároveň nebyl vlastníkem pozemku, na němţ se stavba 

nachází. V důsledku toho praxe musí řešit vzájemné vztahy mezi vlastníky 

pozemků a staveb na nich umístěných. Navíc je-li jedna osoba současně 

vlastníkem pozemku i stavby na něm umístěné, je vlastníkem dvou různých 

věcí v právním smyslu, a teoreticky tudíţ můţe s těmito věcmi samostatně 

disponovat.29  

 

Návrh občanského zákoníku se tak vrací k tradiční, v evropských 

právních řádech obvyklé zásadě superficies solo cedit a ve svém ustanovení 

§ 499 stanoví: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, 

stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb 

dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. 

Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i kdyţ zasahuje 

pod jiný pozemek.“ 

                                                                                                                                               
Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech 
nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá. 
 
29

 V podrobnostech MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Důvodová zpráva 
k návrhu nového občanského zákoníku, [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: 
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf> 
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„Protoţe se nový občanský zákoník vrací k zásadě superficies solo cedit 

(§ 3024 aţ 3031 – pozn. autorky), je nezbytné reagovat na stav trvající 

od r. 1951, kdy byl právní reţim pozemků a staveb oddělen. Ve stejné situaci se 

ocitlo sjednocené Německo, pokud jde o území bývalé NDR (a obdobně 

i Rusko, které se svým novým občanským zákoníkem rovněţ vrátilo k zásadě, 

podle níţ povrch ustupuje pozemku, dokonce po více neţ sedmdesáti letech). 

Vzhledem k tomu, ţe bývalý občanský zákoník NDR (ZGB DDR) oddělil pro 

určité případy (§ 287 aţ 294) vlastnictví pozemku a stavby, byl při sjednocení 

Německa novelizován uvozovací zákon k BGB v části týkající se přechodných 

ustanovení sledující obnovení zásady superficies solo cedit i pro území nových 

spolkových zemí. Touto úpravou se inspirují i zdejší přechodná ustanovení. Je 

zřejmé, ţe právní spojení stavby s pozemkem v jedinou nemovitou věc nelze 

ve všech situacích zajistit postupem obdobně jednoduchým a kategorickým, 

jakým bylo vlastnické právo k pozemku a ke stavbě občanským zákoníkem z r. 

1950 právně odděleno. Proto se navrhuje obnovit toto právní spojení dnem 

účinností nového zákona jen v těch případech, kdy dosavadní (tj. oddělené) 

vlastnické právo k pozemku i ke stavbě náleţí téţe osobě. Naopak v případech, 

kdy vlastnické právo k pozemku a ke stavbě náleţí různým osobám, odkládá se 

právní spojení pozemku a stavby v jednu nemovitou věc aţ do doby, kdy se 

vlastnictví pozemku i stavby spojí v rukou jediného vlastníka. Za tím účelem se 

navrhuje zaloţit vlastníkovi pozemku zákonné předkupní právo ke stavbě 

a vlastníku stavby zákonné předkupní právo k pozemku, popřípadě k příslušné 

části pozemku, lze-li pozemek funkčně rozdělit. Zvláštní úpravu vyţaduje 

situace, kdy se převádí pozemek, na němţ je zřízena některá ze staveb, které 

nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí, jako jsou např. drobné stavby 

(typicky stavby s jedním nadzemním podlaţím o zastavěné ploše do 16 m2 

a výšce do 4,5 m), stavby, které nejsou budovami, některé technické stavby 

a další. Protoţe takové stavby nejsou zapsány do veřejného seznamu, nelze se 

opřít o zásadu veřejné důvěry v katastr, a není tedy ani vyloučen případ, kdy 

vlastník pozemku převede vlastnické právo k pozemku a nabyvatel bude 

vzhledem k okolnostem konkrétního případu v dobré víře, ţe nabývá vlastnické 

právo k pozemku i se stavbou. I v těchto případech má dojít, obdobně jako 

podle analogické německé úpravy, k právnímu spojení stavby s pozemkem 

a k vzniku vlastnického práva nabyvatele. Dosavadní vlastník stavby však musí 
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být za ztrátu vlastnického práva odškodněn, a proto se mu zakládá právo 

na náhradu škody vůči zciziteli. Zvláštní úpravu rovněţ vyţaduje situace, kdy 

stavba zasahuje několik pozemků. Pro tyto případy se, opět obdobně jako 

v analogické úpravě německé, navrhuje stanovit, ţe se výše uvedená právní 

pravidla vztahují jen na pozemek, na němţ stojí převáţná část stavby, zatímco 

pokud jde o pozemky, na něţ části stavby jen přesahují, se pouţijí ustanovení 

o přestavku… Navrhuje se stanovit i právní pravidlo, ţe o vlastníku nemovité 

věci, která není součástí pozemku, platí ustanovení o vlastníku pozemku 

obdobně. Toto ustanovení nedopadne jen na přechodné stavy odděleného 

vlastnictví pozemku a stavby, u nichţ se předpokládá, ţe postupem času 

splynou, ale i na stavy, o nichţ se splynutí odděleného vlastnictví 

nepředpokládá, buď proto, ţe je upravují zvláštní právní předpisy (např. horní 

zákon ohledně loţisek vyhrazených nerostů), anebo proto, ţe i tento 

navrhovaný zákon sám se zachováním odděleného vlastnictví počítá (např. 

u podzemních staveb se samostatným účelovým určením) nebo umoţňuje jeho 

vznik (např. úpravou práva stavby).“30 

 

 

4.2 Sekce jako budova 

 

Podle zákona o vlastnictví bytů lze vymezit jednotku v budově, která je 

samostatnou věcí. Rozhodnutím vlastníka lze však za budovu od účinnosti 

novely zákona o vlastnictví bytů č. 103/2000 Sb. povaţovat rovněţ sekci se 

samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je 

tak stavebně technicky uspořádána, ţe můţe plnit samostatně základní funkci 

budovy. Fakticky však došlo k vymezení řady sekcí, zvláště panelových domů, 

jako budovy ještě před touto novelou. Pro posouzení budovy jako samostatné 

věci bylo do 1. 7. 2000 rozhodující kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu. 

„Nesprávné označení jedné budovy několika čísly popisnými a geometrické 

                                                 
30

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Důvodová zpráva k návrhu nového 

občanského zákoníku, [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: < 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf> 
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rozdělení pozemku pod budovou na několik pozemků, označených 

samostatnými parcelními čísly, však vedlo v častých případech k tomu, ţe 

vlastník budovy, která je evidována na více parcelách a má přiděleno více čísel 

popisných (jedno pro kaţdou sekci, vchod nebo blok), zpracoval 

a katastrálnímu úřadu předloţil prohlášení vlastníka budovy, v němţ vymezil 

jednotky v domě pouze v jedné z těchto sekcí. Nejednalo-li se o takovou sekci, 

která, i kdyţ byla označena samostatně číslem popisným, byla z hlediska 

stavebnětechnického uspořádána tak, ţe mohla plnit samostatně základní 

funkci budovy, tzn. samostatné věci podle § 118 obč. zák., mohly by být 

důsledky takovýchto úkonů, třebaţe ´legalizované´ vkladem do katastru 

nemovitostí, do budoucna zpochybnitelné. Situace, která v praxi vznikla 

……byla do jisté míry zapříčiněna i nesprávnými postupy při přidělování tzv. 

čísel popisných. Podle ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, 

označování ulic a číslování domů ….. musely mít všechny budovy určené 

k trvalému obývání popisné číslo. Také některé jiné budovy trvalého rázu 

musely být opatřeny popisným číslem. Bylo proto moţné usoudit, ţe pokud má 

stavba popisné číslo, jedná se vţdy o samostatnou budovu, tedy o věc 

způsobilou být předmětem vlastnictví.“31 

 

Dle v současné době platné vyhlášky 326/2000 Sb., která výše zmíněný 

předpis nahradila, se kaţdá budova označuje pouze jediným číslem popisným 

nebo evidenčním. Pokud pak v současné době má dojít k vymezení sekce jako 

budovy, posouzení, zda je sekce stavebně a technicky uspořádána tak, ţe 

můţe plnit samostatně funkci budovy, provádí stavební úřady v souladu se 

stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR a za tímto účelem vydávají jiné 

opatření jako jeden z podkladů pro zápis sekce jako budovy s jednotkami 

katastrálním úřadem do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

                                                 
31

 ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a.s., 2009, str. 6 
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5. Společné části domu 

 

 

5.1 Společné části podle zákona o vlastnictví bytů 

 

Společnými částmi domu s jednotkami jsou dle ust. § 2 písm. g) BytZ 

části domu určené pro společné uţívání. Jmenovitý, zde uvedený výčet je 

pouze demonstrativní, jelikoţ mu předchází výraz „zejména“. Avšak nejen tento 

demonstrativní výčet sám o sobě, ale právě jeho spojení s první částí definice 

určující, ţe společnými částmi domu jsou „části domu určené pro společné 

uţívání“, můţe činit výkladové problémy. Je tomu tak proto, ţe příkladmý výčet 

obsahuje zřejmě i takové části, které uţívá výhradně některý z vlastníků 

jednotek. Právě některé ve výčtu uvedené společné části domu fakticky 

související přímo s určitou bytovou nebo nebytovou jednotkou jsou předmětem 

nejasností i sporů, zvláště v záleţitostech financování jejich údrţby a obnovy. 

Zaměřme se tedy na jednotlivé obvyklé i méně časté společné části. Výše 

zmíněný, zákonem předkládaný demonstrativní výčet uvádí základy, střechu, 

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

terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody 

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

vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i kdyţ jsou 

umístěny mimo dům; dále se za společné části domu povaţují příslušenství 

domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení 

společné prádelny). 

 

O základech stejně jako o střeše jako společných částech domu nebývá 

pochyb. Jinak tomu ale jiţ můţe být u hlavních svislých a vodorovných 

konstrukcí, protoţe zákon je blíţe nespecifikuje. Zpravidla jsou ztotoţňovány 

s nosnými konstrukcemi, které jsou ovšem rovněţ ryze technickým, nikoli 

právním pojmem. Mám však za to, ţe hlavní svislé a vodorovné konstrukce jsou 

pojmem širším a zahrnují v sobě i pro dům významné jiné neţ nosné 

konstrukce. Bez dalšího bych pod zmíněný pojem řadila vertikální i horizontální 

nosné konstrukce a konstrukci střechy. Svislými nosnými konstrukcemi jsou ty, 
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které staticky zabezpečují stavbu a přenášejí zatíţení aţ do základů, spolu 

s tím pak zpravidla chrání proti vnějším, zvláště povětrnostním vlivům – patří 

sem nepochybně obvodový plášť stavby se všemi svými prvky. Vodorovné 

nosné konstrukce přenášejí zatíţení do svislých konstrukcí).32 Hlavním 

konstrukčním prvkem jsou také konstrukce spojující různé úrovně v budově – 

tedy schodiště. Podobně se zpravidla pohlíţí také na stěny oddělující jednotku 

od společných částí domu, které, i kdyţ nejsou nosným zdivem, je třeba nejen 

dle mého názoru povaţovat za hlavní svislé konstrukce, tedy i společné části 

domu, jak je vymezuje zákon o vlastnictví bytů.33 

 

Určité problémy v praxi činí vchody. Zákon totiţ neříká, zda společnou 

částí domu jsou pouze vchody do domu a jeho společných částí či také vchody 

do bytových jednotek. Vchod do bytové jednotky je stavebním otvorem stěny 

oddělující jednotku od společných prostor, tudíţ z logiky věci by měl být 

povaţován za společnou část domu, avšak protoţe neslouţí společnému 

uţívání, ale výlučně vlastníku jednotky, lze se přiklonit k tomu, ţe můţe být 

povaţován za součást jednotky. Naopak začlenění bytového vchodu 

do společných částí domu bych povaţovala za vhodné z hlediska 

architektonického a estetického, protoţe tak by se omezilo zásadně rozdílné 

provedení vchodů do bytových jednotek v rámci jedné budovy. Praxe je však 

nejednotná, proto v konkrétních případech máme oporu zřejmě jen v tom, jak 

byly v konkrétním domě jednotky vymezeny. Tomáš Dvořák zastává názor, ţe 

vchod do jednotky náleţí vlastníku jednotky, cit.: „U dveří vchodových 

do konkrétní jednotky, které jednotku oddělují od společných částí domu 

(v praxi typicky společné chodby), …………… je přinejmenším sporné, 

………………… proč by tyto dveře měly být součástí společných částí domu. 

Zákonná dikce je zde nejasná potud, zda zákon zahrnuje pouze vchody 

domovní anebo i vchody do jednotky. Z logiky věci lze nicméně dovodit, ţe se 

podle všeho jedná toliko o domovní vchody, a ţe proto vchody do jednotky jsou 

                                                 
32

 PEXOVÁ, J. Definice a názvosloví stavebních objektů, základní pojmy užívané ve 
stavebnictví, hlavní konstrukční části budov. 01/2009 [cit. 2011-08-18].  Dostupné z: < 
http://www.skoleni-kurzy.eu/ke_stazeni/1/prednasky_ke_stazeni/01_PST-Pojmy.pdf>  
 
33

 Srov. ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2009, str. 33 
 

http://www.skoleni-kurzy.eu/ke_stazeni/1/prednasky_ke_stazeni/01_PST-Pojmy.pdf
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součástí jednotky (nikoliv společných částí domu)…“34 Se zmíněným autorem 

ovšem souhlasím v postoji o nepřijatelnosti nejednoznačného vymezení 

vchodových dveří do jednotky, protoţe ta praxi činí značné aplikační obtíţe 

vedoucí i k – z hlediska právního – nesmyslným závěrům, cituji opět Tomáše 

Dvořáka: „Jako nesmysl je však moţno vţdy označit často se objevující dikci v 

řadě prohlášení vlastníka budovy, podle které je vnitřní strana dveří součástí 

jednotky, vnější strana dveří pak součástí společných částí domu. To je úplně 

absurdní, neboť se tak dveře vlastně „rozřezávají“ na vnější a vnitřní část, coţ 

je jiţ na prvý pohled nesmysl.“35 U vnitřních dveří oddělujících jednotlivé 

místnosti v jednotce je nepochybné, ţe se jedná o součást jednotky. 

 

S obdobnými problémy se setkáváme u oken. Zákon totiţ výslovně 

neupravuje, jsou-li součástí společných částí domu téţ okna, v čemţ mnohá 

společenství a téţ autoři odborných publikací spatřují problém, můţeme opět 

citovat Tomáše Dvořáka: „Pokud se jedná o okna nacházející se na chodbách, 

mezipatrech, podestách, kočárkárnách, sušárnách atp., je nepochybné, ţe se 

zde jedná o součást společných částí domu. Pokud se ovšem jedná o okna 

nacházející se v jednotlivých místnostech tvořících součást jednotky a okna 

a okenní dveře z balkónů, lodţií a teras, pokud se jedná o balkóny, lodţie 

a terasy bezprostředně přiléhající k jediné jednotce a přístupné pouze z jediné 

jednotky, je situace podstatně komplikovanější. Vzhledem k tomu, ţe se tato 

okna jeví být integrální součástí kaţdé konkrétní jednotky, jeví se na prvý 

pohled logickým závěr, ţe se jedná o součást jednotky, nikoliv o součást 

společných částí domu. Ve skutečnosti věc není aţ tak jednoduchá. Předně 

zákon okna za součást jednotky výslovně neoznačuje. A za druhé, okna nutně 

tvoří součást svislé vnější konstrukce obvodových zdí domu, a tak se jeví být 

logickým závěr, ţe se jedná o součást společných částí domu.  V praxi byla 

a jsou - pouze na základě vnějšího zdání a bez hlubšího uváţení podstaty věci - 

často v prohlášení vlastníka budovy okna označována za součást jednotky. 

Tyto klauzule jsou někdy označovány za neplatné pro rozpor se zákonem právě 

s odvolávkou na faktický stav věci. Nelze ovšem při výkladu zákona zaměňovat 

                                                 
34

 DVOŘÁK, T. Poznámka ke společným částem domu. Právní fórum. 2008, číslo 12, str. 493 
a násl. 
 
35

 Tamtéţ. 
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přání s jeho skutečným obsahem. Jakkoliv jsou takové klauzule nevhodné 

a nedomyšlené, nelze z mlčení zákona dovodit částečnou neplatnost prohlášení 

vlastníka budovy v tomto ohledu. Se zřetelem k výše řečenému lze dovodit 

následující závěry. Pokud prohlášení vlastníka budovy určuje okna za součást 

jednotky, je taková klauzule platná, neboť nelze z mlčení zákona dovodit její 

neplatnost. Vlastník jednotky je oprávněn a povinen k údrţbě oken sám 

z vlastních prostředků; tím není dotčena jeho povinnost vyţádat si předchozí 

souhlas všech vlastníků ke změnám, kterými se mění vzhled domu (§ 13 odst. 3 

věta druhá byt. zák.). Jestliţe však prohlášení vlastníka budovy v tomto směru 

mlčí, pak je dovoditelný závěr, ţe se jedná o součást společných částí domu. 

O údrţbě oken v takovémto případě rozhodují všichni vlastníci kolektivně 

a úhrada se provádí ze společných prostředků dlouhodobé zálohy na opravy 

a investice, ledaţe se vlastníci dohodnou (jednomyslně) jinak.“36 

  

Souhlasím s autorem výše uvedených řádek, ţe okna, která jsou 

umístěna v jednotce, jsou stavebními otvory ve vnějším plášti domu, tj. jsou 

jeho součástí, a proto je třeba povaţovat je za společné části domu. Opačný 

přístup postrádá rozumné odůvodnění. Musím ale opět namítnout, ţe ani tato 

okna neslouţí společnému uţívání, proto je opět problém, podřadit je pod 

zákonnou definici společných částí domu. Prakticky jsou okna v jednotkách 

zpravidla problémem u starších budov, ať uţ jsou nebo nejsou-li prohlášením 

vlastníka určena jako společné části domu. Pokud totiţ společenství vlastníků 

jednotek neprovedlo jejich jednorázovou opravu nebo výměnu ve všech 

jednotkách, financovanou z prostředků společenství, vlastníci některých 

jednotek realizují zpravidla výměnu oken vlastními silami a z vlastních 

prostředků zcela nekoordinovaně. Tím vzniká jednak problém právní, jsou-li 

okna v jednotce společnými částmi domu, a za druhé v důsledku takového 

spontánního postupu můţe dojít k obtíţně napravitelným estetickým 

poškozením budovy.  

 

                                                 
36

 DVOŘÁK, T. Poznámka ke společným částem domu. Právní fórum. 2008, číslo 12, str. 493 a 
násl. 
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Zatímco o chodbách, prádelnách, sušárnách, kočárkárnách, komínech 

a kotelnách jako společných částech domu zpravidla nikdo nepochybuje, spory 

o charakter a drţbu balkónů, lodţií a teras jsou „denním chlebem“ mnoha 

společenství vlastníků jednotek, i kdyţ tyto části budovy jsou zpravidla 

(na základě výkladu Ministerstva pro místní rozvoj – pozn. autorky) prohlášením 

vlastníka určeny jako společné části domu. Zákonné vymezení je podobně jako 

u oken umístěných v jednotce a jako v případě vchodových dveří do jednotky 

nejednoznačné. Problém má svoji podstatu pochopitelně v tom, ţe u řady 

objektů přiléhají balkóny, lodţie a různě rozsáhlé terasy jen k některým bytovým 

jednotkám, ale na jejich údrţbě a opravách by se měli podílet vlastníci všech 

jednotek, tedy i těch, jejichţ vlastníci na ţádný z balkonů, lodţií a teras nemají 

přístup a jsou vyloučeny z jejich uţívání. Nejedná se totiţ o místnosti, ale 

konstrukční prvky vnějšího pláště budovy, coţ platí i pro zasklené lodţie. A tak 

přestoţe se zahrnutí balkónů, lodţií a teras mezi společné části domu jeví jako 

technicky i architektonicky správné a nepostrádá ani právní logiku, chybí aspekt 

spravedlivého uspořádání věcí, coţ je pro oblast soukromého práva neţádoucí. 

Jistým východiskem z tohoto stavu by mohlo být zákonné zakotvení zvláštního 

reţimu těchto společných částí domu, například slovenský zákon zakotvil 

povinnost vlastníka jednotky přilehlé k balkónu, lodţii nebo terase, kterou uţívá, 

přispívat nad rámec svého příspěvku do fondu provozu, údrţby a oprav dalšími 

prostředky podle podlahové plochy balkónu, lodţie nebo terasy bez ohledu 

na technický stav těchto jinak společných prostor (§ 10 zákona 

č. 182/1993 Z. z. ve znění pozdějších novel).  

 

Společnými částmi domu jsou vţdy prvky, které lze označit za technická 

zařízení budovy. Jsou jimi zákonem zmíněné komíny, rozvody tepla, rozvody 

teplé a studené vody, kanalizace, rozvody plynu, elektřiny, vzduchotechniky. 

Dále pak rovněţ výtahy, hromosvody, společné antény, a to i kdyţ jsou 

umístěny mimo dům. Za společné části domu povaţují příslušenství domu 

(například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení 

společné prádelny), ale i výměníky tepla apod. Zatímco vedení technických 

zařízení umístěná vně budovy (kanalizační a vodovodní přípojky apod.) jsou 

z hlediska vlastnického zpravidla jednoznačně určena, spory by se mohly týkat 

rozvodů vnitřních a jejich jednotlivých prvků např. topných těles a jiných 
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zařízení společné technické soustavy umístěných přímo v jednotkách. Protoţe 

tyto prvky jsou součástí společné soustavy, povaţuji za vhodné zahrnout je 

do společných částí se všemi klady i zápory takového uspořádání, či jejich 

reţim povinně vymezit prohlášení vlastníka. 

 

Vládní návrh občanského zákoníku je v části týkající se vymezení 

společných prostor dosti nebezpečně stručný a v případě jeho přijetí 

ve stávající podobě předvídám aplikační obtíţe.37Nicméně není formulačně 

nejednoznačný, resp. rozporuplný jako stávající právní úprava. 

 

 

5.2 Absolutně a relativně společné části domu 

 

Znění ust. § 8 BytZ, resp. jeho druhého odstavce in fine je základem, 

o který se opírá právní konstrukce tzv. absolutně a relativně společných částí 

domu. 

 

Společnými částmi domu jsou dle zmíněného ustanovení ty společné 

části, jeţ jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků (rozuměj všech vlastníků) 

jednotek. Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu se řídí 

vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše 

všech jednotek v domě.  

 

                                                 
37

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Vládní návrh nového občanského 

zákoníku, [cit. 2011-08-18].  Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf>   
 
Společné části 
§ 1152 
(1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají slouţit 
vlastníkům jednotek společně. 
(2) Společnými jsou vţdy pozemek, na němţ byl dům zřízen, nebo věcné právo, jeţ vlastníkům 
jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu 
včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakoţ i pro zachování bytu jiného 
vlastníka jednotky, a zařízení slouţící i jinému vlastníku jednotky k uţívání bytu. To platí i v 
případě, ţe se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému uţívání. 
§ 1153 
Neurčí-li se podíly na společných částech se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu 
nebo jako stejné, platí, ţe jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové 
podlahové ploše všech bytů v domě. 
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Obdobně se, dle druhého odstavce § 8 BytZ, postupuje i u stanovení 

společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých 

jednotek – tj. tzv. relativně společných částí domu. Tomáš Dvořák k této 

problematice uvádí: „…jsou společné jen některým vlastníkům jednotek (např. 

sauna, bazén, sušárna aj.) ….Podle mého soudu lze vymezit jen absolutně 

společné části domu, anebo absolutně i relativně společné části domu, nikdy 

však jen relativně společné části domu… nejasné…můţe být, zda můţe být 

relativně společná část domu ve vlastnictví jen jediné jednotky….Vzhledem 

k absenci výslovné normativní odchylné úpravy lze proto tuto otázku uzavřít 

konstatováním, ţe určitá část domu můţe být v prohlášení vymezena k uţívání 

pro vlastníka jedné jediné konkrétní jednotky, neb to zákon nezakazuje.“38  

 

Absence podrobnější právní úpravy relativně společných částí domu 

dává prostor pro úvahy o způsobu výpočtu podílu na relativně společných 

částech domu (pokud tyto např. nemají podlahovou plochu), příp. téţ pro 

konstrukce modifikovaného výpočtu spoluvlastnického podílu na absolutně 

společných částech domu).39 Domnívám se, ţe je to stav nešťastný. Ust. § 8 

BytZ osobně povaţuji za kogentní, modifikaci stanovení podílu na společných 

částech domu z tohoto důvodu pak za vyloučenou. I kdyţ i na jiném místě (§ 4 

odst. 2 písm. c) BytZ) zákon počítá s určením absolutně a relativně společných 

částí budovy, a to v prohlášení vlastníka budovy, opět ani toto ustanovení 

neposkytuje návod, jaké části budovy mohou být vymezeny jako relativně 

společné, jak je to s podíly při existenci absolutně i relativně společných částí 

budovy a jak se jejich existence projeví v hospodaření se společnou věcí. Také 

Jiří Čáp povaţuje stávající právní úpravu za nešťastnou, vyjadřuje názor, ţe 

relativně společnými částmi domu mohou být nanejvýš kůlny apod. drobné 

stavby náleţející k domu a strojní části výtahu, strojní část prádelny 

a mandlovny, naopak vše ostatní je společnou částí domu.40  

 

                                                 
38

 DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha : ASPI, a. s., 2007, s. 53 – 54 

 
39

 Viz tamtéţ na str. 57 
 
40

 ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a.s., 2009, str. 61 - 62 
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Prohlášení vlastníků z výše uvedených důvodů mohou na první pohled 

odpovídat znění zákona, kdyţ např. vymezí parkovací stání či sklepní nezděné 

místo pro jednu určitou jednotku, ale neurčí dostatečně právní vztahy z tohoto 

vymezení vyplývající – přičemţ z hlediska uţívání je vše zpravidla zřejmé, 

avšak z hlediska nákladů údrţby a oprav nikoli. Protoţe, jak bylo výše 

naznačeno, ve znění zákona lze nalézt oporu pro spravedlivé uspořádání jen 

stěţí, maximálně vhodným se jeví podrobná úprava všech zmíněných aspektů 

uţívání, oprav a údrţby společných částí domu v uţívání některého vlastníka či 

jen některých vlastníků v prohlášení. V opačném případě neshledávám totiţ jiný 

moţný přístup neţ takový, jaký je k ostatním společným částem domu. 

 

Zbývá podotknout, ţe tzv. relativně společné části domu se neprojeví 

v údajích zapsaných v katastru nemovitostí, jelikoţ v katastru nemovitostí se dle 

katastrální vyhlášky - vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon) 

ve znění pozdějších předpisů, jejího ust. § 9 odst. 2 písm.  evidují o jednotce 

tyto údaje:  

a) číslo jednotky, 

b) údaje o budově, ve které je jednotka vymezena, 

c) typ jednotky a způsob vyuţití jednotky, 

d) typ a způsob ochrany nemovitosti, 

e) číslo listu vlastnictví, 

f) spoluvlastnický podíl na společných částech domu, které jsou ve 

spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, 

g) právní vztahy a další práva, 

h) další údaje dle § 12 vyhlášky (např. upozornění, ţe zapsaný právní vztah 

nebo zapsané právo je dotčeno změnou, upozornění na související list 

vlastnictví apod. 
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6. Vznik a zánik vlastnictví jednotky 

 

6.1 Vznik vlastnictví jednotky (originární) 

 

Ustanovení § 5 BytZ předvídá několik způsobů, jimiţ můţe dojít 

originárně (nově) ke vzniku vlastnického práva k jednotce spolu se 

spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a případně také 

pozemku. 

 

Tak podle § 5 odst. 1 BytZ vlastnictví jednotky spojené se 

spoluvlastnickým podílem na společných částech domu (dále jen "vlastnictví 

jednotky") vzniká vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí 

nebo výstavbou jednotky provedenou na základě smlouvy o výstavbě. 

 

Vlastnictví jednotky můţe vzniknout rovněţ dle ust. § 5 odst. 2 BytZ 

na základě dohody spoluvlastníků budovy nebo rozhodnutí soudu o zrušení 

a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy nebo na základě dohody nebo 

rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manţelů. Je-li předmětem 

vypořádání podílové spoluvlastnictví budovy, můţe vlastnictví jednotek 

vzniknout jen po předchozím vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy 

tak, ţe velikost spoluvlastnických podílů budovy se rovná velikosti 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu stanovených podle § 8 

odst. 2 BytZ. To platí obdobně, je-li předmětem vypořádání společného jmění 

manţelů budova. Způsobem uvedeným v § 5 odstavcích 2. aţ 4. BytZ nelze 

nabýt do vlastnictví jednotku, pokud je v budově alespoň jeden byt, jehoţ 

nájemcem je fyzická osoba. I bez hlubšího zkoumání je zřejmé, ţe zákonodárce 

z přehnané horlivosti v zajištění ochrany nájemních vztahů zcela neadekvátně 

zkomplikoval vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy cestou vymezení 

jednotek, které by bylo moţné při zachování spoluvlastnictví společných částí 

domu přiřknout do výhradního vlastnictví některého z původních podílových 

spoluvlastníků budovy. Nejen dle mého názoru se jedná o úpravu z hlediska 

právního diskriminační a omezující podílové spoluvlastníky nad únosnou míru, 

ale z hlediska hospodaření s budovou i ustanovení nevhodné, zvláště při větším 
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mnoţství podílových spoluvlastníků. Josef Fiala hodnotí zmíněná ustanovení 

zákona o vlastnictví bytů obdobně: „Toto ustanovení omezuje moţnosti 

přeměny podílového spoluvlastnictví budovy a společného jmění na bytové 

vlastnictví. Podle doslovného výkladu zákona význam tohoto pravidla 

způsobuje, ţe bude-li byť jediný byt v budově předmětem nájmu, nelze 

přeměnu podílového spoluvlastnictví a společného jmění na bytové vlastnictví 

provést. Tento doslovný výklad zákona ovšem postrádá jakoukoli logiku a podle 

názoru autorů omezuje spoluvlastníky budovy nad únosnou míru. Pokud soudní 

praxe nedospěje k jinému závěru, autoři jsou přesvědčeni, ţe pro splnění 

přiměřené ochrany nájemců plně postačí, kdyţ se nijak nezmění vlastnictví, 

resp. osoby spoluvlastníků jednotek, které mají najaty. Ostatní jednotky by tedy 

mohly být mezi spoluvlastníky vypořádány jiným způsobem (přikázáním jen 

některým spoluvlastníkům). Tento výklad by zachoval smysl úpravy a zmírnil by 

nepřijatelné omezení, dané doslovným výkladem zákona. Soudní praxe 

prozatím zaujala obdobné stanovisko v případě existence krátkodobého 

pronájmu (srov. rozsudek NS sp. zn. 22 Cdo 3242/2007).“41 

 

 

6.2 Prohlášení vlastníka budovy 

 

Ve smyslu ust. § 5 odst. 1 BytZ vlastnictví jednotky, ať uţ je bytem nebo 

nebytovým prostorem, vzniká vkladem prohlášení vlastníka budovy do katastru 

nemovitostí. Zmíněné ustanovení nepoţaduje, aby zároveň s vkladem 

prohlášení nezbytně jiţ musela být převedena určitá jednotka v domě. Na jiném 

místě (ust. § 7 BytZ) zákon o vlastnictví bytů uvádí, ţe převodem vlastnictví 

k první jednotce za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytů se mění 

vlastnictví dosavadního vlastníka budovy na  vlastnictví zbývajících 

nepřevedených jednotek v domě a na spoluvlastnictví společných částí domu. 

Akademické diskuse (na níţ se podílel např. i Jiří Čáp42) na téma, zda 

                                                 
41

 NOVOTNÝ, M. FIALA, J. HORÁK, T. OEHM, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. Zákon o vlastnictví bytů. 

Komentář. 4., doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 70 
 
42

 ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a.s., 2009, str. 70 
 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=njptembqhbpxa4s7gvpxg5dsl4ytqn3b&conversationId=108959
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prohlášení vlastníka o vymezení jednotek lze do katastru nemovitostí vloţit, 

aniţ by bylo spojeno s převodem první jednotky, či nikoli, povaţuji 

za nevýznamné. Praxe katastrálních úřadů mi dává za pravdu. Osobně povaţuji 

samostatný návrh na vklad prohlášení vlastníka za výhodnější, jelikoţ případné 

odstraňování chyb v tomto ne zcela banálním řízení nepostihne nabyvatele 

převáděné jednotky. V současné době jsou realizovány katastrálními úřady jak 

vklady prohlášení vlastníka budovy bez současného převodu první 

z vymezených jednotek, tak vklady vlastnického práva k jednotce na základě 

smlouvy o převodu první jednotky v domě, kde prohlášení vlastníka budovy je 

povinnou přílohou návrhu. 

 

Prohlášení vlastníka budovy je svým charakterem právním úkonem, a to 

úkonem jednostranným, adresovaným katastrálnímu úřadu. Jde o projev vůle 

směřující ke změně právní povahy budovy. Z věci jediné se prohlášením 

budova mění na dům s jednotkami, coţ je spojeno s pluralitou vlastnictví této 

budovy. Prohlášení není právním úkonem banálním a vyskytuje se zde riziko 

většího výskytu chyb, kterých by se měl vlastník vyvarovat. Pokud uţ 

prohlášení vady má, posuzují se jejich důsledky podle povahy a závaţnosti 

pochybení.  

 

Vlastník budovy svým prohlášením určuje prostorově vymezené části 

budovy, které se za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytů 

a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami [§ 2 písm. h)] 

a společnými částmi domu [§ 2 písm. g)]. Prohlášení musí mít dle ust. § 4 BytZ 

písemnou formu. Prohlášením se tedy rozděluje budova na jednotlivé byty 

a nebytové prostory a společné části budovy. Prohlášení můţe být právně 

relevantní pouze ve vztahu k budově, která splňuje poţadavky ust. § 2 písm. a) 

BytZ, musí tedy obsahovat nejméně dva samostatné prostory, které mohou být 

vymezeny jako jednotky. 

Prohlášení vlastníka budovy musí obsahovat 

a) označení budovy údaji podle katastru nemovitostí, číslo jednotky včetně 

jejího pojmenování a umístění v budově, 

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

vybavení, 
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c) určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech 

jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům 

jen některých jednotek, 

d) stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech 

budovy (§ 8 odst. 2 BytZ), 

e) označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem 

jiných práv podle § 21 BytZ, údaji podle katastru nemovitostí, 

f) práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a práva 

k pozemku, která přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek, 

g) pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, 

údrţbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku, 

h) pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, 

včetně označení osoby pověřené správou domu. 

K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaţí, popřípadě jejich schémata, 

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

plochách jednotek. 

 

Vznik spoluvlastnictví budovy a vlastnictví jednotek na základě 

prohlášení vlastníka budovy vkladem vlastnického práva do katastru 

nemovitostí označuje např. Jiří Čáp za administrativně-právní úkon43, kdy 

rozdělením původně jedné nemovité věci (budovy) na více „samostatných 

předmětů“ v právním slovy smyslu, tj. jednotek, bytů či nebytových prostor, 

obligatorně spojených se vznikem spoluvlastnického podílu na společných 

částech budovy a stavebním pozemku v rozsahu odpovídajícím velikosti 

jednotky v poměru ke všem jednotkám v budově, vzniká vlastnické právo 

k jednotce. Osobně mám za to, ţe se jedná, podobně jako u dalších právních 

úkonů učiněných ve vztahu k nemovitostem, o sloţenou právní skutečnost 

obsahující povinně dvě fáze – platný písemný právní úkon vlastníka 

(prohlášení) završený (účinný) zápisem do katastru nemovitostí. 

 

                                                 
43

 ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a.s., 2009, str. 58 
 



58 

 

Na stejném místě Jiří Čáp správně podotýká44, ţe vlastnické právo 

k jednotce existuje v rámci spoluvlastnictví budovy. Odpovídá tomu také způsob 

zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí, neboť pro zápis vlastnictví 

jednotek a spoluvlastnictví společných částí domu do katastru nemovitostí se 

zakládá jednak list vlastnictví pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory, 

ve kterém jsou jednotky vymezeny a dále listy vlastnictví pro vlastnictví bytu 

a nebytového prostoru. Pouze jednotky a jejich prostorově ohraničené 

příslušenství mohou být předmětem vlastnictví, naopak jiný prostor v budově 

takovým předmětem být nemůţe. Přitom jednotkou – bytem – můţe být prostor 

stavebním úřadem k takovému uţívání schválený, to platí také pro jednotku, 

která je nebytovým prostorem. V rámci místností, které jsou podle stavebního 

úřadu určeny k jiným účelům neţ bydlení, lze rozlišit ty, které jsou určeny 

ke společnému uţívání, a ty, které lze vymezit jako jednotku. Podkladem pro 

takové rozlišení je stavební dokumentace. 

 

Prohlášení vlastníka můţe vykazovat vady, které mohou způsobit jeho 

absolutní neplatnost, i vady jiné, které tak závaţný důsledek nemají. 

Neplatností sankcionuje občanský zákoník (§ 37 ObčZ) právní úkony, jeţ 

nebyly učiněny svobodně, váţně, určitě a srozumitelně. Chyby v psaní 

a počtech nečiní právní úkon neplatným, pokud je jeho význam nepochybný. 

Přesto výskyt takových chyb v prohlášení vlastníka můţe znamenat závaţný 

problém, například při chybném vyčíslení spoluvlastnických podílů. Také právní 

úkon, jehoţ předmětem je plnění nemoţné, je neplatný. Ve vztahu k prohlášení 

vlastníka jako k právnímu úkonu by se jednalo o situace, kdy budova není 

způsobilá být domem s jednotkami podle zákona o vlastnictví bytů. Neplatným 

je rovněţ takový právní úkon, který byl učiněn někým, kdo nemá způsobilost 

k právním úkonům nebo osobou jednající v duševní poruše, která ji činí 

k tomuto právnímu úkonu neschopnou. Dle ust. § 39 ObčZ je neplatným právní 

úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází 

anebo se příčí dobrým mravům. Naposledy zmiňovaný důvod by se zřejmě 

spíše neţ u prohlášení jediného vlastníka uplatnil u dohody podílových 

spoluvlastníků budovy o vypořádání podílového spoluvlastnictví v domě s byty, 
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 Tamtéţ. 
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kde nájemci jsou fyzickými osobami, pokud by nebyla respektována zákonná 

omezení chránící (neadekvátně, jak jsem poznamenala výše) nájemní vztahy. 

Rovněţ nedodrţení písemné formy prohlášení by způsobilo jeho neplatnost. 

 

Praxe katastrálních úřadů i judikatura soudů naznačuje, ţe chyby se 

vyskytují v řadě prohlášení. Asi nejobvyklejší chybou je nesprávné vymezení 

společných částí budovy, příp. jednotek a i v důsledku toho nebo v souvislosti 

s chybným zaměřením nesprávné stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků 

jednotek na společných částech budovy. Dovozovat však ve všech těchto 

případech absolutní neplatnost prohlášení pro rozpor se zákonem by bylo 

přehnaně formalistické, kontraproduktivní a jdoucí proti základním ústavním 

principům. Ač i takto nešťastná rozhodnutí se v minulosti vyskytla (viz rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR   sp. zn. 29 Cdo 1788/2003 ze dne 6. 11. 2003), na který 

poukazuje i Tomáš Dvořák45, převládá, myslím, racionální přístup soudů 

k ochraně vlastnictví a práv nabytých v dobré víře, coţ dokládají jiná rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR. Připomeňme usnesení 28 Cdo 622/2010 ze dne 

15. 6. 2010: „Ke splnění požadavku určitosti právního úkonu postačí, je-li jeho 

předmět vymezen odkazem na jinou listinu, ze které je ovšem tento předmět 

objektivně seznatelný. Bylo-li tedy v prohlášení vlastníka o vymezení bytových 

jednotek odkázáno na určitou listinu obsahující veškeré náležitosti vyžadované 

ustanovením § 4 zákona o vlastnictví bytů pro platné prohlášení vlastníka 

o vymezení jednotek, není důvodu pro závěr o neurčitosti či nesrozumitelnosti 

takto učiněného prohlášení, přičemž není ani rozhodující, zda listina, na níž 

bylo odkázáno, zachycuje platný či neplatný právní úkon, ale skutečnost, zdali 

tato listina dotváří posuzovaný právní úkon tak, aby jej bylo možno považovat 

za určitý a srozumitelný, a tudíž i platný.―46 

 

V jiném případě (22 Cdo 3248/2008) se Nejvyšší soud usnesením 

vyslovil takto: „Judikatura nepodmiňuje platnost prohlášení vlastníka (§ 4 

zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) jeho bezpodmínečným souladem 

                                                 
45

 DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha : ASPI, a. s., 2007, s. 91 
 
46

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 622/2010 ze dne 15. 6. 2010. Náhledem 
z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembrgbpwgxzyg42dc&conversationId=1163281#select
ed-node 
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s kolaudačním rozhodnutím. Občanskoprávní vztahy nemusí být totožné se 

vztahy stavebněprávními, založenými kolaudačním rozhodnutím.― 47 Obdobně 

se také rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2005, sp. zn. 28 Cdo 

2120/2004, Soubor civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 

č. C 3294, uvádí: "Žalobci zajisté pochybili, jestliže ve svém prohlášení k domu 

č. p. 419 v k. ú. S. zahrnuli, v rozporu se stále platným kolaudačním určením, 

"bývalý" domovnický byt nikoli mezi bytové jednotky, ale do společných částí 

domu. Tuto chybu, která protiřečí ustanovení § 2 písm. b/, g/ zákona č. 72/1994 

Sb., však lze zhojit cestou opravy v katastrálním operátu podle katastrálního 

zákona č. 344/1992 Sb. Zatím však není důvodu posuzovat prohlášení 

spoluvlastníků ani jako částečně, natož zcela neplatné. Následky dosud 

zapsané nesprávnosti nikoho bezprostředně nepoškozují a není ve veřejném 

zájmu zpochybňovat platnost v zásadě jinak správného dokumentu a jeho 

zápisu v katastru." 48 Konečně v rozsudku ze dne 20. února 2003, sp. zn. 22 

Cdo 333/2002, se uvádí, ţe: „Jde-li o místnosti, které jsou prokazatelně po 

desetiletí s vědomím a souhlasem stavebního úřadu užívány jako obytné, může 

soud posuzující charakter domu vycházet z toho, že jde o obytné místnosti, 

i když kolaudační rozhodnutí takové určení neobsahuje. I když v této věci byla 

řešena poněkud jiná problematika, je z něj zjevné, že občanskoprávní vztahy 

nemusí být totožné se vztahy stavebněprávními, založenými kolaudačním 

rozhodnutím (podobně viz rozsudek ze dne ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. 

28 Cdo 1796/2007, Soubor civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 

č. C 5573). Otázka, zda v dané věci je nesoulad prohlášení vlastníka 

s kolaudačním rozhodnutím natolik zásadní, že je důvodem neplatnosti 

prohlášení, je již věcí individuálního posouzení, při kterém je třeba přihlédnout 

k faktickému stavu domu.― 49 

                                                 
 
47

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 7. 2010, sp. zn. 22 Cdo 3248/2008 
Náhledem z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembrgbpxm6lcmvzf6mzqga&conversationId=493716#s
elected-node 
 
48

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 28 Cdo 2120/2004. 
Náhledem z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqgzpwgxztgi4ti&conversationId=1163411#selected-
node 
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Také s ohledem na výše popsané problémy lze ocenit znění návrhu 

nového občanského zákoníku, které s vadami prohlášení nejen počítá, ale 

předestírá i způsoby, jak při jejich výskytu postupovat.50 

 

 

6.3 Smlouva o výstavbě 

 

Smlouva o výstavbě je specifickou smluvním typem upraveným 

ustanoveními § 17 a § 18 BytZ. Zákon vyţaduje uzavření smlouvy o výstavbě 

v písemné formě, má-li být realizována: 

a) výstavba nového domu s jednotkami, nebo 

b) výstavba jednotek do vlastnictví formou střešní nástavby, půdní vestavby 

nebo přístavby, nebo 

                                                                                                                                               
Náhledem z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqgnpwgxzrg4zda&conversationId=1163513#select
ed-node 
 
50

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Vládní návrh nového občanského 
zákoníku, [cit. 2011-08-18].  Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf> 
 
§ 1158 
Dojde-li k zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu, nelze prohlášení 
prohlásit za neplatné ani nelze určit, ţe vlastnické právo k jednotce nevzniklo, v případě, ţe 
věcné právo k jednotce nabyla další osoba. 
 
§ 1159 
Odstranění vady prohlášení 
(1) Vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a neodstraní-li je 
původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu upozornila osoba, která na 
tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek společným 
prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom 
má právní zájem. 
(2) Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných částech, 
nepřihlíţí se k tomu. 
 
§ 1160 
Změna prohlášení 
(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatíţena, lze prohlášení změnit s 
předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva. 
(2) Ke změně prohlášení se vyţaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv 
a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě 
souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, a to i kdyţ nejsou stranami dohody. 
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c) mají-li ve stávající budově stavebními úpravami vzniknout nové jednotky 

nebo se mění velikost jednotky a rozsah jejího příslušenství na úkor 

společných částí domu, nebo 

d)  mají-li se stavebními úpravami v domě změnit vnitřní poměry 

a uspořádání domu a zároveň velikosti spoluvlastnických podílů 

na společných částech domu. 

Smlouva o výstavbě má tudíţ specifický věcně-právní účinek, kterým je 

vznik vlastnictví jednotek a podílového spoluvlastnictví společných částí domu. 

Výše uvedený výčet naznačuje moţnosti, jak můţe tento účinek nastat. Je to 

jednak především výstavbou domu s jednotkami, nebo změnou dokončené 

stavby, a to nástavbou, vestavbou, přístavbou či jinou stavební úpravou. 

Stavební úpravy se přitom mohou týkat buď budovy na jednotky jiţ rozdělené, či 

ještě nerozdělené. Věcně-právní účinky smlouvy o výstavbě se projeví aţ po 

skončení výstavby [či alespoň po dovedení výstavby do fáze rozestavěné 

jednotky podle ustanovení § 2 písm. e) a f) BytZ], kdy je moţno zapsat byty, 

nebytové prostory a podíly na společných částech domu, vystavěného podle 

smlouvy o výstavbě, do katastru nemovitostí.  

 

Smlouva o výstavbě nepodléhá od účinnosti zákona č. 103/2000 Sb., 

kterým byl novelizován zákon o vlastnictví bytů (s účinností od 1. 7. 2000), 

vkladu do katastru nemovitostí. To je postup nejen zákonný, ale téţ racionální, 

protoţe samotným uzavřením smlouvy vznikají v daném okamţiku pouze 

obligační vztahy, nikoli stavba, resp. jednotka, tedy věc. Je-li však prováděn 

vklad spoluvlastnických práv k pozemku, na kterém bude dům zřizovaný 

na základě smlouvy o výstavbě postaven, převod spoluvlastnických podílů 

k pozemku je součástí smlouvy o výstavbě mezi stavebníky a vklad do katastru 

nemovitostí se na podkladě smlouvy o výstavbě provede. V ostatních případech 

bude smlouva o výstavbě povinnou přílohou ţádosti o povolení vkladu 

vlastnického práva k jednotkám po jejich zbudování, resp. k rozestavěným 

jednotkám. Pouze za předpokladu realizace stavby na základě smlouvy 

o výstavbě můţe totiţ následně dojít ke vzniku a zápisu domu s jednotkami 

ve vlastnictví spoluvlastníků společných částí domu, zatímco bez smlouvy 
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o výstavbě by vzniklo standardní podílové spoluvlastnictví, coţ by neodpovídalo 

vůli stavebníků.  

 

Smlouvou o výstavbě si vymezí stavebníci vzájemná práva a povinnosti 

také při výstavbě jednotek formou střešní nástavby, půdní vestavby, přístavby 

nebo při stavebních úpravách, jimiţ vzniknou nové jednotky nebo jimiţ se mění 

velikost jednotky a rozsah jejího příslušenství na úkor společných částí domu. 

Takovou smlouvu o výstavbě uzavírají stavebníci, kterými jsou vlastníci 

jednotek v domě a stavebník (stavebníci) nové jednotky (nových jednotek). 

Jsou-li stavebníky vlastník budovy, ve které dosud nejsou vymezeny jednotky, 

a stavebník (stavebníci) nové jednotky (jednotek), je obsahem smlouvy 

o výstavbě i vymezení jednotek v dosavadní budově podle § 4 odst. 1 BytZ, 

včetně stanovení velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek 

na společných částech budovy podle § 4 odst. 2 písm. d) BytZ. Vznikem 

vlastnictví rozestavěné jednotky se mění vlastnictví dosavadního vlastníka 

budovy na vlastnictví jednotek v domě. Smlouva o výstavbě je povinnou 

přílohou k návrhu na vklad rozestavěné jednotky do katastru nemovitostí. 

Vlastnické právo k jednotkám v domě se zapíše do katastru nemovitostí 

záznamem na základě smlouvy o výstavbě. Jako vlastník jednotky se 

do katastru nemovitostí zapíše stavebník uvedený ve smlouvě o výstavbě, 

pokud není prokázáno jinak. 

 

Dle ust. § 18 BytZ  musí smlouva o výstavbě obsahovat zejména: 

a) název katastrálního území, parcelní číslo pozemku, na kterém bude stavba 

prováděna, podle údajů katastru nemovitostí a úpravu práv k němu, 

b) číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v domě, určení rozsahu 

podlahové plochy jednotky, jejího příslušenství a vybavení a určení, který 

ze stavebníků bude vlastníkem příslušné jednotky, 

c) určení společných částí domu, které budou společné vlastníkům všech 

jednotek, a určení společných částí domu, které budou společné vlastníkům jen 

některých jednotek, 

d) stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech domu, přičemţ 

velikost spoluvlastnického podílu se řídí vzájemným poměrem velikosti 

podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě (§ 8 odst. 2), 
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e) způsob správy domu a pozemku, zejména určení, které záleţitosti budou 

vyhrazeny společnému rozhodování, kdo spoluvlastníky domu zastupuje 

navenek, jakým způsobem se zástupce ustanovuje a na jakou dobu, 

f) způsob financování stavebních nákladů, výše a splatnost příspěvků, 

popřípadě rozsah a způsob ocenění vlastní práce stavebníků, 

g) pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na náklady spojené se správou, 

údrţbou a opravami společných částí domu jako celku po dokončení výstavby. 

Ke smlouvě o výstavbě se připojují půdorysy všech podlaţí, popřípadě jejich 

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

o podlahových plochách jednotek. 

 

Pokud se stavebník budovy, jejíţ výstavba jiţ byla na základě stavebního 

povolení zahájena, dodatečně rozhodne výstavbu budovy dokončit za účasti 

budoucích vlastníků jednotek, uzavře s těmito budoucími vlastníky jednotek 

smlouvu o výstavbě a tuto dodatečně uzavřenou smlouvu o výstavbě přiloţí 

k návrhu na kolaudaci stavby. Jestliţe je smlouva o výstavbě uzavírána v době, 

kdy dům s jednotkami jiţ v takovém stupni rozestavěnosti, ţe je jiţ patrné 

stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaţí, ale 

neexistují dosud rozestavěné jednotky [§ 2 písm. e) a f)], musí této smlouvě 

předcházet převod odpovídajících spoluvlastnických podílů k rozestavěné 

budově. Naopak je-li smlouva o výstavbě uzavírána v době, kdy dům 

s jednotkami je jiţ rozestavěn [§ 2 písm. e) a f)], musí této smlouvě předcházet 

převod vlastnictví k rozestavěným jednotkám. 

 

Nejde-li o stavební změny podle § 17 odst. 3 BytZ, jsou stavebníci 

do okamţiku vzniku vlastnictví jednotek (§ 17 odst. 6 BytZ) spoluvlastníky 

rozestavěného domu s jednotkami v takovém rozsahu, v jakém budou 

spoluvlastnické podíly budoucích vlastníků jednotek na společných částech 

domu, určených podle § 18 odst. 1 písm. d) BytZ. 

 

Dle ust. § 19 BytZ se dům vystavěný podle tohoto zákona na návrh 

vlastníků jednotek vyznačí v katastru nemovitostí podle údajů obsaţených 

ve smlouvě o výstavbě (§ 17 a 18) a podle vyhotoveného geometrického plánu, 

čísla popisného a kolaudačního rozhodnutí. 
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K zániku smlouvy o výstavbě dochází z obecných důvodů zániku 

závazkového vztahu, jak je upravuje občanský zákoník. Smlouva o výstavbě 

tedy především můţe zaniknout splněním (ustanovení § 559 a násl. ObčZ), 

kterým je provedení výstavby domu nebo jednotky (jednotek). Výsledkem tedy 

bude zápis nového domu a jednotek (jednotky) do katastru nemovitostí. 

Závazky ze smlouvy o výstavbě mohou téţ zaniknout písemnou dohodou podle 

ustanovení § 570 a násl. ObčZ (tzv. privativní novace). Zánik závazků 

ze smlouvy o výstavbě můţe nastat i pro nemoţnost plnění podle ustanovení 

§ 575 a násl. ObčZ, stane-li se plnění nemoţným, například pro zánik domu.  

V důsledku smrti fyzické osoby - stavebníka nebo zániku právnické osoby -  

stavebníka by zpravidla došlo k přechodu závazků na právní nástupce. 

Ze zřejmých důvodů není asi moţný zánik závazků ze smlouvy o výstavbě 

započtením, snad kromě placení finančního vypořádání. Vůbec není moţný 

zánik závazků ze smlouvy výpovědí, ani neuplatněním práva. Můţe zřejmě dojít 

k zániku závazků ze smlouvy o výstavbě splynutím podle ustanovení 

§ 584 ObčZ, není ani vyloučen zánik závazků ze smlouvy o výstavbě 

narovnáním podle ustanovení § 585 a násl. ObčZ.  

 

K zániku práv a povinností ze smlouvy o výstavbě můţe dojít také 

v důsledku odstoupení od smlouvy. Obecné předpoklady pro odstoupení 

od smlouvy jsou uvedeny v ustanovení § 48 ObčZ , který platí také pro moţnost 

odstoupit od smlouvy o výstavbě, zákon přitom neobsahuje ţádné zvláštní 

moţnosti pro odstoupení od smlouvy o výstavbě, tudíţ taková moţnost by 

musela být účastníky smlouvy zpravidla výslovně smluvně dojednána. 

Zákonnou moţností pro odstoupení od smlouvy o výstavbě by pravděpodobně 

mohlo být prodlení dluţníka, pokud byla sjednána výstavba jednotek nebo 

konkrétní povinnost (například zaplatit finanční vypořádání) v určité době 

a dojde k prodlení stavebníka jako dluţníka. V takovém případě bude jedno 

z oprávnění dalších stavebníků jako věřitelů od smlouvy o výstavbě odstoupit. 

 

Důsledky odstoupení od smlouvy budou v případě smlouvy o výstavbě 

vţdy poměrně komplikované, jednak pro typickou četnost účastníků smlouvy, 
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jednak pro sloţité vypořádání v případě zhodnocení stavby. Jen na okraj však 

poznamenejme, ţe  následky odstoupení od smlouvy pro nabyvatele věci, který 

věc nabyl v dobré víře od osoby, jejíţ vlastnické právo následně zaniklo 

v důsledku odstoupení od smlouvy, v minulosti řešil také Ústavní soud. 

Stěţejními závěry nálezu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06, je: 

„Odstoupením od smlouvy podle § 48 odst. 2 ObčZ se – není-li právním 

předpisem nebo účastníky dohodnuto jinak – smlouva od počátku ruší, avšak 

pouze s účinky mezi jejími účastníky. Vlastnické právo dalších nabyvatelů, 

pokud své vlastnické právo nabyli v dobré víře, než došlo k odstoupení 

od smlouvy, požívá ochrany v souladu s čl. 11 LPS a s ústavními principy 

právní jistoty a ochrany nabytých práv vyvěrajícími z pojmu demokratického 

právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Úst., a nezaniká.―51 Zmíněné principy by 

se dle mého názoru uplatnily například také za situace, kdy původní stavebník 

převedl rozestavěnou, do katastru nemovitostí jiţ zapsanou, jednotku na třetí 

osobu a následně by došlo k odstoupení od smlouvy o výstavbě. 

  

6.4 Smlouva o výstavbě de lefe ferenda 

 

Také návrh nového občanského zákoníku předpokládá zákonné 

zakotvení moţnosti zbudování budovy do spoluvlastnictví vlastníků jednotek 

spojený s výstavbou jednotek. Podobně jako v současnosti se počítá také 

s uzavíráním smluv o výstavbě u jiţ existujících domů, kde nástavbou nebo 

jinou výstavbou vzniknou nové jednotky.52  

                                                 
51

 Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06 
Náhledem z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqg5ptcnrsl52xg3q&conversationId=1163658#select
ed-node 
 
52

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Vládní návrh nového občanského 
zákoníku, [cit. 2011-08-18].  Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf> 
 
§ 1161 
Smlouva o výstavbě 
(1) Smlouvou o výstavbě se strany zavazují podílet se společně na výstavbě, dokončení nebo 
na změně domu za účelem zřízení nebo změny jednotek. Pro práva a povinnosti stran platí 
přiměřeně ustanovení tohoto zákona o společnosti. 
(2) Ve smlouvě strany ujednají alespoň 
a) údaje stanovené jako náleţitosti prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku 
na vlastnické právo k jednotkám, 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=njptembqg5ptcnrsl52xg3q&conversationId=126865
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=njptembqg5ptcnrsl52xg3q&conversationId=126865
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=njptembqg5ptcnrsl52xg3q&conversationId=1163658#selected-node
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=njptembqg5ptcnrsl52xg3q&conversationId=1163658#selected-node
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=njptembqg5ptcnrsl52xg3q&conversationId=1163658#selected-node
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Navrhované nové znění ustanovení o smlouvě o výstavbě překvapivě 

řeší od počátku vztahy mezi budoucími vlastníky jednotek, počítá se zaloţením 

společenství vlastníků jednotek a pro jeho činnost s podpůrným uţitím 

ustanovení občanského zákoníku o společnosti.  

 

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku uvádí: 

„Smlouva, kterou strany sdruţí činnosti nebo věci (včetně peněţních 

prostředků) za účelem výstavby, dokončení nebo změny domu se zřízením 

nebo změnou jednotek, je species společenské smlouvy. Proto se odkazuje na 

podpůrné pouţití ustanovení občanského zákoníku o společnosti. Zvláštní 

úpravu této smlouvy a práv i povinností z ní vznikajících vyţadují věcně-právní 

účinky, které smlouva má. Ty se projevují v tom, ţe se postupným 

dokončováním domu mění kvalita jeho spoluvlastnictví ve spoluvlastnictví domu 

spojeného s vlastnictvím jednotek. Podstatné náleţitosti smlouvy o výstavbě se 

                                                                                                                                               
 
b) způsob úhrady nákladů výstavby, popřípadě ocenění svépomocně prováděných 
prací, 
c) velikost spoluvlastnických podílů k domu, a má-li být dům součástí pozemku, 
velikost spoluvlastnických podílů k pozemku, na dobu, neţ výstavbou vznikne 
první jednotka; spoluvlastnické podíly se určí ve velikosti odpovídající velikosti 
podílu vlastníka jednotky na společných částech, 
d) má-li výstavbou vzniknout dům alespoň s pěti jednotkami, náleţitosti stanov 
společenství vlastníků, pokud jiţ nebylo zaloţeno. 
(3) Smlouva vyţaduje písemnou formu. 
 
§ 1162 
Je-li smlouva o výstavbě uzavřena v době, kdy je dům jiţ rozestavěn, ale byty ještě rozestavěny 
nejsou, ujednají si strany velikost spoluvlastnických podílů k nemovité věci ve velikosti 
odpovídající velikosti spoluvlastnických podílů budoucích vlastníků jednotek na společných 
částech. 
 
§ 1163 
(1) Má-li jednotka vzniknout nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou domu a nejsou-li 
v domě jednotky dosud vymezeny, ujednají strany ve smlouvě i vymezení jednotek v domě a 
vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva převede na zájemce o nabytí 
nové jednotky spoluvlastnický podíl k nemovité věci ve velikosti odpovídající velikosti jeho 
spoluvlastnického podílu jako vlastníka jednotky na společných částech. 
(2) Má-li vzniknout nová jednotka nebo má-li být dosavadní jednotka změněna nástavbou, 
přístavbou nebo stavební úpravou v domě, kde jsou jednotky jiţ vymezeny, ujednají strany ve 
smlouvě i změny velikosti spoluvlastnických podílů po vzniku nové jednotky nebo změně 
dosavadní jednotky a jejich převody tak, aby odpovídaly nově určeným velikostem 
spoluvlastnických podílů. 
 
§ 1165 
(1) Vznikne-li výstavbou dům, zůstanou strany aţ do vzniku jednotky podílovými spoluvlastníky 
nemovité věci. 
(2) Vznikem jednotky se podílové spoluvlastnictví nemovité věci mění v bytové. 
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z valné části kryjí s obsahem prohlášení oprávněné osoby o rozdělení práva 

k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám. K tomu přistupují další 

náleţitosti dané povahou a účelem smlouvy. Předně je zapotřebí ujednat si, jak 

budou hrazeny náklady na výstavbu domu. Dům můţe být stavěn zcela nebo 

zčásti svépomocí; v takovém případě si strany ujednají, jak budou takové práce 

oceněny. Dále je nutné zváţit, ţe nejprve vznikne dům - tj. ţe bude tak 

rozestavěn, jak dovodila judikatura, ţe je jiţ patrné stavebně technické 

uspořádání jeho prvního nadzemního podlaţí - a teprve poté vzniknou jednotky. 

Z toho vyplývá, ţe nejprve vlastnické právo k jednotkám vznikne později neţ 

k domu nebo pozemku. Strany si tedy musí ve smlouvě o výstavbě ujednat 

podílové spoluvlastnictví pozemku nebo domu tak, aby velikost 

spoluvlastnických podílů odpovídala velikosti spoluvlastnického podílu vlastníka 

později vzniklé jednotky na společných částech. Protoţe v domě alespoň s pěti 

jednotkami má vzniknout společenství vlastníků, vyţaduje se, aby si strany 

ujednaly i náleţitosti stanov společenství vlastníků. Protoţe smlouvou 

o výstavbě vzniká specifická společnost civilního práva a protoţe se i na tyto 

případy podpůrně uţijí ustanovení o společnosti, není nutné vyţadovat zvláštní 

ujednání o správě a zařizování společných záleţitostí. Zákonná ustanovení 

o společnosti jsou z převáţné části dispozitivní. Strany si tedy mohou ujednat 

ve smlouvě o výstavbě i něco jiného. To je v zákonném textu jasně vyjádřeno 

formulací, ţe se ustanovení o společnosti pouţijí přiměřeně, tj. není-li jiné 

ujednání. Z mnoha praktických důvodů strany smlouvy ve výstavbě 

k odchylným ujednáním ve většině případů také přistoupí; neučiní-li tak, uplatní 

se obecná úprava. Odchylka od ustanovení o společnosti nebude ani 

ve smlouvě o výstavbě přípustná v případě kogentních ustanovení.“53 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 V podrobnostech MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Důvodová zpráva 
k návrhu nového občanského zákoníku, [cit. 2011-08-16].   
Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf>  
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6.5 Zánik vlastnictví jednotky (absolutní) 

 

Vlastníci všech jednotek v domě mohou uzavřít dohodu o tom, ţe 

vlastnictví jednotek změní na podílové spoluvlastnictví budovy. Dohoda musí 

mít formu notářského zápisu. Vkladem spoluvlastnického práva do katastru 

nemovitostí podle této dohody zaniká vlastnictví jednotek a vzniká podílové 

spoluvlastnictví budovy. Velikost spoluvlastnických podílů na budově se rovná 

velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. 

Je-li pak vlastníkem všech jednotek v domě jedna osoba, můţe formou 

notářského zápisu prohlásit, ţe ruší vymezení jednotek v domě a mění 

vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy. Vkladem vlastnického práva 

do katastru nemovitostí podle tohoto prohlášení zaniká vlastnictví jednotek 

a vzniká vlastnictví budovy. 

 

 

6.6 Odvozený vznik a zánik vlastnictví jednotky 

 

Ke vzniku nebo zániku vlastnického práva k jednotce dochází také tehdy, 

kdy jednotka jakoţto předmět právních vztahů jiţ existuje a mění se pouze 

osoba vlastníka. V úvahu připadá více způsobů,  nejčastěji však převod nebo 

přechod vlastnického práva k jednotce a souvisejícím spoluvlastnickým podílům 

na společných částech budovy, příp. pozemků. Zánik vlastnického práva jedné 

osoby má za následek vznik vlastnického práva osobě jiné.  

Máme-li učinit rámcový přehled jiných způsobů vzniku a zániku vlastnického 

práva k jednotce, zmiňme alespoň následující situace: 

a) Převod vlastnictví ve formě koupě nebo darování. 

b) Přechod v důsledku dědění (v souvislosti se smrtí fyzické osoby) či 

právního nástupnictví (při zániku právnické osoby – vlastníka). 

c) V souvislosti se zrušením a vypořádáním zaniklého společného jmění 

manţelů. 

d) Nabytím ve veřejné draţbě 

e) Nabytím na základě výkonu rozhodnutí nebo v souvislosti s exekucí. 

f) Vydrţením. 

Blíţe v následující kapitole této práce. 
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7. Převod a přechod vlastnictví jednotky 

 

7.1 Jednotka jako předmět občanskoprávních vztahů 

 

Byty a nebytové prostory, jak jiţ bylo v předcházejícím textu objasněno, 

jsou ve smyslu ust. § 118 odst. 2 ObčZ způsobilými předměty 

občanskoprávních vztahů. Přestoţe standardně byt nebo nebytový prostor 

v budově není a nemůţe být samostatnou věcí v právním slova smyslu, jelikoţ 

je neoddělitelnou součástí budovy, pro účely vlastnictví bytů byla vytvořena 

právní konstrukce (fikce) bytu nebo nebytového prostoru jako jednotky, jejíţ 

právní existence a také vlastnictví je neodmyslitelně spjato se spoluvlastnickým 

podílem na společných částech domu, případně i zastavěného a souvisejícího 

pozemku/ů. Byt nebo nebytový prostor vymezený jako jednotka se tak povaţuje 

za samostatnou věc. 

 

Právní konstrukce bytové a nebytové jednotky jako samostatného 

předmětu občanskoprávních vztahů je z praktického hlediska vhodnou 

koncepcí, která se stala přijatelným základem pro komplexní úpravu vlastnictví 

jednotek. Právní úprava vlastnictví jednotek pak umoţnila v masivním rozsahu 

výstavbu nových jednotek, která po desetiletích obtíţné dosaţitelnosti bytů 

umoţnila statisícům lidí vyřešit problém bydlení, jak jsem vysvětlila v úvodu své 

práce. Prodej jednotlivých jednotek vymezených v původně státem, resp. 

obcemi vlastněných  domech dosavadním nájemcům pak zásadním způsobem 

zrychlil a zkvalitnil modernizaci bytového fondu. 

 

Základní premisu ovšem občanský zákoník nerozvíjí. Jak jiţ zmiňuji na 

jiném místě v této práci, na základě ust. § 125 odst. 1 ObčZ bylo svěřeno 

vlastnictví bytů a nebytových prostor zvláštnímu zákonu, zákonu č. 72/1994 

Sb., obecně i v této práci označovanému jako zákon o vlastnictví bytů. Zákon 

o vlastnictví bytů je speciálním právním předpisem pro otázky vlastnictví bytů 

a nebytových prostor, proto se aplikuje přednostně před obecnými předpisy 

práva občanského. Podpůrná aplikace občanského zákoníku je u bytového 

vlastnictví mj. vyjádřena v ust. § 3 odst. 2 BytZ, podle kterého se právní vztahy 
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k jednotkám řídí, pokud zákon o vlastnictví bytů nestanoví jinak, ustanoveními 

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

Uvedené platí jak v rovině obecné, na coţ poukazuji na jiném místě této práce, 

tak pro převody a přechod vlastnického práva k jednotce a spoluvlastnickému 

podílu. 

 

Jednotka jako věc v právním slova smyslu můţe být předmětem převodu 

vlastnického práva za pouţití následujících smluvních typů: 

a) Kupní smlouvy podle BytZ a ObčZ (uţije se vţdy při koupi nemovitosti, 

do značné míry i mezi podnikateli v souvislosti s podnikatelskou 

činností). 

b) Darovací smlouvy podle BytZ a ObčZ. 

c) Směnné smlouvy podle ObčZ. 

 

Ve specifických případech by se uplatnila také smlouva o prodeji nebo 

darování podniku nebo části podniku a smlouvu o koupi najaté věci. Subsidiární 

pouţití smluvních typů z předpisů soukromého práva je dáno právě ust. 

§ 3 odst. 2 BytZ. 

 

Předpokladem převodu je existence způsobilého předmětu - tedy 

existence budovy s vymezenými jednotkami nebo rozestavěnými jednotkami (to 

neplatí v případě, ţe vymezení jednotek nebylo dosud zaneseno do katastru 

nemovitostí při převodu první jednotky v domě, kde přílohu smlouvy tvoří 

prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě). Předmětem převodu je pak 

vţdy buď bytová nebo nebytová dokončená či rozestavěná jednotka, příp. 

ideální spoluvlastnický podíl na dokončené nebo i rozestavěné jednotce. Spolu 

s jednotkou nebo podílem na jednotce se převádí vţdy spoluvlastnický podíl 

na společných částech domu a je-li vlastník jednotky spoluvlastníkem 

zastavěného nebo i souvisejícího pozemku, spoluvlastnický podíl na pozemku 

nebo pozemcích. Jednotku nelze převádět bez spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu, příp. na pozemku – podíly jsou s jednotkou 

neoddělitelně spjaty. Na nabyvatele přecházejí převodem veškeré pohledávky 

a dluhy související s jednotkou. 
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Přechod vlastnického práva k jednotce je zpravidla důsledkem smrti 

fyzické osoby vlastníka, kdy vlastnické právo přechází na jeho dědice. Můţe 

nastat také v důsledku zániku právnické osoby vlastníka, kdy vlastnické právo 

přechází na právního nástupce. Vedle toho k zániku vlastnictví jednotky 

ze strany dosavadního vlastníka a nabytí jednotky jejím novým vlastníkem 

můţe dojít na základě dobrovolné či nedobrovolné draţby, výkonu rozhodnutí 

nebo v důsledku exekuce na majetek dluţníka. 

 

 

7.2 Smlouva o převodu vlastnictví jednotky 

 

Úspěšný, tedy platný převod vlastnictví jednotky smlouvou vyţaduje 

realizaci dvoustranného právního úkonu převodce a nabyvatele při dodrţení 

obecných náleţitostí pro právní úkony a obecných náleţitostí smlouvy dle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku, a dále pak těch, které vyţaduje 

uţitý smluvní typ (ust. § 588 a násl. ObčZ pro kupní a směnnou smlouvu, ust. 

§ 628 a násl. ObčZ pro smlouvu darovací, resp. ust. § 476 a násl. ObchZ 

o smlouvě o prodeji podniku a ust. § 489 a násl. ObchZ o smlouvě o koupi 

najaté věci) a zvláštních náleţitostí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, jak 

jsou obsaţeny v ust. § 6 BytZ. Zmíněné ustanovení zákona o vlastnictví bytů 

poţaduje, aby smlouva o převodu vlastnictví jednotky obsahovala: 

a) označení budovy nebo domu údaji podle katastru nemovitostí, číslo jednotky 

včetně jejího pojmenování a umístění v budově, 

b) popis bytu nebo nebytového prostoru, jejich příslušenství, jejich podlahová 

plocha a popis vybavení bytu nebo nebytového prostoru, které jsou smlouvou 

převáděny, 

c) určení společných částí domu včetně určení, které části domu jsou společné 

vlastníkům jen některých jednotek, 

d) stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech 

domu (§ 8 odst. 2) včetně stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky 

na společných částech domu, které jsou společné vlastníkům jen některých 

jednotek, 

e) označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem 

jiných práv ve smyslu § 21 BytZ, údaji podle katastru nemovitostí, 
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f) práva a závazky týkající se domu, jeho společných částí a práva k pozemku, 

která přecházejí z dosavadního vlastníka budovy na vlastníka jednotky. 

Ke smlouvě se přikládá půdorys všech podlaţí, popřípadě jejich schémata, 

určující polohu jednotek, s údaji o podlahových plochách jednotek, jakoţ 

i písemný souhlas k převodu bytu uvedený v § 22 odst. 4, 5 a 7 BytZ. Nedošlo-li 

k podstatné změně v charakteru jednotky, musí být zvláštní náleţitosti uvedené 

v odstavci 1 písm. b), c), e), f) a v § 6 odstavci 2 splněny, pouze jde-li o první 

převod jednotky do vlastnictví.  

 

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky je právním důvodem převodu, ale 

sama o sobě převod nezpůsobí, jelikoţ má toliko obligační účinky – zavazuje 

převodce k převodu jednotky a zakotvuje právo nabyvatele jednotku nabýt 

do vlastnictví. Převod sám se podobně jako u jiných nemovitostí završuje tzv. 

intabulací, tj. vkladem vlastnického práva nabyvatele k jednotce do katastru 

nemovitostí.54  

 

Podmínkou platnosti smlouvy je, ţe tato respektuje zákonná omezení 

vyplývající z dalších ustanovení zákona o vlastnictví bytů. Jde zejména 

o ustanovení k ochraně oprávněného nájemce. Tím je ustanovení § 22 odst. 1 

BytZ: „Při převodu vlastnictví k bytu, jehoţ nájemcem je fyzická osoba, má 

dosavadní vlastník bytu, popřípadě vlastník budovy povinnost nabídnout převod 

bytu tomuto nájemci. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode 

dne, kdy mu byla doručena, můţe být byt převeden jiné osobě.“ Přednostní 

nabídkou stávajícímu nájemci ovšem povinnosti převodce takové jednotky 

nekončí, protoţe z ust. § 22 odst. 2 BytZ vyplývá: „Po dobu jednoho roku od 

uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 má nájemce při převodu bytu právo na jeho 

přednostní nabytí za podmínek stanovených v § 606 občanského zákoníku. 

Nabídka k převodu bytu nájemci musí být písemná a musí obsahovat všechny 

podmínky převodu. Smlouvu o převodu bytu je nájemce za výše uvedených 

podmínek povinen uzavřít do tří měsíců ode dne doručení nabídky, jinak jeho 

                                                 
54

 V podrobnostech ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, str. 81 
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právo na přednostní nabytí bytu zaniká. Ustanovení § 603 odst. 3 občanského 

zákoníku platí obdobně.“ 

 

Okruh osob, kterým svědčí přednostní právo nabytí jednotky, určuje ust. 

§ 22 odst. 1, odst. 5 a odst. 6 BytZ. Právo na přednostní nabytí má fyzická 

osoba, která je nájemcem. Z tohoto určení vyplývá, ţe nájemní vztah mezi 

vlastníkem jednotky a nájemcem musí trvat. Jistá privilegia se týkají také 

dalších subjektů. Smlouvu o převodu vlastnictví bytu zvláštního určení a bytu 

v domě zvláštního určení lze uzavřít jen se souhlasem toho, kdo takový byt 

svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl takový byt 

zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, je k převodu 

třeba souhlasu Ministerstva pro místní rozvoj. Při převodu vlastnictví jednotky, 

která je smluvně uţívána fyzickou osobou jako ateliér, má dosavadní vlastník 

jednotky, popřípadě vlastník budovy povinnost nabídnout převod jednotky 

přednostně jejímu uţivateli. To neplatí v případě, ţe jednotka byla nabyta 

do vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů nebo podle dosavadních předpisů 

a nejedná se o vlastnictví jednotky vzniklé podle ustanovení § 7 BytZ, jestliţe 

nájem jednotky byl sjednán s vlastníkem jednotky - fyzickou osobou. Smlouvu 

o převodu vlastnictví nebytového prostoru slouţícího účelům civilní ochrany lze 

uzavřít jen po předchozím souhlasu příslušných orgánů. 

 

Oprávněnou osobou není nájemce jednotky, která jiţ je ve vlastnictví 

fyzické osoby a byla nabyta podle zákona o vlastnictví bytů, pokud vlastnické 

právo této fyzické osoby nevznikne postupem předvídaným v § 7 BytZ. Takto 

zákonem zakotvená exemplární nerovnost vlastníků je dle mého názoru 

naprosto neobhajitelná. Naopak  oprávněnou osobou je nájemce jednotky, jeţ 

je ve vlastnictví fyzické osoby, jejíţ vlastnické právo k jednotce vzniklo 

přeměnou jejího dosavadního vlastnictví budovy na vlastnictví zbývajících 

nepřevedených jednotek v domě. Oprávněnou osobou je tudíţ i nájemce 

jednotky, pokud pronajímatelem je fyzická osoba, která byla vlastníkem budovy 

a převádí jednotky do vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů. Osoba, která 

nevyuţije svého práva na přednostní nabytí, setrvává nadále v právním 

postavení nájemce. V zásadě se její postavení nemění. Nájemci bytu – fyzické 

osobě – je tudíţ poskytována ochrana pouze při prvním převodu vlastnického 
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práva k bytu od původního vlastníka budovy, který do katastru nemovitostí vloţil 

prohlášení vlastníka budovy a na základě toho byty - jednotky – převádí. 

 

Jak zmiňuji v tomto textu na jiném místě, přednostní nabytí bytů 

v budově ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví bytového druţstva má reţim 

speciální (§ 23 a násl. BytZ) a zvláštní reţim se týká také bytů, na které byla 

poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc formou nástaveb a vestaveb 

do stávajících budov, a druţstvu k němu vzniklo právo odpovídající věcnému 

břemenu (§ 27 odst. 1 BytZ). Zákon o vlastnictví bytů měl totiţ ve své době 

svými ustanoveními doplnit v 90. letech prováděnou transformaci druţstev 

(podle zákona č. 42/1992 Sb.) – upravil proto způsob tzv. povinných převodů 

jednotek do vlastnictví členů těchto druţstev – fyzických osob, na základě 

výzvy, za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytů. Pro tyto účely 

zákon upravil zvláštní smlouvu o bezplatném převodu vlastnictví jednotky, jak 

o ní bude pojednáno dále v tomto textu. V ostatních případech se uţije ust. § 22 

odst. 1, 2 BytZ. Podobně tomu bude u ateliérů (ale opět platí, ţe nebytové 

prostory v budovách ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví bytového 

druţstva podléhají speciálnímu reţimu). Na jiné jednotky a na jiné případy se 

právo na přednostní nabytí nevztahuje.  

 

Nabídková povinnost vznikne v okamţiku, rozhodne-li se vlastník 

jednotku převést. Dosavadnímu nájemci je ochrana zaručena na omezenou 

dobu, jak vyplývá z ust. § 22 odst. 1, 2 BytZ. Obsahem nabídkové povinnosti je 

uskutečnění návrhu na uzavření smlouvy o převodu jednotky. Návrh působí 

od doby, kdy dojde oprávnění osobě a od tohoto okamţiku začíná běţet 

zákonem stanovená šestiměsíční lhůta k jeho přijetí. Nabídka musí obsahovat 

minimálně podstatné náleţitosti smlouvy, k jejímuţ uzavření směřuje (ať jiţ 

obecně, ale také speciální v souladu s § 6 odst. 1 BytZ). Šestiměsíční lhůta pro 

přijetí má prekluzivní povahu, jejím uplynutím právo první koupě zaniká. 

Protoţe se jedná o ustanovení zákona kogentní povahy, lhůta nemůţe být 

zkrácena Po celou dobu trvání lhůty jsou smluvní dispozice s jednotkou 

omezeny, a to i tehdy, prohlásí-li oprávněná osoba, ţe nabídku nepřijímá. Pro 

počítání času se uplatní obvyklá pravidla (viz § 122 ObčZ). „Pokud oprávněná 

osoba nevyuţije práva první koupě v šestiměsíční lhůtě, nastupuje další forma 
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ochrany oprávněné osoby, a to její právo přednostní koupě. Tato ochrana se jiţ 

netýká ateliérů, lze ji uplatnit pouze u bytů. Právo přednostní koupě je omezeno 

dvěma lhůtami. První z nich je lhůtou maximální, která je dlouhá jeden rok a 

začíná běţet dnem následujícím po dni, kdy skončila šestiměsíční lhůta pro 

uplatnění práva první koupě. Počátek této lhůty je tedy určen objektivně. 

Druhou lhůtou je tříměsíční lhůta pro povinnost oprávněné osoby uzavřít 

smlouvu o převodu bytu. Realizace práva přednostní koupě je závislá na tom, 

zda o byt projevila kvalifikovaný zájem třetí osoba. Počátek této lhůty je závislý 

na uskutečnění nabídky k převodu bytu nájemci. Lhůta začíná běţet první den 

po doručení této nabídky, ovšem za předpokladu, ţe dosud běţí roční lhůta. 

Nenastanou-li tyto dvě skutečnosti, tříměsíční lhůta vůbec nezačne běţet. 

Takový vztah obou lhůt je bezproblémový, jiná je situace při posuzování zániku 

práva přednostní koupě. Otázka zní, zaniklo právo přednostní koupě uplynutím 

roční lhůty nebo zaniklo aţ uplynutím tříměsíční lhůty (jinými slovy, zaniká 

právo přednostní koupě nejpozději uplynutím roční lhůty, či uplynutím tříměsíční 

lhůty pokud začala běţet v průběhu roční lhůty)? Z dikce § 22 odst. 2, věta 

první soudíme, ţe právo zanikne nejpozději uplynutím lhůty roční, neboť pouze 

po tuto dobu má nájemce právo na přednostní nabytí. Je však pravdou, ţe 

doslovnou interpretací bychom dospěli k závěru pro nájemce ještě 

nevýhodnějšímu, kdybychom nabytím rozuměli skutečné získání vlastnického 

práva. Lze však soudit, ţe k zachování práva na přednostní nabytí postačuje 

uzavření smlouvy. Ustanovení § 22 odst. 2, věta třetí však konstatuje, ţe právo 

zanikne aţ uplynutím tříměsíční lhůty, coţ by svědčilo pro variantu uvedenou 

na druhém místě.“55 

  

Otázku realizace předkupního práva podle § 22 odst. 2 zákona 

o vlastnictví bytů judikatorně řešil také Nejvyšší soud. Závěry jeho rozsudku 

sp. zn. 22 Cdo 1820/2008 ze dne 20. listopadu 2009 shrnul Michal Vlasák 

na stránkách Právního fóra č. 6/201056. K realizaci předkupního práva podle 

ust. § 22 odst. 2 BytZ Nejvyšší soud uvedl: „Ve vztahu k předkupnímu právu 

                                                 
55

 FIALA, J. Právo na přednostní nabytí jednotky do vlastnictví. Bulletin advokacie, 1995, č. 1, 
str. 20, resp. ASPI Wolters Kluwer, a.s. [DVD-ROM],  ASPI ID LIT3584CZ. 
 
56

 V podrobnostech VLASÁK, J. Předkupní právo podle § 22 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů. 
Právní fórum, 2010, č. 6, str. 298 
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vyplývajícímu z § 22 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, je nutno 

učinit závěr, ţe v jednoroční lhůtě, v níţ svědčí nájemci předkupní právo, 

nemusí dojít k uzavření smlouvy, ale vlastník bytové jednotky je povinen učinit 

nájemci této jednotky nabídku na realizaci předkupního práva jiţ v okamţiku, 

kdy sám učiní třetí osobě nabídku prodeje s konkrétními parametry prodeje 

bytové jednotky včetně ceny nebo kdy přijme nabídku učiněnou třetí osobou, 

jeţ bude obsahovat podstatné náleţitosti smlouvy o převodu bytové jednotky 

(bude souhlasit s takovou nabídkou), opětovně včetně její ceny, aniţ by muselo 

jiţ dojít také k podpisu písemné smlouvy smluvními stranami jakoţto úkonu 

završujícímu kontraktační proces stran.“57 

  

Předkupní právo obecně zakládá povinnost vlastníka věci (na základě 

zákona nebo smluvního ujednání) v případě, ţe chce věc zcizit, aby ji 

přednostně nabídl ke koupi dřívějšímu vlastníkovi. V důsledku toho předkupní 

právo omezuje právo vlastníka nakládat s věcí. Obecná právní úprava 

předkupního práva (ust. § 602 a násl. ObčZ) se pouţije nejen v případech 

smluvního předkupního práva, ale podpůrně i všude tam, kde zákonem 

stanovené předkupní právo neobsahuje zvláštní úpravu.  

 

Závěry a shrnutí, která můţeme učinit z výše citovaného rozsudku 

Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1820/2008 ze dne 20. listopadu 2009 jsou 

následující: „Smyslem předkupního práva vyplývajícího z ustanovení § 22 odst. 

2 zákona o vlastnictví bytů je ochrana poskytnutá dosavadnímu nájemci 

v případě převodu bytu. Aby bylo smyslu takto vymezeného předkupního práva 

dosaţeno, zastává dovolací soud (Nejvyšší soud, pozn. autorky)  názor – oproti 

přesvědčení dovolatele – ţe k realizaci předkupního práva dosavadního 

nájemce nemůţe dojít v případě pouhého neprojeveného záměru či úvahy 

vlastníka bytové jednotky o jejím moţném prodeji. Vůle k prodeji bytové 

jednotky bez dalšího nemá povahu právního úkonu a nevyvolává ţádné právní 

následky. Pokud by mělo být předkupní právo nájemce bytu dáno i v těchto 

případech, důsledkem takového postupu by byl závěr, ţe předkupní právo 

dosavadního nájemce by bylo zaloţeno, i kdyby vlastník bytové jednotky svůj 
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 Tamtéţ. 
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záměr prodat bytovou jednotku ţádným způsobem navenek neprojevil. Takový 

výklad se jeví dovolacímu soudu jako výklad vedoucí k absurdním důsledkům 

a neodpovídající povaze předkupního práva. Dovolací soud se však neztotoţnil 

ani s právními závěry nalézacích soudů, které výklad pojmu „převodu bytu“ 

spojily aţ se závěrem smluvního jednání – podpisy stran smlouvy o převodu 

bytové jednotky. Jak jiţ bylo uvedeno výše, uzavření smlouvy představuje 

smluvními stranami postupně činěné kroky, z nichţ je uzavření smlouvy 

dovršením procesu jednání o obsahu smlouvy. Dovolací soud proto nepojí bez 

dalšího „převod“ bytu aţ s posledním z těchto kroků, kterým je uzavření 

smlouvy tak, jak to učinily nalézací soudy, neboť takový výklad povaţuje 

za příliš zuţující.“58 

 

Dle ust. § 606 ObčZ platí, ţe kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit 

cenu nabídnutou někým jiným, není-li dohodnuto jinak. Nemůţe-li věc koupit, 

předkupní právo zanikne. K výkladu ustanovení § 606 ObčZ se v minulosti 

vyjádřil Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 18. 10. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2764/99 

(publikovaným ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 2002, pod č. 72). 

Zde vyslovil názor, podle kterého je smyslem ustanovení § 606 ObčZ, aby 

cena, kterou musí oprávněný vyplatit, chce-li své předkupní právo vykonat, byla 

cenou trţní, reálně dosaţitelnou v daném místě a čase (tzv. cenu obvyklou), 

a nikoli cenou fiktivní. Cena nabídnutá někým jiným má vystihnout, kolik je 

kupec v daném místě a čase ochoten za věc dát. Jde tedy o způsob určení 

ceny, za niţ je věc nabízena ke koupi oprávněnému a za niţ je prodávající 

zavázán věc mu prodat, pokud oprávněný vyuţil své právo přednostní koupě, 

a zároveň, za niţ (minimálně) můţe svou věc prodat jinému. Učiněním nabídky 

vzniká totiţ prodávajícímu závazek – v případě nezájmu oprávněného – 

neprodat věc jinému za podmínek pro kupujícího výhodnějších, neţ jaké byly 

nabídnuty spoluvlastníkovi. Prodávající můţe svou nabídkovou povinnost splnit 

nejdříve v okamţiku, kdy si opatřil podklady pro stanovení reálné kupní ceny 

v daném místě a čase (pouhý záměr věc prodat k řádné nabídce nestačí), 

a nejpozději do doby, neţ uzavře závaznou kupní smlouvu s třetí osobou. 

Závěry z rozsudku vyplývající jsou pak následující: „….podle názoru Nejvyššího 
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soudu je nutno ve vztahu k předkupnímu právu vyplývajícímu z § 22 odst. 2 

zákona o vlastnictví bytů učinit závěr, ţe v jednoroční lhůtě, v níţ svědčí 

nájemci předkupní právo, nemusí dojít k uzavření smlouvy, ale vlastník bytové 

jednotky je povinen učinit nájemci této jednotky nabídku na realizaci 

předkupního práva jiţ v okamţiku, kdy sám učiní třetí osobě nabídku prodeje 

s konkrétními parametry prodeje bytové jednotky včetně ceny nebo kdy přijme 

nabídku učiněnou třetí osobou, jeţ bude obsahovat podstatné náleţitosti 

smlouvy o převodu bytové jednotky (bude souhlasit s takovou nabídkou), 

opětovně včetně její ceny, aniţ by muselo jiţ dojít také k podpisu písemné 

smlouvy smluvními stranami jakoţto úkonu završujícímu kontraktační proces 

stran. Takový výklad povaţuje dovolací soud za korespondující úpravě 

obsaţené v § 22 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů, neboť oprávněnému 

z předkupního práva zajišťuje reálnou moţnost vyuţití zákonného předkupního 

práva a současně je váţe aţ na okamţik objektivně relevantně projeveného 

zájmu o převod bytové jednotky, jenţ je spojen s nabídkou učiněnou vůči třetí 

osobě nebo s akceptací nabídky realizované vůči převodci právě touto třetí 

osobou. Jestliţe tedy byla učiněna nabídka či akceptace nabídky k převodu 

jednotky s uváděnými náleţitostmi před uplynutím lhůty vedené v § 22 odst. 2 

zákona o vlastnictví bytů a jednotka převedena bez jednání s nájemcem bytu, 

bylo právo nájemce na přednostní nabytí bytové jednotky porušeno.“59 

 

 

7.3 Převody jednotek bytových družstev 

 

Převody tzv. druţstevních jednotek podle zákona o vlastnictví bytů (příp. 

dalších relevantních předpisů) se realizují ve zvláštním reţimu. Základním 

ustanovením je pro tyto případy § 23 odst. 1 BytZ z něhoţ vyplývá, ţe byt 

v budově ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví bytového druţstva, jehoţ 

nájemcem je fyzická osoba - člen druţstva, lze převést jen tomuto členu 

druţstva. Ust. § 23 odst. 1 BytZ nezakládá povinnost převodu jednotky 

a zásadně nesouvisí s povinnými převody podle ust. § 23 odst. 2 ve spojení 

                                                 
59

 Převzato z: VLASÁK, J. Předkupní právo podle § 22 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů. Právní 
fórum, 2010, č. 6, str. 298 
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s ust.  § 24 a násl. BytZ.  Jde o zvláštní ustanovení ve vztahu k ust. § 22 odst. 1 

a 2 BytZ, které se pro druţstevní byty nepouţije, a to bez ohledu na to, o jaké 

bytové druţstvo se jedná. Ochrana fyzických osob - nájemců druţstevních bytů, 

kteří jsou zároveň členy bytových druţstev, je při převodu druţstevních bytů 

z vlastnictví bytových druţstev zajištěna na základě  ust. § 23 odst. 1 BytZ. Lze 

ji charakterizovat jako ochranu absolutní povahy, na rozdíl od  chrany nájemců 

– fyzických osob – v nedruţstevních bytech podle § 22 BytZ, u nichţ lze převod 

vlastnického práva k jednotce za splnění zákonem stanovených podmínek 

uskutečnit i na jinou osobu neţ na nájemce. Pokud člen druţstva odmítá 

nabídku převodu druţstevního bytu do vlastnictví, bytové druţstvo není 

oprávněno převést takový byt do vlastnictví jiné osoby, a to ani člena druţstva, 

ani třetí osoby. Postup podle ust. § 22 odst. 1 BytZ by byl druţstvem vyuţitelný 

pouze v tom případě, ţe nájemcem druţstevního bytu nebo bytu v domě 

ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví druţstva je jiná osoba neţ člen bytového 

druţstva. 

 

Výše popsané převody lze označit pro naše účely za „nepovinné“, 

v čemţ jsem se inspirovala u Jiřího Čápa.60 Tyto převody jednotek do vlastnictví 

členů bytových druţstev mohou být uskutečňovány výhradně za situace, ţe to 

umoţňují stanovy druţstva, případně na základě usnesení členské schůze 

druţstva, jehoţ přijetí nebrání stanovy druţstva.  

 

Nepovinné převody jednotek do vlastnictví členů bytových druţstev jsou 

realizovány nejčastěji u bytových druţstev, která vznikla po roce 1992 za 

účelem privatizace bytového fondu. V menším měřítku se týkají původních 

stavebních bytových druţstev, kdy druţstevní byty nebyly pořízeny se státní 

pomocí v rámci druţstevní bytové výstavby. Nepovinným se stává také převod 

jednotky z vlastnictví původních stavebních bytových druţstev (SBD) nebo 

lidových bytových druţstev (LBD) a jejich právních nástupců tehdy, kdy byly 

splněny podmínky pro povinný bezplatný převod dle ust. § 24 odst. 1 a 2 BytZ, 

ale člen druţstva, který je fyzickou osobou, nepodal včas povinnou výzvu podle 

                                                 
60

 ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a.s., 2009, str. 312 
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ust. § 23 odst. 2 BytZ, která je předpokladem jinak povinného bezplatného 

převodu jednotek do vlastnictví členů takových druţstev. 

 

Ke standardním  nepovinným převodům jednotek do vlastnictví členů 

bytových druţstev dochází na základě ţádosti člena druţstva, druţstvo není 

oprávněno členy k převodu jednotky do vlastnictví nutit.  Pokud většina členů, 

kteří jsou nájemci, projeví zájem o převod bytu do vlastnictví, druţstvo byty 

převádí na základě příslušného ustanovení stanov nebo usnesení členské 

schůze. Pokud ale většina členů, nájemců, nemá o převody bytů do vlastnictví 

zájem a stanovy nezakotvují právo člena na převod a tomu odpovídající 

povinnost druţstva byt do vlastnictví člena převést, a ani členská schůze záměr 

převodu bytů do vlastnictví neschválí, nelze byty převádět. Pokud by ale bylo 

ve stanovách druţstva stanoveno právo člena druţstva na převod bytu 

do vlastnictví a byly splněny všechny podmínky převodu (zpravidla splacení 

kupní ceny domu aj.), druţstvu vznikne povinnost převést do vlastnictví 

jednotky těch členů, kteří o převod na základě ustanovení stanov poţádají. 

I v případě, ţe většina členů druţstva, kteří jsou nájemci bytů, nemá o převod 

bytu do vlastnictví zájem a stanovy právo člena na takový převod neupravují, 

souhlasí-li většina členů druţstva kvalifikovanou cestou schválení záměru 

převodu bytů do vlastnictví členů prostřednictvím  usnesení členské schůze 

druţstva, lze byty převádět  do vlastnictví těch členů, kteří o převod na základě  

usnesení členské schůze druţstva poţádají. 

 

 

7.4 Nabytí vlastnického práva k jednotce od nevlastníka 

 

Otázka nabytí vlastnického práva od nevlastníka je řešena jiţ řadu let, 

a to nejen akademicky, ale téţ prakticky, vyjadřily se k ní opakovaně soudy celé 

škály naší soudní soustavy, včetně Ústavního soudu, přičemţ dotčenými 

subjekty byly, bohuţel,  často i vlastníci bytových jednotek. Případů, kdy zaniklo 

vlastnické právo prodávajícího a následně téţ kupujícího jako nabyvatele 

jednotky, jsou tisíce. Příčinou tohoto neblahého stavu, který panuje léta v České 

republice - bez ohledu na fungování katastru nemovitostí jako veřejného 

registru - je bezbřehé lpění na římskoprávní zásadě nemo plus iuris ad alium 



82 

 

transferre potest, quam ipse haberet (nikdo nemůţe převést na jiného víc práv, 

neţ by sám měl) neplatila ani v římském právu absolutně. Ústavní soud se 

pokusil o nápravu m.j. nálezem sp. zn. II. ÚS 165/11, z jehoţ odůvodnění 

povaţuji za přínosné citovat: „Judikatura Ústavního soudu stran dobré víry 

v případě nabytí nemovitostí od nevlastníka prošla značným vývojem, a to 

směrem k rozšíření ochrany osob jednajících v dobré víře. Již v nálezu sp. zn. 

II. ÚS 77/2000 Ústavní soud prohlásil, že závazkový vztah mezi [původními] 

„smluvními stranami, včetně odstoupení od smlouvy, se v takovém případě 

může projevit opět jen mezi smluvními stranami, a nemůže mít vliv na postavení 

třetích osob (mimo univerzální sukcese v případě úmrtí). Zejména pak nemůže 

dojít k restituci v případě, kdy nabyvatel již neměl nemovitost, která byla 

předmětem koupě, ve svém vlastnictví.― 61 V takovém případě z řádně nabytého 

vlastnické práva vyplývá nárok na jeho ochranu i vůči původnímu vlastníkovi 

za podmínky, ţe toto věcné právo byla nabyto v dobré víře a bez rozporu 

s § 39 ObčZ. Právní výklad obsaţený v tomto nálezu Ústavního soudu byl jako 

ústavně konformní potvrzen v nálezu pléna sp. zn. Pl. ÚS 78/06, podle něhoţ 

„odstoupením od smlouvy podle § 48 odst. 2 občanského zákoníku se - není-li 

právním předpisem nebo účastníky dohodnuto jinak - smlouva od počátku ruší, 

avšak pouze s účinky mezi jejími účastníky. Vlastnické právo dalších 

nabyvatelů, pokud své vlastnické právo nabyli v dobré víře, než došlo 

k odstoupení od smlouvy, požívá ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních 

práv a svobod a s ústavními principy právní jistoty a ochrany nabytých práv 

vyvěrajícími z pojmu demokratického právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 

Ústavy, a nezaniká.“62 Opačná interpretace by podle názoru Ústavního soudu 

„narušila celý koncept právní jistoty a ochrany nabytých práv, pochopitelně však 

jen těch práv, která byla nabyta v dobré víře, kdy dobrá víra vystupuje jako 

korektiv obecně platný pro občanské právo.“63 
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 Nález Ústavního  soudu ze dne 23. 1. 2001, II. ÚS 77/2000, [14/2001 USn.] 
Náhledem z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqgfptcnc7ovzw4&conversationId=1191543#selecte
d-node 
 
62

 Nález Ústavního  soudu ze dne 16. 10. 2007, Pl. ÚS 78/06, [162/2007 USn.] Náhledem 
z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqg5ptcnrsl52xg3q&conversationId=1191661#select
ed-node 
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V nálezu sp. zn. I. ÚS 143/07 Ústavní soud prohlásil, ţe zásadním 

závěrem vyplývajícím z judikatury Ústavního soudu je to, ţe „vlastnické právo 

dalších nabyvatelů, pokud své právo nabyli v dobré víře, požívá ochrany 

a nezaniká, což je v souladu s čl. 11 Listiny a s ústavními principy právní jistoty 

a ochrany nabytých práv. Interpretace opačná, podle níž dodatečným 

odpadnutím právního důvodu, na základě kterého nabyl vlastnictví kterýkoliv 

z právních předchůdců vlastníka, tento vlastník pozbývá vlastnické právo, ač 

mu čl. 11 Listiny a ustanovení § 123 občanského zákoníku poskytují ochranu, 

narušuje celý koncept právní jistoty a ochrany nabytých práv. To platí 

pochopitelně jen u těch práv, která byla nabyta v dobré víře, kdy dobrá víra 

vystupuje jako korektiv obecně platný pro občanské právo. Akceptování 

výkladu, že zánikem kupní smlouvy (ať již z jakéhokoliv důvodu), která byla 

uzavřena v řadě jako první, by si vlastník, který nabyl vlastnictví derivativně, 

nikdy nemohl být jist svým vlastnictvím, zjevně neodpovídá pojetí materiálního 

právního státu.“64 Podle citovaného nálezu Ústavního soudu lze proto závěry 

plynoucí z judikatury Ústavního soudu týkající se odstoupení od smlouvy 

„vztáhnout i na případ, kdy první kupní smlouva nebo jiný nabývací titul byla 

zrušena z jiného důvodu než odstoupením.“65 Tímto jiným důvodem zrušení 

kupní smlouvy byla přitom její absolutní neplatnost dle ust. § 39 ObčZ. Přesto 

Ústavní soud uzavřel, ţe pokud se za dané situace obecné soudy otázkou 

dobré víry stěţovatele nezabývaly, porušily ve vztahu k němu čl. 11 Listiny, 

neboť nerespektovaly závěr, ţe vztah mezi smluvními stranami nemůţe mít vliv 

na řádně nabyté vlastnické právo třetích osob. Z tohoto nálezu plyne široká 

ochrana dobré víry nabyvatele, jeţ musí být vţdy pečlivě zkoumána vzhledem 

k individuálním okolnostem daného případu.66 

 

Ačkoliv byl tento nález podroben kritice ze strany Nejvyššího soudu (viz 

rozsudek ze dne 9. 12. 2009 č.j. 31 Odo 1424/2006), není rozhodovací praxe 
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 Nález Ústavního  soudu ze dne 25. 2. 2009, I. ÚS 143/07, [35/2009 USn.] Náhledem z Beck-
online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqhfptgnk7ovzw4&conversationId=1191829#selecte
d-node 
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 Tamtéţ. 
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 V podrobnostech tamtéţ. 
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Ústavního soudu nijak v rozporu s právní úpravou, která je typická pro vyspělé 

demokratické země. Princip právní jistoty, ochrany vlastnického práva a práv 

nabytých v dobré víře vede k tomu, ţe je obvykle poskytována ochrana 

nabyvateli vlastnického práva (a to např. v Německu, Rakousku či Holandsku). 

Podle německé úpravy můţe nabyvatel nabýt vlastnického práva i za situace, 

kdyţ převodce neměl dané věci ve vlastnictví. V takovém případě se původní 

vlastník můţe hojit na převodci uplatněním námitky bezdůvodného obohacení. 

V případě nemovitostí je ochrana nabyvatele posilněna tím, ţe jsou údaje 

zapsané v katastru nemovitostí povaţovány za přesné a spolehlivé.67 

 

Přes výše uvedené a vědom si právních názorů vyjádřených Ústavním 

soudem setrvává Nejvyšší soud va svém postoji, přičemţ v rozhodnutí ze dne 

01.06.2011, sp. zn. 30 Cdo 4280/2009 argumentuje nekomplexním posouzením 

věci ze strany Ústavního soudu, citujme z usnesení Nejvyššího soudu: „Je 

faktem, ţe Ústavní soud v aktuálním nálezu ze dne 11. května 2011, sp. zn. II. 

ÚS 165/11 (in http://nalus.usoud.cz ), mj. judikoval, ţe obecné soudy (musí) 

v důsledku dlouhodobé nečinnosti zákonodárce poskytovat ochranu 

vlastnickému právu v dobré víře jednajícím osobám , avšak nosné důvody, 

z nichţ by bylo moţno dovozovat relevantní argumentaci vytěsňující dosud 

v rozhodovací (právní) praxi ustálený právní názor, ţe vlastnické právo nelze 

nabýt od nevlastníka, i kdyby nabyvatel byl v dobré víře, ledaţe by byly splněny 

podmínky pro vydrţení věci, odůvodnění tohoto nálezu neobsahuje. Jinými 

slovy řečeno, závěr o moţnosti nabytí vlastnického práva od nevlastníka 

s ohledem na dobrou víru nabyvatele , tedy mimo zákonný rozsah institutu 

vydrţení (§ 134), vyplývá z odůvodnění tohoto nálezu Ústavního soudu (pouze) 

implicite a vzhledem k tomu, ţe ponechává zcela stranou institut drţby 

ve smyslu §§ 129 a 130 ve vazbě na institut vydrţení ve smyslu § 134 obč. 

zák., tzn. instituty, jeţ reglementují mj. vztahy oprávněného drţitele, zániku 

drţby a podmínek pro vydrţení (i) nemovité věci, tj. situace, které mohou nastat 

v případě nabytí věci od nevlastníka, nelze za této absence řešení zásadních 

hmotněprávních otázek bez dalšího uzavřít, ţe ten, kdo jednal v dobré víře, 

můţe nabýt vlastnické právo k věci od nevlastníka. Proto Nejvyšší soud 
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důvodně v R 29/2007 zdůraznil, ţe akceptace závěru, ţe postačující pro nabytí 

vlastnického práva k převáděné věci (nemovitosti) je (jen) dobrá víra nabyvatele 

v zápis do katastru nemovitostí, by ostatně učinilo v českém právním řádu 

obsolentním institut vydrţení, podmiňující nabytí věci téţ zákonem určenou 

dobou trvání (tři roky a u nemovitostí deset let) oprávněné drţby této věci (srov. 

§ 134 obč. zák.). Opačný závěr by přehlíţel stávající hmotněprávní úpravu 

a bez dalšího povyšoval dobrou víru nabyvatele nad (římsko) právní 

(Ulpianovu) zásadu nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet 

(nikdo nemůţe na druhého převést více práv neţ sám má).“ 68 

 

Návrh občanského zákoníku se jasně vyjadřuje k nabytí vlastnického 

práva od nevlastníka u věcí movitých, čímţ by do budoucna odstanil opakovaně 

kritizovanou dvoukolejnost soukromoprávní úpravy, kdy při koupi zboţí (tedy 

věci movité) v obchodních vztazích k nabytí vlastnického práva od nevlastníka 

za předpokladů vyţadovaných obchodním zákoníkem dochází. 

Podle důvodové zprávy návrh úpravy nabytí vlastnického práva 

k nemovité věci převodem v novém občanském zákoníku sleduje zachovat 

dosavadní pojetí zavedené zákonem o zápisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem (č. 265/1992 Sb.). Současný stav se mi ale bohuţel jeví 

ne moc šťastným, coţ autoři návrhu v důvodové zprávě v zásadě nevyvracejí, 

kdyţ konstatují: „Zák. č. 509/1991 Sb. zavedl obecnou povinnost registrace 

smluv o nemovitostech státním notářstvím. Poslední, pátou změnu systému 

zavedl zák. č. 264/1992 Sb., který s účinností k 1. lednu 1993 zavedl současný 

stav. Tato poslední změna byla jiţ v době svého přijetí označována 

za provizorium. Podle tohoto stavu platí pro vznik vlastnického práva (i jiných 

věcných práv) k nemovitým věcem, tři rozličné právní reţimy: (1) smluvní 

zřízení těchto práv k nemovitým věcem nezapsaným do katastru se pojí s 

účinností smlouvy, (2) převod stejných práv k nemovitý věcem zapsaným do 

katastru se pojí s vkladem do katastru a (3) vznik stejných práv z jiného 

právního důvodu se pojí s účinky té které skutečnosti (rozhodnutí soudu nebo 

                                                 
68

 VRCHA, P. [on-line], [cit. 2011-08-19].  Dostupné z: <http://vrcha.webnode.cz/news/k-otazce-

zda-lze-mimo-institut-vydrzeni-nabyt-vlastnicke-pravo-k-nemovitosti-pouze-na-zaklade-dobre-
viry-jestlize-smlouva-o-prevodu-nemovitosti-je-od-pocatku-absolutne-neplatnym-pravnim-
ukonem-/>  
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správního úřadu, smrt zůstavitele, uplynutí vydrţecí doby atp.); těchto 

skutečností se lze dovolat vůči kaţdému, bez ohledu na stav zapsaný v katastru 

nemovitostí.“69 

 

Katastrální evidence nevykazuje materiální publicitu. Dobrá víra v katastr 

je sice deklarována, avšak jen pro skutečnosti zapsané od r. 1993, dosud však 

efektivně chráněna není. Proto lze ocenit alespoň tu skutečnost, ţe těmto 

a podobným obtíţím se návrh snaţí čelit ustanoveními zařazenými do hlavy 

druhé třetí části zavádějícími materiální publicitu zápisů věcných práv 

do veřejného seznamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69

 V podrobnostech MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Důvodová zpráva 

k návrhu nového občanského zákoníku, [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: 
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf> 

 
 
 



87 

 

8. Společenství vlastníků jednotek jako právnická 

osoba sui generis  

 

 

8.1 Společenství vlastníků jednotek – obecná charakteristika 

 

Společenství vlastníků jednotek je dle ust. § 9 odst. 1 BytZ právnickou 

osobou, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech 

spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě 

vykonávat další činnosti, stanoví-li tak zákon o vlastnictví bytů, související 

s provozem společných částí domu. Právní úprava „společenství“ je o několik 

let mladší neţ úprava spoluvlastnictví budov s vymezenými jednotkami 

ve vlastnictví. Má svůj původ v zákonu č. 103/2000 Sb., kterým byl zákon 

o vlastnictví bytů v roce 2000 novelizován. Stalo se tak nepochybně v reakci 

na faktické problémy vznikající při správě budov spoluvlastněných vlastníky 

jednotek v nich vymezených, a lze předpokládat, ţe předkladatel zákona se 

inspiroval také v zahraničních právních úpravách. V letech 1994 aţ 2000 zákon 

ponechával na vůli vlastníků jednotek, jakým způsobem zajistí správu domu 

a související záleţitosti, přičemţ stanovil pouze základní zásady činnosti 

správce domu s jednotkami a společenství vlastníků jednotek, která však v té 

době nebyla právnickými osobami a neměla tak právní subjektivitu. 

Ve společenství působilo shromáţdění vlastníků jednotek, které rozhodovalo 

o těch záleţitostech, které mu přináleţely podle zákona. Nemalé problémy 

činilo jednání ve věcech společenství, které bylo realizovatelné v zásadě pouze 

cestou zastoupení vlastníků jednotek správcem. Správce ovšem potřeboval 

zmocnění od kaţdého jednotlivého vlastníka jednotky. Z právních úkonů 

týkajících se společné věci byli vlastníci jednotek oprávněni a povinni přímo, 

v poměru odpovídajícímu velikosti jejich spoluvlastnických podílů.   

 

Zákon č. 103/2000 Sb., kterým byl zákon o vlastnictví bytů v roce 2000 

novelizován, měl popsaný nevyhovující stav napravit tím, ţe zakotvil zákonný 

vznik společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby vţdy, splní-li se pro 
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jeho vznik zákonem stanovené předpoklady. Účast ve společenství je pro 

vlastníky jednotek povinná a vzniká a zaniká s vlastnictvím jednotky. 

 

Bohuţel ve své první verzi po přijetí vyvolala právní úprava společenství 

vlastníků jednotek jako nové formy právnické osoby oprávněně spíše rozpaky 

neţ nadšení, jak svědčí některé písemné zdroje z té doby70, či dokonce jistou 

nelibost71, proto nevyhnutelně v letech následujících doznala několika změn. 

 

Zdařile je charakterizováno společenství vlastníků jednotek autory 

Komentáře zákona o vlastnictví bytů72 výčtem nejvýznamnějších znaků, jimiţ se 

společenství vlastníků jednotek odlišuje od většiny jiných právnických osob. 

Zmíněnými znaky společenství vlastníků jednotek jsou, cit.: 

„a) vzniká výlučně za účelem stanoveným zvláštním zákonem, 

b) nemá generální právní subjektivitu, nýbrţ speciální právní subjektivitu, 

c) vlastní majetek můţe nabývat výlučně pro účely činností vymezených 

v Zákoně (v zákoně o vlastnictví bytů - pozn. autorky), 

d) vzniká ze zákona nezávisle na vůli vlastníků jednotek v domě, a to vţdy 

jedině v rámci jediného domu rozděleného na jednotky, bez moţnosti stanovit 

rozsah SVJ pro více neţ jeden dům (vyjma případů, kdy jde o dům rozdělený 

na tzv. „sekce“), 

e) členství ve SVJ vzniká ze zákona, aniţ by vlastník jednotky měl moţnost 

tento stav ovlivnit (vzniká v tomto smyslu nezávisle na jeho vůli), přičemţ totéţ 

platí pro zánik členství ve SVJ, 

                                                 
70

 NEPLECHOVÁ, M.: K novele zákona o vlastnictví bytů. Účetnictví v praxi, 2002, č. 5, str.33 
(zdroj: ASPI) 
 
71

 Prvním úskalím byl poţadavek na registraci společenství v obchodním rejstříku, coţ bylo v té 
době spojeno s nemalými administrativními problémy a v důsledku vedly zápisy 
k nesystematickému zařazení společenství vlastníků mezi podnikatele a tudíţ jejich podřízení 
obchodnímu zákoníku. 
   Dalším problémem byla otázka vedení účetnictví, protoţe kaţdá právnická osoba zapsaná 
v obchodním rejstříku byla povinna od svého vzniku vést účetnictví, a to účetnictví podvojné, 
coţ bez hlubší znalosti zmíněné problematiky nebylo moţné, avšak málokteré společenství 
mělo ve svých řadách osobu podvojného účetnictví znalou. Zjednodušení, k němuţ se 
přistoupilo v reakci na vyvolaný odpor, přinesla následná novelizace zákona o účetnictví, která 
společenstvím situaci do budoucna výrazně usnadnila. 
 
72

 V podrobnostech ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, str. 100 
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f) činnost a hospodaření (správa domu způsobem a v rozsahu podle Zákona) 

se prioritně týká společného majetku členů SVJ (podílového spoluvlastnictví 

na společných částech domu, které je spjato s vlastnictvím jednotky), nikoli 

hospodaření s vlastním majetkem SVJ (které můţe být pouze odvozeno 

od uvedené činnosti), 

g) má ze zákona zvláštní postavení jako „zákonný správce“ společného majetku 

členů – vlastníků jednotek (společných částí domu a pozemku), toto postavení 

SVJ v určitém rozsahu omezuje některá práva vlastníků jednotek, pokud se 

týká podílového spoluvlastnictví společných částí domu a pozemku, oproti 

spoluvlastníkům v reţimu podílového spoluvlastnictví podle občanského 

zákoníku, 

h) není vlastníkem ani spoluvlastníkem domu (budovy), pro který vzniklo, 

nemusí mít ţádné vlastní jmění, a přesto vystupuje při výkonu a zajišťování 

správy společných částí domu svým jménem a na vlastní účet, 

i) členové SVJ ručí za závazky SVJ celým svým majetkem (v pozici 

individuálních, nikoli solidárních věřitelů), a to v poměru podle velikosti 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku.“73 

 

 

8.2 Účel a pojetí společenství vlastníků jednotek 

 

Vlastnictví jednotky spojené se spoluvlastnictvím domu, v němţ se 

jednotka nachází, a případně téţ se spoluvlastnictvím souvisejících pozemků 

má řadu rysů shodných, resp. obdobných s běţnou formou vlastnictví 

a spoluvlastnictví nemovitostí. Vykazuje však také mnohá specifika. Ta se 

projevují především v určení práv a povinností vyplývajících z takového 

vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví společných částí budovy a pozemků 

(podrobněji k tomu dále v této práci). Ještě sedmnáct let od přijetí relevantní 

právní úpravy jsou nezřídka předmětem řady sporů. Je zřejmé, ţe bez 

odpovídající legislativní opory můţe spoluvlastnictví budovy s jednotkami 

ve vlastnictví jen obtíţně existovat. Koneckonců právní úprava vlastnictví bytů 

v podobě do roku 2000 toho byla zřejmým příkladem. 

                                                 
73

 ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters Kluwer 
ČR, a.s., 2009, str.100 
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Přestoţe tedy bylo v minulosti ověřeno, ţe nezbytná správa, provoz 

a údrţba společných částí domu s jednotkami je v řadě případů realizovatelná 

i bez existence právnické osoby reprezentující vlastníky jednotek, kteří jsou 

spoluvlastníky společných částí budovy, v řadě jiných případů se naopak tento 

stav zásadně neosvědčil. Zřízení právnické osoby za účelem výkonu 

zmíněných činností, na níţ se vlastníci jednotek, kteří jsou téţ spoluvlastníky 

společných částí domu, přímo účastní, není tedy nezbytné a nevyhnutelné, jak 

dokládá i řada zahraničních právních úprav (včetně úpravy ve Slovenské 

republice), avšak zákon o vlastnictví bytů, dle mého názoru správně, de lege 

lata zakotvil v České republice vznik a fungování právnických osob sui generis 

označovaných jako společenství vlastníků jednotek. Osobně povaţuji tuto 

koncepci správy za přijatelnější neţ např. svěřit správu obchodní společnosti, 

na níţ se vlastníci jednotek účastní, jak činí např. některé zahraniční právní 

úpravy (Velká Británie)74. Hlavním důvodem je skutečnost, ţe společenství 

vlastníků jednotek jsou specifickými právnickými osobami, které nehájí 

obchodní zájmy a nezřizují se za účelem zisku. Jejich hlavní funkcí je zajišťovat 

odpovídajícím způsobem spíše zájmy sociální povahy – konkrétně pohodu 

a komfort při uspokojování bytových potřeb členů, která ovšem zdaleka 

nespočívá jen v míře materiální kvality bydlení, příp. ve stupni jeho luxusu, ale 

do značné míry rovněţ ve vybudování dlouhodobě funkčního společenství 

osob, v minimalizaci potenciálních zdrojů konfliktů a v maximalizaci ochrany 

majetku společenství a jeho členů a jejich vkladů do fondů společenství. 

Dosaţení těchto cílů ovšem vyţaduje odpovídající legislativní oporu, které se 

nám v České republice zatím ne zcela dostává. 

 

 

                                                 
74

 Čerpáno z: [on-line] 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/15/part/1/crossheading/commonhold-association 

 (1) A commonhold association is a private company limited by guarantee the memorandum of 
which— 

(a) states that an object of the company is to exercise the functions of a commonhold 
association in relation to specified commonhold land, and 

(b )specifies £1 as the amount required to be specified in pursuance of section 2(4) of the 
Companies Act 1985 (c. 6) (members’ guarantee). 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/15/part/1/crossheading/commonhold-association
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„Rakousko, které zná právní úpravu vlastnictví bytů jiţ od konce 

čtyřicátých let minulého století, se dlouhou dobu potýkalo s hledáním cesty 

mezi německým a anglosasko-francouzským75 modelem vlastnictví bytů. 

Nakonec zakotvilo ve druhém ze jmenovaných. Obdobně jako hledání cesty 

k samotnému bytovému vlastnictví, působilo problém i vymezení právní 

subjektivity společenství vlastníků jednotek. Původní společenství 

(Wohnunsgeigentümer-gemeischaft) se transformovalo do současné podoby, 

která nese název Eigentümergemeinschaft. Zdánlivě terminologická změna 

v sobě ovšem přinesla zásadnější zvrat. Po novele WEG se totiţ v roce 1999 

transformovalo z ad hoc způsobilé entity, do podoby právnické osoby 

s omezenou právní subjektivitou (beschränkte Rechtsfähigkeit)76, která je dána 

vţdy v konkrétním případě správou nemovitosti. Skutečným „plavcem proti 

proudu“ je však Německo. Nejenţe tamní úprava představuje zcela ojedinělou a 

často kritizovanou koncepci bytového vlastnictví77, ale zdejší právní úprava 

neznala aţ do roku 2005 společenství jakoţto subjekt práva. Významný zvrat 

představuje soudní rozhodnutí Spolkového soudního dvora č. BGH V ZB 32/05 

ze dne 2. června 2005. Právní věta rozhodnutí stanoví, ţe společenství 

(Gemeinschaft der Wohnungseigen-tümer) má právní subjektivitu, pokud se 

jeho právní úkony týkají správy nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví. 

Soudní rozhodnutí tak společenství přiznalo dílčí právní subjektivitu 

(Teilrechtsfähigkeit).78 Citovaný rozsudek představoval první krok v odborné 

debatě na uvedené téma. K finální petrifikaci právní subjektivity došlo aţ 

účinností79 novelizovaného znění § 10 německého zákona o vlastnictví bytů 

z roku 2007. To říká, ţe společenství vlastníků jednotek je schopno nabývat 

práva a zavazovat se vůči třetím osobám a vlastníkům bytů v rámci všech věcí, 

                                                 
75

 DVOŘÁK, T. Několik úvah k právní úpravě vlastnictví bytů a nebytových prostorů de lege 
ferenda. Právní rozhledy, 2007, č. 18., s. 671. 
 
76

 Srov. § 18 odst. 1 WEG. V podrobnostech viz BÖHM, H. Das neue 
Wohnungseigentumgesetz. Baurechtliche Blätter, 2002, č. 5., s. 4. 
 
77

 Má bezpochyby historicko-právní pozadí – Savignyho odpor k bytu, jako předmětu 
vlastnického práva.  
 
78

 WILHELM, J. Sachenrecht. Berlin : De Gruyter Rechtswissenschaften Verlag GmbH, 2007. 
s. 101. 
 
79

 26. března 2007. 
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které souvisí s podílovým spoluvlastnictvím nemovitosti.80 Pro dílčí způsobilost 

společenství vlastníků jednotek svědčí i organizační struktura společenství. 

Společenství vlastníků jednotek disponuje vlastními stanovami (řádem 

společenství), kterým si vlastníci jednotek sami regulují svá práva a povinnosti. 

To přesahuje moţnosti pouhého společenství podle ustanovení § 741 an. BGB 

a přibliţuje společenství vlastníků jednotek spíše spolku. Podle ustanovení § 25 

odst. 1 WEG rozhoduje shromáţdění vlastníků většinovým rozhodnutím o 

záleţitostech týkajících se správy společenství. Tímto rozhodnutím jsou vázáni i 

vlastníci jednotek, kteří nebyli přítomni hlasování nebo kteří hlasovali proti. To je 

typický znak subjektů se způsobilostí k právním úkonům. Podobnost 

s korporacemi lze také spatřovat v podrobné úpravě hlasovacího práva 

vlastníků jednotek, usnášeníschopnosti a protokolaci rozhodnutí.81 Právní 

subjektivita se odráţí z procesního pohledu, kdy společenství má způsobilost 

být účastníkem řízení (Parteifähigkeit).82“83 

 

 

8.3 Vznik společenství vlastníků a vznik členství ve společenství 

 

Společenství vlastníků jednotek vzniká ve smyslu ust. § 9 odst. 3 zákona 

o vlastnictví bytů v domě s nejméně pěti jednotkami (bytovými nebo 

nebytovými), z nichţ alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. 

Společenství vzniká jako právnická osoba přímo ze zákona dnem doručení 

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

kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, 

poslednímu z těchto vlastníků. Přitom příslušný katastrální úřad má povinnost 

vyrozumět ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky 

do katastru nemovitostí. Vznik společenství, jak je z výše uvedeného zřejmé, 

                                                 
80

 Grziwotz, H. a Jeniβen, G. in JENIβEN, G. et. al. Wohnungseigentumgesetz. Köln : Dr. Otto 
Schmidt Verlag, 2008,. s. 125. 
 
81

 NEUDEKOVÁ, I. Společenství vlastníků jednotek. Brno, 2007. 40 s. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita. 
 
82

 BECKER, M.; KÜMMEL, E.; OTT, A. Wohnungseigentumg. 2. Auf. Köln : Dr. Otto Schmidt 
Verlag, 2010, s. 47. 
 
83

 PETR, P. Společenství vlastníků jednotek v novém kabátě? Právní fórum, 2010, č. 6, str. 279 
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předchází jeho ustavení, coţ je postup odlišný od jinak běţného zakládání 

a vzniku jiných právnických osob, kdy zaloţení právnické osoby vzniku 

standardně předchází. Ustavující shromáţdění vlastníků jednotek následuje 

jako důsledek vzniku společenství. Také zápis do rejstříku společenství 

vlastníků jednotek, který je registrem těchto právnických osob, se provádí 

následně po ustanovení vzniklého společenství. Zmíněný postup lze povaţovat 

za konstituování právnické osoby tak trochu na ruby ve srovnání se vznikem 

jiných právnických osob v ČR, spojeným zpravidla s registrací v příslušném 

rejstříku právnických osob. Z výše uvedených důvodů platí, ţe ustavení 

společenství a jeho zápis do rejstříku společenství nemají vliv na jeho existenci 

ani právní osobnost, a tudíţ ani na právní způsobilost.84  

 

Pokud druţstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů, 

které bylo původním vlastníkem budovy, nebo druţstvo vzniklé vyčleněním 

z původního druţstva podle § 29 téhoţ zákona plní povinnosti správce podle 

§ 9 zákona o vlastnictví bytů ve znění do 30. 6. 2000, vznikne společenství 

vlastníků jednotek aţ prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, v němţ budou druţstvu doručeny listiny dokládající, ţe spoluvlastnický 

podíl na společných částech domu se sníţil na méně neţ jednu čtvrtinu. 

Do doby vzniku společenství se pouţijí ustanovení § 9, 11 a § 15 odst. 2 

zákona o vlastnictví bytů ve znění do 30. 6. 2000. 

 

Členství ve společenství vlastníků je obligatorní a vlastníkům nebo 

spoluvlastníkům jednotek vzniká přímo ze zákona. Okamţik vzniku členství je 

zpravidla bezprostředně spojen se vznikem vlastnického práva k jednotce 

spojeného se spoluvlastnictvím ke společným částem budovy a k pozemku - 

slovy zákona - členství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem 

vlastnictví jednotky (srov. § 9 odst. 5 zákona o vlastnictví bytů). V případě 

spoluvlastnictví jednotky zákon stanoví, ţe spoluvlastníci jsou společnými členy 

společenství. Vlastníci jednotek, kteří nabyli vlastnictví k jednotce v domě před 

vznikem společenství, tudíţ do doby splnění podmínek stanovených v odstavci 

3 ust. § 9 zákona o vlastnictví bytů pro vznik společenství, se stávají členy 
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společenství dnem jeho vzniku. Členství trvá po celou dobu vlastnictví či 

spoluvlastnictví jednotky (vázané členství). 

 

 

8.4 Orgány společenství vlastníků jednotek 

 

Společenství vlastníků jednotek je strukturovanou právnickou osobou. 

Zákon o vlastnictví bytů upravuje nejvýznamnější orgány společenství. 

Nejvyšším orgánem společenství je dle ust. § 9 odst. 8 zákona o vlastnictví bytů 

shromáţdění vlastníků jednotek (dále také jen „shromáţdění“). Výkonným 

a statutárním orgánem společenství je výbor společenství nebo, není-li výbor 

zvolen, pověřený vlastník (ust. § 9 odst. 7, 11 a 13 BytZ). Jiné obligatorní 

orgány se ve společenství nezřizují, avšak na základě stanov společenství 

mohou být zřízeny orgány fakultativní. 

 

 

8.5 Právní způsobilost společenství, rozsah způsobilosti k právním 

jednáním 

 

Společenství vlastníků jednotek je soukromoprávní korporací, je 

společenstvím fyzických nebo právnických osob, a to de lege lata 

společenstvím s právní subjektivitou – jedná se tudíţ o právnickou osobu 

soukromého, přesněji občanského práva. V důsledku uvedené skutečnosti se 

na právní postavení společenství vlastníků jednotek aplikují obecná ustanovení 

občanského zákoníku o právnických osobách ve všech záleţitostech, kde 

zvláštní zákon, jímţ je zákon o vlastnictví bytů, nestanoví jinak. Takových 

zvláštních ustanovení je obsaţeno v zákoně o vlastnictví bytů celá řada, přesto 

však právní úprava  občanského zákoníku neztrácí ve vztahu ke společenství 

vlastníků na svém významu.  

 

Příkladem odchylné právní úpravy můţe být jiţ dříve zde v této práci 

zmiňovaný vznik společenství vlastníků, který je podle zákona o vlastnictví bytů 

vázán na splnění v něm stanovených podmínek, přičemţ jejich splněním 
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společenství vzniká ze zákona, proto se neuplatní ustanovení § 19 občanského 

zákoníku, podle něhoţ právnické osoby vznikají dnem zápisu do obchodního 

nebo jiného zákonem určeného rejstříku. Přes obligatorní zápis společenství do 

rejstříku společenství je takový zápis toliko informativní, tj. deklaratorní, 

a společenství se jím nekonstituuje. Naopak právní úprava sídla společenství 

vlastníků spočívá z valné části na ustanoveních občanského zákoníku.  

 

Také způsobilost společenství vlastníků jednotek nabývat práv 

a zavazovat se vykazuje řadu specifik oproti úpravě obsaţené v  občanském 

zákoníku. Společenství vlastníků jednotek je ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 

zákona o vlastnictví bytů právnickou osobou, jeţ je způsobilá vykonávat práva 

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

společných částí domu, popřípadě vykonávat další činnosti stanovené zákonem 

o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, 

které slouţí i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Z výše uvedeného je 

zřejmé, ţe způsobilost k právním jednáním společenství je, proti jiným 

právnickým osobám, zákonem výrazně modifikována. V důsledku této úpravy 

má společenství vlastníků jednotek jen tolik způsobilosti k právním jednáním, 

kolik mu jí zákon o vlastnictví bytů (ust. § 9 odst. 1 a § 9a) přiznává. Zákon tím 

omezuje moţnost realizace právních úkonů jak statutárním orgánem 

společenství, tak i jinými osobami jednajícími v zastoupení společenství 

vlastníků jednotek. Dovozujeme, ţe společenství vlastníků můţe jednat zvláště 

ve věcech smluvního zajištění dodávek sluţeb spojených s uţíváním jednotek, 

uzavírat pojistné smlouvy pro pojištění domu, nájemní smlouvy při sjednávání 

nájmu společných částí domu a jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků 

jednotek. Zákonem stanovený účel společenství a jeho omezená způsobilost 

k právním jednáním vylučuje moţnost společenství podnikat, tudíţ společenství 

není oprávněno realizovat právní úkony při podnikatelské činnosti a rovněţ 

účast na podnikání jiné osoby se neslučuje s ustanoveními zákona o vlastnictví 

bytů.85 Úkony realizované v rozporu s rozsahem jednatelského oprávnění 

vymezeným zákonem o vlastnictví bytů lze, dle mého názoru, kvalifikovat za 
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neplatné z důvodu rozporu se zákonem.86 Částí teoretiků jsou taková jednání 

posuzována za nicotná (nulitní).87 Zmíněná teoretická východiska ale často 

opomíjí praxe a mnohá společenství vlastníků jednotek a jejich statutární 

orgány tato zákonem zakotvená omezení nerespektují, dokonce si často 

počínají jako podnikatelské subjekty, kdyţ například prostředky z fondu oprav 

investují za účelem jejich zhodnocení, coţ můţe být pro členy společenství 

vlastníků jednotek prospěšné, ale také nikoli, přičemţ riziko významných ztrát 

na majetku společenství je nepřípustné. Přestoţe jsou zpravidla takové úkony 

společenství a jejich statutárních orgánů a zástupců realizovány s nejlepšími 

úmysly prospět společenství, na podstatě věci to nic nemění. Příčinou tohoto 

neblahého stavu můţe být také vágní nebo pro laiky, kteří jsou téměř 

výhradními uţivateli právní úpravy obsaţené v zákoně o vlastnictví bytů, ne 

dost srozumitelná zákonná a podzákonná ustanovení o vlastnictví bytů 

a fungování společenství vlastníků. A ani Vzorové stanovy společenství 

vlastníků jednotek obsaţené v nařízení vlády č. 371/2004 Sb. v platném znění 

(v textu „Vzorové stanovy“) neposkytují dle mého názoru potřebnou oporu pro 

stanovení rozsahu přípustných právních úkonů společenství vlastníků jednotek, 

potaţmo pak jejich statutárních orgánů a zástupců, tudíţ pokud si společenství 

ve svých stanovách nekonkretizuje v souladu se zákonem podrobně činnosti 

související se správou a provozem společných částí domu, řada aktivit 

a právních úkonů s nimi spojených se můţe jevit problematickými a stát se tak 

předmětem sporů. Příkladem problematické úpravy Vzorových stanov 

společenství vlastníků jednotek je oblast hospodaření s finančními prostředky. 

Ve smyslu bodu d) odst. 4) čl. III. části druhé Vzorových stanov společenství 

vlastníků jednotek společenství při plnění úkolů podle zákona o vlastnictví bytů 

a vzorových stanov zajišťuje dále jiné činnosti spojené se správou domu 

a pozemku, mezi něţ náleţí hospodaření s finančními prostředky. Podle článku 

VII., 3) Vzorových stanov do výlučné působnosti shromáţdění náleţí 

rozhodování o: a) změnách ve věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka 
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budovy podle § 4 zákona o vlastnictví bytů, b) schválení nebo změně stanov, 

c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem člena 

společenství, který je jejím vlastníkem, k zajištění pohledávek vyplývajících 

z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, d) změně účelu 

uţívání stavby, změně stavby, jakoţ i o modernizaci, rekonstrukci, stavebních 

úpravách a opravách společných částí domu, e) schválení účetní závěrky, 

předloţené výborem či pověřeným vlastníkem, spolu se zprávou o hospodaření 

společenství a správě domu; pokud je správa domu a činnosti s ní související 

vykonávány správcem podle čl. V, předkládá zprávu rovněţ správce v rozsahu 

a způsobem uvedeným ve smlouvě, f) výši příspěvků členů společenství 

na správu domu a pozemku, popřípadě o výši a způsobu placení dalších 

příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV, g) výši záloh na úhradu za sluţby, pokud 

není rozhodování v této věci usnesením shromáţdění svěřeno výboru nebo 

pověřenému vlastníkovi, h) způsobu rozúčtování cen sluţeb na jednotlivé členy 

společenství, není-li stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím 

cenového orgánu, i) vymáhání plnění povinností uloţených členům společenství 

k tomu příslušným orgánem společenství podle zákona o vlastnictví bytů 

a podle těchto stanov, pokud tuto činnost nesvěří do působnosti výboru nebo 

pověřeného vlastníka, j) změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy 

se správcem, k) nabývání nemovitých věcí, bytů nebo nebytových prostor 

k účelům, které jsou předmětem činnosti společenství podle zákona 

o vlastnictví bytů, o majetkových dispozicích s těmito věcmi (převody, darování, 

zatěţování právy jiných osob, ručení těmito věcmi apod.); totéţ platí pro jiná 

práva a jiné majetkové hodnoty, dále pro movité věci, je-li jejich pořizovací cena 

vyšší neţ částka určená usnesením shromáţdění, jinak částka vyšší neţ 50 

tisíc Kč v jednotlivém případě, l) stanovení výše odměny členů výboru nebo 

pověřeného vlastníka, m) rozdělení případného zisku z hospodaření 

společenství, n) pravidlech pro uţívání společných částí domu, o) schvalování 

rozpočtu společenství, p) dalších záleţitostech společenství, pokud tak stanoví 

zákon o vlastnictví bytů, anebo si je shromáţdění k rozhodnutí vyhradí. 

Výkladem nelze neţ dospět k tomu, ţe neurčují-li stanovy společenství jinak, 

ve výlučné působnosti shromáţdění je změna stavby, jakoţ i její modernizace, 

rekonstrukce, stavební úpravy a opravy společných částí domu, dále pak 

nabývání nemovitých věcí, bytů nebo nebytových prostor k účelům, které jsou 
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předmětem činnosti společenství podle zákona o vlastnictví bytů, a rozhodování 

o majetkových dispozicích s těmito věcmi, dále pak nabývání jiných práv 

a jiných majetkových hodnot a dispozice s nimi bez dalšího - coţ se jeví jako 

velmi nejasné, a dále také nabývání movitých věcí, je-li jejich pořizovací cena 

vyšší neţ částka určená usnesením shromáţdění, jinak částka vyšší neţ 50 

tisíc Kč v jednotlivém případě. Z logiky věci pak záleţitosti, jeţ nejsou ve 

výlučné působnosti shromáţdění, musí patřit do působnosti výkonného orgánu 

společenství, tedy výboru nebo náleţí pověřenému vlastníkovi. S ohledem 

na způsob vymezení výhradních kompetencí shromáţdění se mi jeví jako 

nejasná řada právních úkonů v rámci hospodaření se společnými prostředky. 

Příkladem můţe být oblast smluvního zajištění určitých záleţitostí v rámci 

správy a údrţby domu, kdy není zřejmé, zda patří do působnosti výboru 

společenství nebo shromáţdění vlastníků. Z opatrnosti by se na první pohled 

jevilo jako vhodné doporučení, ţe o takových záleţitostech by mělo rozhodovat 

shromáţdění a teprve na podkladě tohoto rozhodnutí by bylo moţné činit 

příslušné právní úkony statutárním orgánem či zástupci společenství, ale 

v neodkladných záleţitostech, jako jsou například havarijní opravy, by hrozily 

značné škody z důvodu prodlení. 

 

Významným je ovšem nejen rozsah jednatelského oprávnění 

společenství vlastníků, ale téţ určení jednajících osob. Stručně úvodem 

připomeňme ustanovení § 20 občanského zákoníku, které vychází 

z předpokladu určení statutárního orgánu u kaţdé právnické osoby. Standardně 

pak statutárnímu orgánu svědčí generální jednatelské oprávnění, tedy 

oprávnění realizovat právní úkony ve všech věcech. Z výše uvedeného 

pojednání však vyplývá, ţe pro statutární orgán společenství vlastníků jednotek 

není právní úprava obsaţená v občanském zákoníku bezvýhradně 

aplikovatelná s ohledem na omezenou způsobilost společenství k právům 

a ovinnostem.  

 

Dle odstavce druhého ustanovení § 20 občanského zákoníku mohou za 

právnickou osobu činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je 

to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem 
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k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Překročí-li tyto osoby své oprávnění, 

vznikají práva a povinnosti právnické osobě, jen pokud se právní úkon týká 

předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém 

druhý účastník nemohl vědět.  

 

V podrobnostech se věnuje právnímu jednání společenství následující 

výklad. 

 

 

8.6 Právní jednání společenství 

 

Východiskem k dalšímu výkladu je objasnění pojmu právního jednání. 

Právním jednáním se rozumí realizace právních úkonů. Právním úkonem je 

ve smyslu ust. § 34 občanského zákoníku projev vůle směřující zejména ke 

vzniku, změně nebo zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovým 

projevem spojují. Projev vůle, který povaţujeme za právní úkon, můţe být 

učiněn jednáním nebo opomenutím, můţe být učiněn výslovně nebo jiným 

způsobem nevzbuzujícím pochybnosti. Platnost právního úkonu vyţaduje 

dodrţení potřebných obsahových i formálních náleţitostí stanovených 

zákonem. Realizace právního úkonu předpokládá soulad právního úkonu se 

zákonem a dobrými mravy, svobodu a váţnost vůle, určitost a srozumitelnost 

projevu, moţný předmět plnění, dodrţení poţadované formy, je-li stanovena, 

způsobilost právní úkon realizovat (viz ustanovení § 34 aţ 40 ObčZ). 

 

Vlastním jednáním společenství vlastníků jednotek jsou právní úkony 

uskutečněné jejím statutárním orgánem. Statutárním orgánem společenství 

vlastníků je, jak se uvádí výše v tomto textu, výbor společenství nebo pověřený 

vlastník (§ 9 odst. 13 zákona o vlastnictví bytů). Postavení a činnost 

statutárního orgánu společenství je zakotvena jen v naprostých základech 

zákonem o vlastnictví bytů a dále pak vzorovými stanovami společenství 

(nařízení vlády České republiky č. 371/2004 Sb. ve znění pozdějších změn 

a doplňků). Výbor je statutárním orgánem kolektivním (dle ust. § 9 odst. 11 
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zákona o vlastnictví bytů musí mít alespoň tři členy), pověřený vlastník 

statutárním orgánem monokratickým. V obou případech se jedná o volený 

orgán, byť dikce ustanovení § 9 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů je zavádějící: 

„…v případě, ţe není zvolen výbor, shromáţdění pověří výkonem funkce 

výboru…“ vlastníka jednotky. Pochybnosti odstraňuje aţ odstavec dvanáctý 

téhoţ ustanovení svou dikcí: „K platnosti zvolení členů výboru nebo pověřeného 

vlastníka …“.88  K platnosti zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je 

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

většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je zvolen, hlasuje-li pro něj 

nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je rozhodující velikost 

spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 8 

odst. 2 zákona o vlastnictví bytů).89 

 

Zákon o vlastnictví bytů blíţe neupravuje, kdo můţe být členem výboru 

nebo pověřeným vlastníkem. Jelikoţ vlastníkem jednotky můţe být jak fyzická, 

tak i právnická osoba, lze předpokládat, ţe statutárním orgánem nebo jeho 

členem můţe být také jak fyzická, tak i právnická osoba, a to jakákoliv 

právnická osoba, i kdyţ nejčastěji se jedná o bytové druţstvo, které je 

vlastníkem dosud nepřevedených jednotek.90  

 

Pro fyzické osoby dovozuji - s ohledem na rozsah jednatelského 

oprávnění statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek a podle 

vzorových stanov společenství  - poţadavek na věk 18 let a plnou způsobilost 

k právním úkonům, i kdyţ to zákon o vlastnictví bytů explicitně nevyjadřuje. 

Zákon ani vzorové stanovy neřeší otázku zahraničních osob v této funkci, ale 

lze mít za to, ţe výkon funkce nejen, ţe můţe náleţet i zahraniční osobě, ale 

naopak, byl-li by například na základě stanov zahraniční vlastníci jednotek 

z moţnosti vykonávat funkci statutárního orgánu vyloučeni, jednalo by se 

                                                 
88

 K tomu blíţe ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 127. 
 
89

 V podrobnostech: DITMAROVÁ, M. Aktuální otázky právní úpravy statutárního orgánu 
společenství vlastníků jednotek. Právní fórum, 2010, č. 6, str. 283 a násl. 
 
90

 Shodně ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 147. 
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o nedovolenou diskriminaci s důsledky pravděpodobné neplatnosti 

a neaplikovatelnosti takového ujednání ve stanovách. 

 

Zákon neklade překáţky tomu, aby se tak významné funkce mohla 

ujmout i osoba finančně nespolehlivá či s kriminální minulostí. „Vyvstává tak 

otázka, zda by se nová právní úprava mohla inspirovat v jiných právních 

předpisech, zejména v obchodním zákoníku (§ 36l) a ţivnostenském zákoně 

(§ 6 a 8). Nicméně i podle současné právní úpravy lze dosáhnout zpřísnění 

poţadavků doplněním stanov ovšem jen za předpokladu, ţe s tímto projeví 

souhlas tříčtvrtinová většina hlasů vlastníků jednotek přítomných 

na shromáţdění, které je usnášeníschopné, tedy jsou-li přítomni vlastníci 

jednotek, kteří mají většinu hlasů, počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů 

na společných částech domu. Jistě by stálo za úvahu zákonodárného sboru, 

zda by výslovná zákonná úprava nebyla účelnější, kdyţ není na místě 

předpokládat, ţe vlastníci jednotek mají právnické vzdělání, a proto jim moţnost 

inspirace výše uvedenými ustanoveními zůstane velmi pravděpodobně 

skryta.“91 

 

Moţnost výkonu funkce statutárního orgánu právnickou osobou jako 

vlastníkem jednotky vysloveně upravují pouze vzorové stanovy, které stanoví, 

ţe členem statutárního orgánu nebo jeho členem můţe být pouze fyzická osoba 

– člen nebo společný člen společenství a je-li členem společenství právnická 

osoba, je statutárním orgánem nebo jeho členem fyzická osoba, která je 

zmocněným zástupcem této právnické osoby.92 Jinak řečeno za člena se nevolí 

přímo právnická osoba, nýbrţ její předem zmocněný zástupce. 

 

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

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

dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k 

                                                 
91

 DITMAROVÁ, M. Aktuální otázky právní úpravy statutárního orgánu společenství vlastníků 
jednotek. Právní fórum, 2010, č. 6, str. 285 a násl. 
 
92

 Viz čl. VI odst. 2 Vzorových stanov. 
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písemnému právnímu úkonu jeho podpis (ust. § 9 odst. 13 zákona o vlastnictví 

bytů).  

 

Platná právní úprava nám nedává jednoznačné stanovisko, jak pohlíţet 

na jednání statutárního orgánu, k němuţ byl tento orgán ze zákona oprávněn, 

ale fakticky takové jednání bylo v rozporu s usnesením shromáţdění nebo se 

stanovami. Vzhledem k absenci speciální normativní úpravy nezbývá neţ vyjít 

z ust. § 20 odst. 1 občanského zákoníku, ve smyslu kterého by i takové jednání 

společenství vlastníků zavazovalo. Zároveň ale povaţuji za moţné interně 

vyvodit odpovědnost jednající osoby za škody způsobené takovým jednáním, 

přestoţe to zákon o vlastnictví bytů výslovně nestanoví, na rozdíl od úpravy 

obchodněprávní obsaţené v obchodním zákoníku (ust. § 194 odst. 3 – 5 

ObchZ). 

 

Výbor je rovněţ výkonným orgánem společenství. Tyto jeho aktivity 

nejsou právním jednáním. Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech 

spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí 

shromáţdění. Takové rozhodování zpravidla předchází realizaci řady právních 

úkonů, avšak právním jednáním samo o sobě, jak bylo zmíněno, není. 

 

Právní úkony v zastoupení mohou za společenství vlastníků činit zákonní 

nebo smluvní zástupce společenství.  

 

Zákonné zastoupení právnických osob předvídá ustanovení § 20 odst. 2 

občanského zákoníku. Ve smyslu zmíněného ustanovení mohou za právnickou 

osobu činit právní úkony i její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno 

ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich 

pracovnímu zařazení obvyklé. Překročí-li tyto osoby své oprávnění, vznikají 

práva a povinnosti právnické osobě, jen pokud se právní úkon týká předmětu 

činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý 

účastník nemohl vědět.  
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Smluvní zastoupení společenství vlastníků je realizovatelné na základě 

plné moci, s moţností zastoupení prokuristou se naopak nepočítá, jelikoţ 

prokura je institutem vyuţitelným pouze u podnikatelů zapsaných 

do obchodního rejstříku. 

 

 

8.7 Identifikace společenství a jeho zápis do rejstříku společenství  

 

Název identifikuje společenství ve vztazích ke třetím osobám. Pod svým 

názvem společenství rovněţ realizuje právní úkony. Ve smyslu ust. § 9 odst. 14 

písm. a) zákona o vlastnictví bytů je povinnou součástí názvu společenství 

výraz „společenství“ v plném znění, kdyţ ţádnou zkrácenou podobu zákon 

neupravuje. Vzorové stanovy dokonce vyţadují, aby název obsahoval označení 

„společenství pro dům“. Další povinnou náleţitostí názvu je označení domu, pro 

který společenství vzniklo. Podrobnosti k označení domu zákon nestanoví, 

avšak relevantní judikatura jiţ k otázce označení společenství stanovisko 

zaujala, konkrétně Vrchní soud v Praze rozhodnutím ze dne 20. 4. 2001, sp. zn. 

7 Cmo 956/2000 z něhoţ cituji: „Sídlo právnické osoby musí být natolik určité, 

aby bylo možné zcela jednoznačné určení místa, jež je adresou sídla 

představováno. Jestliže má určitá budova více vchodů a tudíž jí bylo přiděleno 

více popisných čísel, musí být jednoznačné, ve kterém vchodě, tedy v jakém 

čísle popisném je sídlo právnické osoby, což platí i pro společenství vlastníků 

jednotek. Název společenství musí být takový, aby v něm byl dostatečně určitě 

označen dům, jenž je na jednotky rozdělen a v němž společenství vzniklo. 

Kromě čísla popisného domu musí název obsahovat uvedení obce, a je-li 

rozdělena na ulice, i označení ulice.― 93 Je však třeba podotknout, ţe praxe 

rejstříkových soudů zmíněnému rozhodnutí neodpovídá. 

 

Z účelu názvu, jímţ je nepochybně sledována jednoznačná identifikace 

společenství, vyplývá poţadavek na jedinečnost a nezaměnitelnost takového 

označení. Také poţadavek na pravdivost názvu společenství obdobně, jak jej 

upravuje obchodní zákoník pro obchodní firmu, lze dle mého názoru dovodit 

                                                 
93

  ASPI: ASPI ID : JUD22 550CZ 
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i pro název společenství vlastníků, který tudíţ nesmí působit klamavě, jinak by 

byl nezpůsobilým k zápisu do rejstříku společenství, kdyţ pro takový zápis bude 

třeba na podkladě ust. § 10 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů uţít obdobně 

příslušná ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve věcech 

obchodního rejstříku94. 

 

Pozdější změna názvu společenství vlastníků není vyloučena, vyţaduje 

však změnu stanov společenství (údaj o názvu je ust. dle § 9 odst. 14 písm. a) 

zákona o vlastnictví bytů obligatorní náleţitostí stanov) a pro nový název platí 

shodné poţadavky na jeho podobu, jak byly jiţ výše v této práci popsány.  

 

Pro určení sídla společenství platí podobně jako u jiných právnických 

osob ust. § 19c občanského zákoníku95. Z něj vyplývá, ţe sídlo společenství 

musí být dostatečně přesně a určitě vymezeno svou adresou, která je téţ 

předmětem zápisu do rejstříku společenství, přestoţe ve stanovách 

společenství lze uvádět pouze název obce, kde společenství sídlí. Uvádí se 

sídlo skutečné, tedy místo, kde je umístěna správa společenství vlastníků a kde 

se veřejnost můţe s touto právnickou osobou stýkat. Protoţe takovým stykem 

není toliko doručování korespondence, jako nevyhovující a v rozporu se 

zákonem by bylo určení sídla například pouze poštovní schránkou. Naopak 

umístit sídlo do bytu předsedy výboru nebo pověřeného vlastníka je 

nepochybně moţné s ohledem na slučitelnost účelu společenství s takto 

určeným sídlem. 

 

                                                 
94

  Viz ust. § 200da odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů: „Nebyl-li návrh odmítnut podle § 200d, soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, 
které se do rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být podle zvláštního právního předpisu 
k návrhu doloženy, zda navrhovaná obchodní firma není zaměnitelná s jinou již existující 
obchodní firmou, případně není-li klamavá.― 
 
95

 Ustanovení § 19c zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění určuje: 
(1) Při zřízení právnické osoby musí být určeno její sídlo. 
 (2) Sídlo musí být určeno adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je 
umístěna její správa a kde se veřejnost můţe s právnickou osobou stýkat. 
 (3) Uvádí-li právnická osoba jako své sídlo jiné místo neţ své sídlo skutečné, můţe se kaţdý 
dovolat i jejího skutečného sídla. 
 (4) Sídlo právnické osoby můţe být v bytě pouze v případě, ţe je to slučitelné s jejím účelem a 
odpovídá to i povaze a rozsahu její činnosti. 
 (5) U právnické osoby zapsané do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku postačí, pokud 
její zakladatelský dokument uvede namísto adresy sídla jen obec, kde je její sídlo. K zápisu do 
tohoto rejstříku však musí ohlásit plnou adresu svého sídla. 
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Dalšími identifikačními znaky společenství jsou identifikační číslo 

a daňové identifikační číslo. Identifikační číslo přiděluje společenství vlastníků 

rejstříkový soud při zápisu společenství (prvozápis) do rejstříku společenství. 

Jedná se o jedinečný číselný identifikační kód, který v souladu se zákonem 

č. 89/1995 Sb., o státní statistické sluţbě, stanoví Český statistický úřad. 

Daňové identifikační číslo je pak přidělováno na základě povinné registrace 

společenství příslušným správcem daně pro potřeby správy daní a poplatků. 

 

Název, sídlo a identifikační číslo jsou údaji obligatorně zapisovanými 

do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Vedle toho se zapisuje den vzniku 

společenství a orgány společenství včetně jmen členů výboru nebo jména 

pověřeného vlastníka. 

 

Rejstřík společenství vlastníků jednotek vznikl na základě zákona 

č. 451/2001 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 72/1994 Sb., a to v reakci 

na do té doby nedlouho platnou nevyhovující právní úpravu registrace 

společenství vlastníků jednotek v obchodním rejstříku dle zákona 

č. 103/2000 Sb., která ve svém důsledku učinila ze společenství podnikatele 

(podle právní formy, tedy z titulu zápisu do obchodního rejstříku). Z funkce 

společenství je zřejmé, ţe obchodněprávní reţim společenství neodpovídá jeho 

charakteru a účelu. Na základě zákona č. 451/2001 Sb. došlo nejen 

ke konstituování nového registru společenství vlastníků jednotek, ale byla 

přeregistrována také společenství jiţ vzniklá a zapsaná do obchodního rejstříku.  

 

Rejstřík společenství je veřejným registrem, evidencí společenství, 

do kterého určené soudy (konkrétně soudy rejstříkové, tedy soudy pověřené 

vedeném obchodního rejstříku) zapisují zákonem pro tyto subjekty stanovené 

údaje. Kromě registračního účelu slouţí rejstřík veřejné dostupnosti takových 

údajů o společenstvích, které jsou významné pro jejich vystupování v právních 

vztazích. Nestanoví-li zákon č. 72/1994 Sb. jinak, platí pro rejstřík společenství 

obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu 

o obchodním rejstříku (viz § 10 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů). 
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9. Shromáždění vlastníků jednotek 

 

9.1 Shromáždění jako nejvyšší orgán společenství 

 

Ve smyslu ust. § 9 odst. 8 BytZ je shromáţdění vlastníků jednotek (dále 

i jen „shromáţdění“ nebo pouze „SVJ“) nejvyšším orgánem společenství 

vlastníků jednotek jako právnické osoby. V úvahách o povaze a kompetencích 

shromáţdění vlastníků jednotek se neubráním určitým srovnáním 

s kapitálovými obchodními společnostmi a valnou hromadou, jeţ je v jejich 

případě nejvyšším orgánem, příp. nabídnu téţ srovnání s bytovými druţstvy 

a členskou schůzí. Obdobně jako je valná hromada společníků kapitálových 

společností institucionalizovaným shromáţděním společníků a vrcholným 

orgánem společnosti a členská schůze druţstva nejvyšším orgánem druţstva, 

je shromáţdění vlastníků jednotek vrcholným orgánem společenství. 

Shromáţdění se účastní členové společenství, jimiţ jsou vlastníci jednotek. 

Členství ve společenství vlastníků jednotek je pro vlastníky jednotek ze zákona 

povinné. Nezávisí tak na vůli nabyvatele jednotky a spoluvlastnického 

podílu/spoluvlastnických podílů, zda se členem SVJ hodlá stát. Nabyvatel 

jednotky a spoluvlastnického podílu na domě, pro který SVJ vzniklo, se členem 

společenství stává ke dni nabytí vlastnictví, zpravidla ke dni účinků vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. Podobně se stane nabyvatel 

jednotky členem nově vznikajícího SVJ tehdy, pokud právě nabytím této 

jednotky vznikne ze zákona společenství vlastníků jednotek (§ 9 odst. 3 BytZ), 

ke stejnému okamţiku se stávají členy SVJ také vlastníci ostatních jednotek 

v domě. Zásadní rozdíl oproti účasti na obchodních společnostech a jiných 

právnických osobách korporačního typu (tudíţ platí i pro druţstvo) je tak zřejmý 

– u všech zmíněných jiných typů korporací se zásadně počítá s účastí 

dobrovolnou.  

 

Účast vlastníka jednotky na jednotlivých shromáţděních však naopak dle 

mého názoru nelze povaţovat za povinnou (zákon vlastníkovi účast 

na shromáţdění neukládá, spíše počítá se zájmem vlastníků jednotek podílet 

se na zásadních rozhodnutích, která jsou právě v působnosti společenství 
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vlastníků jednotek, coţ v praxi některých společenství činí nemalé problémy), 

přestoţe pasivita vlastníků můţe mít fatální následky. Nedohodnou-li se totiţ 

vlastníci jednotek o správě a údrţbě domu, budova v důsledku jejich nekonání 

pravděpodobně bude chátrat např. aţ do té míry, ţe tak můţe dojít aţ 

k ohroţení zdraví i ţivotů uţivatelů (např. opomíjená rekonstrukce výtahů nebo 

balkonů apod.).  

 

Povinnost vlastníků jednotek účastnit se na rozhodování ve věcech 

náleţejících shromáţdění společenství tedy výslovně ze zákona o vlastnictví 

bytů nevyplývá, nicméně  čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod uvádí, 

ţe cit.: „Vlastnictví zavazuje…“. Jistě není třeba obsáhle odůvodňovat, ţe 

zmíněné ustanovení Listiny základních práv a svobod v sobě skrývá konkrétní 

obsah a naznačuje určité povinnosti vyplývající z vlastnictví. Proto mám za to, 

ţe vlastníci jednotek, kteří svou dlouhodobou či trvalou pasivitou a nezájmem 

ohroţují rozhodovací činnost shromáţdění a tím správu, provoz a opravy 

společných částí domu, v rozporu se zákonem porušují nejen práva ostatních 

členů společenství, ale i Listinu základních práv a svobod. Bohuţel jinou 

zákonnou oporu pro toto moje stanovisko jsem nedohledala. Ustanovení § 3 

občanského zákoníku, podle něhoţ výkon práv a povinností vyplývajících 

z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a 

oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zmiňuje 

pouze „výkonu práv“, nikoli „nevykonávání práv“, a ani v judikatuře jsem 

nenašla pro svá tvrzení dostatečnou oporu, naopak je zřejmě stále relevantní 

nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 190/94, z něhoţ vyplývá, ţe cit.: 

„Na základě ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož výkon 

práv nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nelze aktem aplikace práva 

konstituovat dosud neexistující povinnosti vlastníka.―96 Přestoţe se nález týká 

zakládání povinností vlastníka cestou vydání aktu aplikace práva, domnívám 

se, ţe pasivní vlastníci jednotek by mohli být při obraně svého postoje úspěšní 

právě s odkazem na absenci povinnosti účastnit se shromáţdění a jeho 

                                                 
96

 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 1995, II. ÚS 190/94, [87/1995 USn.]  Náhledem 
z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptcojzgvptqn27ovzw4&conversationId=1255756#selected
-node 
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rozhodování v zákoně a vedle toho i odvoláním se na citovaný nález Ústavního 

soudu.  

 

 

9.2 Organizace a působnost shromáždění a přijímání usnesení  

 

Zákon o vlastnictví bytů je v otázkách působnosti, přípravy a svolávání 

shromáţdění a přijímání usnesení shromáţděním nad míru stručný. Podrobněji 

se řeší pouze dva základní okruhy otázek, a to organizaci a jednání prvního 

shromáţdění u nově vzniklého společenství vlastníků jednotek a mechanismus 

přijímání rozhodnutí. Dle ust. § 9 odst. 8 BytZ se první schůze shromáţdění 

musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku společenství a svolá ji původní vlastník 

budovy. Na této schůzi shromáţdění schvaluje stanovy společenství a volí 

orgány společenství podle § 9 odstavce 7 písm. b) a c) BytZ. První schůze 

shromáţdění se koná za účasti notáře, který o jejím průběhu, volbě a sloţení 

orgánů společenství a schvalování stanov pořídí notářský zápis, jehoţ přílohu 

tvoří schválené stanovy společenství. Pokud se nesejde shromáţdění k volbě 

orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní funkci orgánů 

společenství vlastník, jehoţ spoluvlastnický podíl na společných částech domu 

činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, kteří se stali členy 

společenství dnem jeho vzniku. Pokud shromáţdění neschválí stanovy 

společenství, řídí se právní poměry společenství Vzorovými stanovami 

vydanými nařízením vlády, jak o nich bude pojednáno dále. Lze tak dovodit, ţe 

účast notáře na shromáţdění společenství vlastníků jednotek se v jiných 

případech nevyţaduje.  

 

Ustanovení § 11 odst. 1 BytZ ukládá výboru společenství příp., nemá-li 

společenství výbor, pověřenému vlastníkovi zorganizovat alespoň jednou ročně 

shromáţdění. Podle Vzorových stanov společenství vlastníků jednotek není-li 

zvolen výbor nebo pověřený vlastník, svolává shromáţdění ten, kdo plní funkci 

orgánů společenství. Svolavatel připravuje téţ podklady pro jednání 

shromáţdění. Shromáţdění musí být svoláno téţ, poţádá-li o to s uvedením 

návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, jeţ má 
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alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů, a to do 30 dnů od doručení této ţádosti. 

Nesplní-li příslušný svolavatel povinnost svolat shromáţdění, jsou oprávněni 

shromáţdění svolat členové společenství, jejichţ počet hlasů činí alespoň jednu 

čtvrtinu všech hlasů. Způsob, lhůty a jiné podrobnosti zákon, bohuţel, 

nestanoví. Zpravidla se pak v praxi i v uvedených záleţitostech postupuje podle 

ustanovení Vzorových stanov společenství vlastníků jednotek, ať uţ je takový 

postup z hlediska teoretického správný či pochybný. Dle Vzorových stanov se 

shromáţdění svolává písemnou pozvánkou, která se doručí všem členům 

společenství, a současně se vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství. 

Taková písemná pozvánka musí být podle Vzorových stanov doručena 

a současně vyvěšena nejméně 15 dní přede dnem konání shromáţdění. 

V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání 

shromáţdění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství 

seznámit s podklady k nejdůleţitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto 

podklady k pozvánce připojeny. Pochopitelně společenství můţe do svých 

stanov pojmout úpravu Vzorových stanov nebo přijmout jinou, vlastní.  

Shromáţdění vlastníků přijímá nebo nepřijímá rozhodnutí cestou 

hlasování. Podle zákona o vlastnictví bytů je shromáţdění schopné usnášení, 

jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Podle pravidla 

obsaţeného v ust. § 11 odst. 3 BytZ při hlasování je rozhodující velikost 

spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 8 

odst. 2 BytZ), tedy na těch částech domu, jeţ jsou v podílovém spoluvlastnictví 

vlastníků jednotek. Z důvodu přehlednosti výkladu zopakujme, ţe dle ust. § 8 

odst. 2 BytZ se velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše 

všech jednotek v domě. Podlahovou plochou bytu nebo rozestavěného bytu se 

rozumí podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří 

příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu, a podlahovou plochou nebytového 

prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru podlahová plocha všech 

místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně 

ploch určených výhradně k uţívání s nebytovým prostorem, popřípadě 

s rozestavěným nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou 

polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí 
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meziprostoru (§ 2 písm. i) a j) BytZ). Podíl na společných částech domu se tak 

vyjadřuje zlomkem, kde v čitateli figuruje podlahová plocha vlastněné jednotky, 

ve jmenovateli součet podlahových ploch všech jednotek v domě. Takové 

určení velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu je – 

na základě zákona pro stanovení velikosti hlasu kaţdého vlastníka jednotky při 

hlasování na shromáţdění - jediným moţným (jde o kogentní ustanovení). 

Zpravidla jsou tedy hlasy vlastníků jednotek v domě odlišné, někdy i značně. Na 

rozdíl od úpravy hlasování např. v osobních obchodních společnostech nebo ve 

společnosti s ručením omezeným podle obchodního zákoníku, zákon 

o vlastnictví bytů nepřipouští zavedení jiného pravidla pro určení velikosti hlasu, 

tudíţ ani stanovy společenství, ani dohoda všech vlastníků jednotek nemůţe 

zákonem zakotvené určení velikosti hlasů změnit. Zmíněný údaj 

o spoluvlastnickém podílu na společných částech domu, příp. pozemku se 

eviduje ke kaţdé jednotce v katastru nemovitostí. 

 

Poněkud zavádějící je text ustanovení § 11 odst. 3 BytZ, první věty, 

v části za středníkem, která stanoví, ţe spoluvlastníci jednotky mají postavení 

vlastníka jednotky (jeden hlas). Zákon o vlastnictví bytů ale rozumí pod pojmem 

“jeden hlas” míru podílu spoluvlastníků jednotky na domě vyjádřenou podílem 

podlahové plochy jimi vlastněné jednotky/vlastněných jednotek k celkové ploše 

všech jednotek v domě.  

 

Spoluvlastnické podíly na tzv. relativně společných částech domu, tedy 

na částech společných jen některým vlastníkům jednotek, musí být stanoveny 

vţdy, jsou-li relativně společné části domu v prohlášení vlastníka budovy 

vymezeny. Stanoví se shodným způsobem jako spoluvlastnické podíly na tzv. 

absolutních společných částech domu97 (§ 8 odst. 2 druhé věty BytZ). Nejasné 

ovšem zůstává, jak tyto spoluvlastnické podíly mohou ovlivnit hlasování SVJ. 

Podrobná, nikoli však zdařilá je kogentní úprava přijímání usnesení. 

K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů. K přijetí 

usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4 BytZ, o schválení 

                                                 
97

 Terminologie převzata z: DVOŘÁK, T.: Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a. 
.s 2007 



111 

 

nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám 

a o rozúčtování cen sluţeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 

BytZ je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů. Při uzavírání smlouvy 

o zástavním právu k jednotce a spoluvlastnickému podílu se zároveň vyţaduje 

souhlas vlastníka zastavované jednotky. To proto, ţe dle ust. § 9 odst. 2 BytZ 

vlastníci jednotek ručí aţ do výše ceny jednotky za závazky vyplývající z této 

smlouvy. 

K přijetí usnesení o změně účelu uţívání stavby a o změně stavby je 

zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, 

stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiţ se nemění vnitřní 

uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. 

Jsou-li členy společenství pouze tři vlastníci jednotek, je zapotřebí k přijetí 

usnesení podle ustanovení § 11 odstavců 2 a 4 BytZ souhlasu všech vlastníků 

jednotek. Ke zmíněnému ustanovení pro tato malá společenství mi, bohuţel, 

nezbývá nic jiného neţ - na základě vlastní, téměř dvouleté zkušenosti - 

poznamenat, ţe se jedná o ustanovení v zásadě nešťastné, příp. aţ paralyzující 

činnost společenství. Podle Vzorových stanov je pak ke zvolení členů výboru 

nebo pověřeného vlastníka zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech 

členů společenství. 

Kromě poměrně vysokého kvora poţadovaného zákonem pro přijímání 

usnesení shromáţděním, kterého lze v mnoha případech jen obtíţně 

dosáhnout, můţe činit problém i výklad některých pojmů, k nimţ se ustanovení 

§ 11 BytZ vztahuje98. Mám na mysli zvláště změnu stavby a změnu účelu 

                                                 

98
 § 11 

(1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáţdění. Shromáţdění se sejde 
z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu 
čtvrtinu hlasů.  

(2) Shromáţdění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu 
hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.  

(3) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na 
společných částech domu (§ 8 odst. 2); spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka 
jednotky (jeden hlas). Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, 
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uţívání stavby. Předmětem odborných diskusí je pak také ustanovení čl. XII. 

Vzorových stanov, jeţ upravuje moţnost členů společenství hlasovat per rollam, 

cit.: ―V případech, kdy je podle zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas všech 

členů společenství (§ 11 odst. 5 a § 13 odst. 3), můţe být tento souhlas 

vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi shromáţdění 

písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záleţitosti, 

k níţ je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství. 

Ustanovení § 11 odst. 3 věty druhé a násl. věty BytZ poskytuje návod pro 

řešení komplikací při hlasování shromáţdění vlastníků jednotek. Při rovnosti 

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

kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o důleţitou záleţitost, můţe 

přehlasovaný vlastník jednotky poţádat soud, aby o ní rozhodl. Vlastníku 

jednotky tedy zákon o vlastnictví bytů poskytuje nástroj, jímţ se lze domáhat 

ochrany v otázkách rozhodovaných, resp. nerozhodnutých shromáţděním 

vlastníků. Přehlasovanému vlastníků pak nadto zákon výslovně umoţňuje 

ţalobou k soudu napadnout rozhodnutí většiny, domáhat se jeho zrušení 

a nahrazení rozhodnutím soudu. Toto právo je však nutné uplatnit u soudu do 6 

měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak zaniká. Podrobnosti ţaloby 

přehlasovaného vlastníka zákon neřeší. Zbyněk Praţák v monografii 

Společenství vlastníků jednotek uvádí k situaci přehlasovaného vlastníka: 

„Přehlasovaný vlastník by musel prokázat, ţe přijaté usnesení je v rozporu 

                                                                                                                                               
rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o důleţitou záleţitost, můţe 
přehlasovaný vlastník jednotky poţádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu 
do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.  

(4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo 
o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen 
sluţeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny 
přítomných hlasů.  

(5) K přijetí usnesení o změně účelu uţívání stavby 
 
a o změně stavby 

 
je zapotřebí souhlasu 

všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy 
 

a opravy 
společných částí domu, jimiţ se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost 
spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny 
všech vlastníků jednotek. Ustanovení zvláštních právních předpisů

 
tím nejsou dotčena.  

(6) Jsou-li členy společenství pouze tři vlastníci jednotek, je zapotřebí k přijetí usnesení podle 
odstavců 2 a 4 souhlasu všech vlastníků jednotek.  
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s právní úpravou, v rozporu s objektivními podmínkami společenství nebo 

souţití ve společenství nebo je prostě nesmyslné.“99 Josef Holejšovský 

v Komentáři zákona o vlastnictví bytů ke zmíněnému ustanovení uvádí: „Soud 

je…..oprávněn za podmínek § 11 odst. 3 buďto namísto nepřijatého usnesení 

shromáţdění rozhodnout sám a nahradit tak rozhodování shromáţdění, nebo 

přezkoumat přijaté usnesení a toto změnit, případně i jen vyslovit jeho 

neplatnost, jak dovozuje judikatura …. (viz VS v Praze sp. zn. 7 Cmo 188/2009, 

PR/2010).“100 Pokud bychom měli podrobněji analyzovat situace, kdy má soud 

z podnětu vlastníka jednotky na základě ţaloby dle ust. § 11 odst. 3 BytZ 

rozhodnout, jedná se v zásadě o následující situace. Uvedené ustanovení 

především umoţňuje řešit stav, kdy o určité záleţitosti či otázce nebylo 

rozhodnuto, tedy shromáţdění nepřijalo příslušné usnesení. Příčiny mohou být 

rozličné – rovnost hlasů (nejčastěji, vyţaduje-li zákon prostou většinu), 

nedosaţení potřebné většiny (pro usnesení nehlasovala potřebná většina, nebo 

se shromáţdění neúčastnilo potřebné kvórum, příp. nedošlo na řádně svolaném 

shromáţdění k hlasování o dané věci, event.. shromáţdění nebylo vůbec nebo 

řádně svoláno). Účelem soudního rozhodnutí je v tomto případě nahrazení 

rozhodnutí shromáţdění, můţe se tedy stát východiskem ze situace, kdy 

neexistence rozhodnutí v podobě usnesení znemoţňuje výkon práv 

a povinností vlastníků jednotek nebo společenství. Jak následně poukazuje 

Josef Holejšovský tamtéţ, judikatura jiţ na tyto situace musela reagovat: 

„Judikatura pro všechny jmenované případy, tedy i pro případ nesvolání 

shromáţdění, jeţ svoláno být mělo, dovodila moţnost nahrazení shromáţděním 

nepřijatého usnesení rozhodnutím soudu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu 

sp. zn. 28 Cdo 5216/2007 „soud rozhodne podle § 11 odst. 3 věty druhé i tehdy, 

jestliže se shromáždění vlastníků jednotek v přiměřené době nesešlo, ačkoliv 

vlastník jednotky o jeho svolání požádal―. Podle našeho názoru byl soudem 

zvolen značně rozšiřující, nicméně logický a teleologický výklad, kdyţ pod 

moţné nahrazení usnesení shromáţdění rozhodnutím soudu zahrnul i situaci, 

kdy nedošlo ke svolání shromáţdění, ačkoliv k němu dojít mělo, buďto 

vzhledem k nutnosti konat řádné shromáţdění (shromáţdění konané 

                                                 
99

 PRAŢÁK, Z. Společenství vlastníků jednotek. 3. Vydání. Praha : Leges, 2010, str. 119 
 
100

 NOVOTNÝ, M. FIALA, J. HORÁK, T. OEHM, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. Zákon o vlastnictví bytů. 
Komentář. 4., doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 177 
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v pravidelných, stanovami a zákonem určených termínech), nebo příslušné 

osoby o svolání shromáţdění řádně poţádaly, leč osoby povinné jej nesvolaly 

(čl. VII odst. 4 a 5 SVJ-Stan – Vzorových stanov společenství vlastníků jednotek 

– pozn. autorky).“101 Nepřijetí usnesení z důvodu nedosaţení dohody vlastníků 

jednotek je v zásadě zahrnuto v jiných výše popsaných případech, navíc zákon 

pro rozhodování shromáţdění vyţaduje přijetí usnesení na podkladě hlasování, 

nikoli dohodu, tudíţ zmíněný důvod v souladu s názory Josefa Holejšovského 

povaţuji za obsolentní.  

 

Rozhodování soudu v případě, ţe shromáţdění naopak usnesení přijalo, 

ale vlastník byl přehlasovaný, upravuje § 11 odst. 3 BytZ ve třetí větě. Zákonem 

sledovaným účelem bylo poskytnout přehlasovanému vlastníkovi nástroj 

v podobě moţnosti iniciovat soudní přezkum rozhodnutí přijatých 

shromáţděním. 

 

Čáp v Komentáři k Zákonu o vlastnictví bytů poukazuje na skutečnost, ţe 

princip soudní ochrany zájmů přehlasovaného vlastníka jednotky je konstruován 

obdobně, jako je tomu u soudní ochrany zájmů přehlasovaného podílového 

spoluvlastníka věci podle ust. § 139 odst. 3 ObčZ s tím, ţe sám soud podle 

okolností případu posoudí, zda se jedná o důleţitou záleţitost.102  

 

Josef Holejšovský na následujících stranách opakovaně mnou zde 

citovaného díla srovnává oprávnění přehlasovaného vlastníka jednotky 

s oprávněními společníků a dalších osob napadnout usnesení valné hromady 

obchodní společnosti a analyzuje zmíněnou část ust. § 11 odst. 3 BytZ takto: 

„U společenství zvolený rozsah moţného rozhodování soudu je co do rozsahu 

širší neţ v případě obchodních společností a druţstev, kdyţ u nich lze prohlásit 

toliko neplatnost usnesení nejvyššího orgánu………, zatímco u společenství 

zákon dává přehlasovanému vlastníkovi právo poţádat soud, aby o věci 

rozhodl. Právní úprava tak předpokládá nahrazení, resp. změnu usnesení 
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Tamtéţ, str. 179. 
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 K tomu blíţe ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 127. 
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shromáţdění rozhodnutím soudu.“103 Jak ale poukazuje Holejšovský dále, 

u naprosté většiny podávaných ţalob se poţaduje toliko prohlášení usnesení 

shromáţdění za neplatné bez dalšího, aniţ by mělo být nahrazeno rozhodnutím 

soudu a soudy s takovými návrhy nemají problém (usnesení Vrchního soudu 

v Praze ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 7 Cmo 188/2009). Takový přístup soudů 

hodnotím pozitivně, jelikoţ podobně jako autoři všech na tomto místě 

zmíněných zdrojů povaţuji právní úpravu ţaloby přehlasovaného vlastníka 

obsaţenou v zákoně o vlastnictví bytů – ke škodě věci – za ne zcela 

jednoznačnou. Holejšovský například opět předkládá srovnání 

s obchodněprávní úpravou „…(u společnosti s ručením omezeným, akciové 

společnosti i druţstva lze usnesení valné hromady, resp. členské schůze, 

prohlásit za neplatné pro rozpor se zákonem, společenskou smlouvou, resp. 

stanovami – viz § 131, 183 a 242 ObchZ). Jsme si vědomi, ţe § 11 odst. 3 třetí 

věta má za účel především nastolení spravedlnosti mezi vlastníky jednotek 

i společenství, jde-li o důleţitou otázku, tím, ţe soud nahradí nespravedlivé 

rozhodnutí. To předpokládá věcný přezkum usnesení shromáţdění z hlediska 

souladu se zákonem a stanovami. Je ovšem nutné téţ umoţnit přezkum 

procesu přijetí tohoto usnesení, tedy přezkum procedurálních otázek.“104 

 

Předpokladem úspěchu ţalobce je v tomto případě především 

skutečnost, ţe obsahem napadeného usnesení je důleţitá věc. Důleţitost se 

posuzuje nejen ve vztahu k ţalobci samotnému, ale téţ k ostatním vlastníkům 

jednotek a také ve vztahu ke společenství. Mám za to, ţe z přezkumu jsou 

zásadně vyloučeny záleţitosti bagatelní. Rozhodování o míře důleţitosti pak 

náleţí soudu.  

 

Dalším nezbytným předpokladem úspěšné ţaloby je dostatek aktivní 

legitimace ţalobce. Zákon o vlastnictví bytů poţaduje, aby ţalobce byl 

přehlasovaným vlastníkem jednotky. Uvedená podmínka bude splněna, 

zúčastní-li se vlastník jednotky shromáţdění, na němţ hlasuje proti přijetí 
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usnesení, to je však přijato. Avšak nehlasuje-li vlastník jednotky proti přijetí 

usnesení, právo podat ţalobu podle ust. § 11 odst. 3 Byt zákona mu nevznikne. 

Jak ovšem posoudit situace, kdy vlastník jednotky není na shromáţdění 

přítomen? Není-li přítomen, ačkoli byl na shromáţdění řádně pozván, tedy 

konání shromáţdění mu bylo řádně oznámeno, nelze jej za přehlasovaného 

vlastníka povaţovat. Jiná situace ovšem je, jestliţe na shromáţdění nebyl 

řádně pozván. V této otázce učinil jednoznačný závěr Vrchní soud v Praze pod 

sp. zn. 7 Cmo 188/2009, kdyţ konstatoval: „………..nebyl-li vlastník jednotky 

řádně pozván na shromáždění vlastníků jednotek, tedy nebyla-li mu řádně 

a včas doručena úplná pozvánka (ve formě a způsobem určeným zákonem 

a stanovami), přičemž vlastník jednotky se shromáždění proto nezúčastnil, lze 

jej považovat ve smyslu § 11 odst. 3 poslední věta za přehlasovaného 

vlastníka; aktivně věcně legitimovaným vlastníkem jednotky k podání návrhu dle 

§ 11 odst. 3 poslední věta je, za splnění ostatních zákonných předpokladů, i ten 

vlastník jednotky, jenž se nezúčastnil shromáždění proto, že nebyl v souladu se 

zákonem a stanovami pozván.―105 Pasivně legitimováno je v těchto sporech 

společenství vlastníků jednotek. 

 

Lhůta šesti měsíců k podání ţaloby je prekluzívní, proto jejím uplynutím 

právo vlastníka jednotky ţalovat usnesení shromáţdění zaniká. Lhůta je, 

v neprospěch vlastníků, lhůtou čistě objektivní, počíná se tedy ode dne přijetí 

usnesení shromáţděním, zatímco okamţik, kdy se vlastník o přijetí 

předmětného usnesení dozvěděl, je irelevantní. 

 

Věcně příslušným je k řízení o této ţalobě v prvním stupni krajský soud, 

který je místně příslušný podle místa sídla společenství vlastníků jednotek. 

 

Návrh občanského zákoníku se zásadní změnou dle mých zjištění 

nepočítá, přesto by určitá dílčí zlepšení mohl přinést. I dle navrhované právní 

úpravy má plnit funkci nejvyššího orgánu společenství vlastníků jejich 

                                                 
105

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 12 2009 sp.zn. 7 Cmo 188/2009. Náhledem 
z Beck-online [on-line]. Dostupné z:  
<http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembrgbpxa4s7gzpxg5dsl4zdemy&conversationId=9079
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shromáţdění. Shromáţdění tvoří všichni vlastníci jednotek. Kaţdý z nich má 

počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Pro 

přijímání rozhodnutí shromáţděním se navrhuje obecně jednotné pravidlo 

souhlasu většiny: „Shromáţdění je způsobilé usnášet se za přítomnosti 

vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se 

vyţaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaţe stanovy 

nebo zákon vyţadují vyšší počet hlasů.“ Také zákonem jednoznačně zakotvená 

moţnost přijímat rozhodnutí mimo zasedání shromáţdění, jak je rovněţ 

navrhováno, by bylo dle mého názoru zásadní pozitivní změnou 

a jednoznačným přínosem pro činnost mnoha společenství, cit z návrhu, ust. 

§ 1201 návrhu: „Není-li svolané shromáţdění způsobilé usnášet se, můţe 

osoba, která je oprávněna shromáţdění svolat, navrhnout v písemné formě 

do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci 

jednotek rozhodli o týchţ záleţitostech mimo zasedání. V jiných případech lze 

mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.“106 

 

 

9.3 Hlasování o změně účelu stavby a změně stavby 

 

Na jiném místě této kapitoly jsem jiţ zmínila, ţe k přijetí usnesení 

o změně účelu uţívání stavby a o změně stavby  je zapotřebí souhlasu všech 

vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy 

společných částí domu, jimiţ se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň 

velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje 

souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Jsou-li členy společenství 

pouze tři vlastníci jednotek, je zapotřebí k přijetí usnesení podle ustanovení 

§ 11 odstavců 2 a 4 souhlasu všech vlastníků jednotek. 

 

                                                 
106

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Vládní návrh nového občanského 

zákoníku, [cit. 2011-08-18].  Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf> 
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Zákon o vlastnictví bytů neřeší pojem stavby. Vycházíme-li ze stavebního 

zákona, stavbou je ve smyslu ust. § 2 odst. 3 stavební dílo bez zřetele na jeho 

stavebně technické provedení, účel vyuţití, dobu trvání apod. parametry. 

Ovšem stavbou se podle stavebního zákona rozumí také část stavby nebo 

změna dokončené stavby. Změnou stavby se pak dle ust. § 2 odst. 4 

stavebního zákona rozumí nástavba, kterou se stavba zvyšuje, přístavba, 

kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a stavební úprava stávající stavby včetně 

zateplení pláště. 

 

Podle ust. § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), lze stavbu uţívat jen k účelu 

vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, 

ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, 

ve stavebním povolení, v oznámení o uţívání stavby nebo v kolaudačním 

souhlasu. Změna v účelu uţívání stavby, v jejím provozním zařízení, 

ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíţ 

účinky by mohly ohrozit ţivot a veřejné zdraví, ţivot a zdraví zvířat, bezpečnost 

nebo ţivotní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu 

stavebního úřadu (ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) tím není dotčeno). Změna 

v uţívání stavby musí být v souladu se záměry územního plánování, 

s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními 

předpisy.  

 

Pro otázky bytového vlastnictví osobně povaţuji za změnu účelu uţívání 

stavby, resp. změnu stavby jak přeměnu celé budovy z bytové na nebytovou, 

tak změnu části budovy, např. jedné jednotky nebo její části z bytové 

na nebytovou, a pochopitelně i přičlenění části společných prostor k jednotce -

ač to můţe v praxi činit značné problémy, jelikoţ zákon dle mého názoru jiný 

výklad nepřipouští. Také změna provozního charakteru nebytové jednotky je 

z mého pohledu změnou účelu uţívání stavby jak podle stavebního zákona, tak 

podle zákona o vlastnictví bytů. 
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10. Výkonné orgány společenství 

 

10.1 Výbor společenství, pověřený vlastník 

 

Tvorba orgánů je charakteristickým projevem právnických osob. 

Zpravidla jsou některé z orgánů autoritativně zákonem určeny jako obligatorní, 

jak je tomu u společenství vlastníků jednotek v případě shomáţdění vlastníků 

jednotek jako nejvyššího orgánu a výboru společenství jako výkonného orgánu, 

jehoţ funkci můţe vykonávat i pověřený vlastník. Vedle toho vznikají v závislosti 

na rozhodnutí členů SVJ orgány fakultativní.  

 

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 7 písm. b) BytZ je obligatorním orgánem 

společenství výbor společenství (dále jen „výbor“) nebo ten vlastník jednotek, 

kterého v případě, ţe není zvolen výbor, shromáţdění pověří výkonem funkce 

výboru (dále jen „pověřený vlastník“). Dle odst. 11 téhoţ paragrafu je výbor 

výkonným orgánem společenství a musí mít alespoň tři členy. Na stejném místě 

zákon zároveň stručně vymezuje kompetence výboru tím, ţe stanoví, ţe výbor 

nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud 

si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáţdění. Jak jsem jiţ zmínila 

na jiném místě této práce, výbor nebo pověřený vlastník je rovněţ statutárním 

orgánem společenství. Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého výbor 

zvolí z řad členů výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán 

předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený 

vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis.  

 

Podle ust. § 9 odst. 11 BytZ funkční období výboru nebo pověřeného 

vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let. Osobně mám za to, ţe se 

funkční období vztahuje k jednotlivým členům výboru, i kdyţ v odborné literatuře 

se lze setkat i se stanovisky jinými. Například Horák a Holejšovský v Komentáři 

k zákonu o vlastnictví bytů uvádějí: “V praxi se často objevuje problém určení, 

zda se tento pětiletý časový limit vztahuje na výbor jako celek, nebo na jeho 

jednotlivé členy. Obtíţe vznikají zejména ve srovnání s právní úpravou 
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funkčního období u jiných právnických osob (§194 a 246 ObchZ). V těchto 

ustanoveních se na rozdíl od zákona o vlastnictví bytů hovoří o funkčním 

období jednotlivých členů představenstva. Srovnáme-li navíc znění § 194 

ObchZ v platném znění se zněním platným před novelou č. 370/2000 Sb., 

zjistíme, ţe právní úprava funkčního období představenstva akciové společnosti 

do novely č. 370/2000 Sb. odpovídalal v zásadě současné úpravě v zákoně 

o vlastnictví bytů. Výklad prof. Eliáše (Eliáš, K. Akciová společnost. Praha : 

Linde, 2000, str. 249) byl k tehdejšímu znění obchodního zákoníku takový, ţe 

funkční období se vztahuje na celé představenstvo, zatímco prof. Pelikánová 

(Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2.díl. 2. vydání. Praha : 

Linde, 1998) toto tvrzení relativizuje a klade si otázku, od čeho se bude délka 

funkčního období představenstva odvíjet. Lze se domnívat, ţe pokud i historicky 

existovaly v obchodním zákoníku dvě různé úpravy – funkční období 

představenstva oproti funkčnímu období jeho člena – je třeba vycházet z toho, 

ţe se jednalo o záměr zákonodárce, byť ne zcela šťasně formulovaný, 

i v případě zákona o vlastnictví bytů.“107 Autoři komentáře pak svoji úvahu 

uzavírají takto: „Pokud tedy zákon uvádí, ţe funkční období výboru je pětileté, 

nelze to chápat jinak, neţ tak, ţe toto období je dané pro výbor jako orgán. Co 

se týče počítání doby, po kterou trvá funkční období, je nutno vycházet 

z časového údaje, kdy byl tento orgán v souladu se stanovami a zákonem 

zvolen (tedy byl zvolen stanovený počet jeho členů). Pokud tedy po volbě 

výboru dojde k zániku členství ve výboru jakýmkoli způsobem a je provedena 

dodatečná volba, bude se jiţ jednat pouze o doplňující volbu do jiţ existujícího 

výboru s jiţ dříve danou dobou jeho funkčního období jako celku…….Autoři se 

domnívají, ţe jedno funkční období výboru bude trvat i v případě, ţe se 

v průběhu postupně vystřídají všichni jeho členové. Odlišná by byla 

samozřejmě situace tehdy, kdyţ zanikne funkce členů všech zároveň, pak 

výbor přestane existovat a je proto nutné provést zcela novou volbu výboru.“108 

Předkládaná úvaha má racionální základ, jelikoţ výbor je orgánem kolektivním, 

ale zde se opět nabízí srovnání s právní úpravou akciové společnosti, které je 

rovněţ kolektivním orgánem, přesto se funkční období jednoznačně vztahuje 
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k jednotlivým členům představenstva. Pokud bychom pak uţili jazykový výklad 

ust. § 194 odst. 1 ObchZ s absurdní důsledností, mohli bychom se zabývat 

i otázkou, zda zákonodárce mínil umoţnit akciové společnosti určit funkční 

období jednotlivých členů představenstva i rozdílně. Nezbývá tedy neţ uzavřít, 

ţe cílem zákonodárce by mělo být uţivatelům poskytnout srozumitelnou právní 

úpravu, která pokud moţno nepřipouští různé výklady. Za moţné povaţuji 

doplnit zákonnou úpravu stanovami SVJ. Mám na mysli například doplnění 

výboru o členy, jimţ skončila funkce, a to například i kooptací, kterou zákon ani 

Vzorové stanovy neupravují, ale ani nevylučují. I kdyţ nekomletní výbor můţe 

za určitých podmínek nadále plnit své funkce – přijímat rozhodnutí za 

předpokladu usnášeníschopnosti, tedy přítomnosti většiny členů na jednání 

výboru a dosaţení potřebné většiny při hlasování, i vstupovat do právních 

vztahů realizací právních úkonů, riziko, ţe SVJ bude paralyzováno ve své 

činnosti pro neschopnost výboru vykonávat své funkce, nelze přehlíţet. 

 

Dle § 9 odstavce 12 BytZ se vyţaduje k platnosti zvolení členů výboru 

nebo pověřeného vlastníka, aby na schůzi shromáţdění byli přítomni vlastníci 

jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je 

zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků jednotek. 

Jak jsem jiţ dříve v tomto textu uvedla, při hlasování je rozhodující velikost 

spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 8 

odst. 2 BytZ). V praxi nezřídka se vyskytující neschopnost schromáţdění 

hlasovat z důvodu nedostatečné účasti členů společenství vlastníků na schůzi 

shromáţdění řešil Vrchní soud v Praze právě v souvislosti s volbou členů 

výboru společenství a věc rozhodl s tím závěrem, ţe konání náhradního 

shromáţdění, u kterého by bylo sníţeno kvorum pro usnášeníschopnost a jehoţ 

předmětem by byla volba členů výboru nebo pověřeného vlastníka, je 

u společenství vlastníků jednotek vyloučeno pro povahu kogentního ustanovení 

§ 9 odst. 12 BytZ (usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 2. 2010, sp. zn. 

7 Cmo 494/2009). K objasnění rozhodnutí Vrchního soudu v Praze povaţuji za 

vhodné nastínit řešenou situaci. Usnesením ze dne 5. 10. 2009 Městský soud 

v Praze coby rejstříkový soud zamítl návrh na zápis změn do rejstříku SVJ. 

V odůvodnění svého rozhodnutí rejstříkový soud uvedl, kterých změn v zápisi 
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do rejstříku SVJ se navrhovatel domáhal a které listiny k návrhu předloţil. Poté 

rejstříkový soud citoval ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve 

znění pozdějších předpisů (BytZ), konkrétně § 10 odst. 4, § 9 odst. 12, § 11 

odst. 2, 3 BytZ. Soud konstatoval, ţe ze zápisu z jednání 9. shromáţdění 

vlastníků bytových jednotek vyplývá, ţe bylo přítomno 47 649 podílů z 110 378 

podílů. Účast dosáhla 43,2 % (schůze nebyla usnášeníschopná), proto bylo dle 

pozvánky svoláno do 30 minut náhradní shromáţdění. Náhradní schůzi lze 

svolat do 15 dnů a k tomuto je třeba pozvat všechny vlastníky bytových 

jednotek. Všichni vlastníci nebyli pozváni na náhradní shromáţdění SVJ do 15 

dnů. Soud uzavřel, ţe z § 9 odst. 12 BytZ vyplývá, ţe ke zvolení výboru je 

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

většinu hlasů, a člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina 

hlasů všech vlastníků, přičemţ tato povinnost splněna nebyla, a proto soud 

návrh zamítl. Proti usnesení soudu prvního stupně podal v zákonné lhůtě 

navrhovatel dle obsahu tohoto podání odvolání (byť je podání označeno jako 

vyjádření).  Vrchní soud v Praze jako odvolací soud přezkoumal usnesení 

soudu prvního stupně a dospěl k závěru, ţe odvolání není důvodné.  

 

Pro odůvodnění rozhodnutí ve věci bylo ovšem neprve nezbytné objasnit, 

co lze rozumět pod pojmem náhradní shromáţdění vlastníků jednotek, kdyţ 

zákon o vlastnictví bytů tento pojem neupravuje ani nedefinuje. V § 10 odst. 4 

BytZ, na který poukázal soud prvního stupně, se sice v případě rejstříku 

SVJ, jeho vedení a řízení odkazuje na obdobné pouţití ustanovení obchodního 

zákoníku a občanského soudního řádu, která se vztahují na obchodní rejstřík, 

jeho vedení a řízení, nestanoví-li zákon o vlastnictví bytů jinak, ale tato 

zákonem daná moţnost analogického pouţití občanského soudního řádu 

a obchodního zákoníku, resp. jen jeho procesních ustanovení, se týká jen 

rejstříkového řízení, nikoliv tedy hmotněprávní problematiky. Ohledně vyjasnění 

hmotněprávního institutu náhradní schůze nejvyššího kolektivního orgánu 

právnické osoby si tak odvolací soud, vycházející z právní teorie a jejích 

interpretačních pravidel, vypomohl právní normou upravující svolávání 

náhradních valných hromad a náhradních členských schůzí druţstva, 

charakterově shromáţdění vlastníků bliţších, obsaţenou v obchodním zákoníku 
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a konstatoval: ―Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada, 

u družstva členská schůze (§ 184 odst. 1 a § 239 odst. 1 ObchZ) a u SVJ je 

tímto orgánem shromáždění vlastníků jednotek (§ 9 odst. 8 BytZ). Svou 

povahou a charakterem je družstvo (bytové), upravené obchodním zákoníkem, 

SVJ bližší než akciová společnost. Podle § 238 odst. 3 ObchZ, nestanoví-li 

obchodní zákoník jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení členské schůze 

družstva přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů 

přítomných členů. Podle § 239 odst. 8 ObchZ není-li členská schůze schopna 

se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala 

do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. 

Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným 

pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, 

na který byla svolána původní členská schůze. Náhradní členská schůze je 

schopna se usnášet bez ohledu na § 238 odst. 3 ObchZ. Též u povahově 

vzdálenější akciové společnosti náhradní valnou hromadu svolává 

představenstvo novou pozvánkou, přičemž tato náhradní valná hromada je 

usnášeníschopná bez ohledu na zákonem stanovené kvorum v § 185 odst. 1 

ObchZ (30 %). Z těchto zákonných ustanovení vyplývá, že zákonodárce 

výslovně umožňuje u těchto právnických osob upravených obchodním 

zákoníkem, aby nebyly paralyzovány v případě nesejití se dostatečného počtu 

členů družstva (i akcionářů u a. s.) nutných pro usnášeníschopnost příslušného 

orgánu, díky institutu náhradní členské schůze (valné hromady), aby družstvo 

(a. s.) mohlo rozhodovat o příslušných záležitostech i v případě, kdy členové 

družstva (akcionáři) neshledají záležitosti, které se mají projednávat na členské 

schůzi (valné hromadě) ze svého pohledu tak důležitými, aby se museli 

zúčastnit hlasování o těchto záležitostech na členské schůzi (valné hromadě), 

a mohla tak členská schůze (valná hromada) rozhodovat i při nižším kvoru 

stanoveném obecně pro usnášeníschopnost členské schůze (valné hromady). 

Stručně řečeno, zákonodárce výslovně umožňuje v případech, kdy členové 

družstva či akcionáři nejsou dostatečně aktivní v účasti na členské schůzi 

(valné hromadě), aby mohla být novou pozvánkou a s nezměněným pořadem 

jednání v určité lhůtě svolána náhradní členská schůze (valná hromada), a to 

bez ohledu na původní kvorum vyžadované pro usnášeníschopnost.  
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V případě SVJ je tomu z hlediska možnosti konání náhradního 

shromáždění jinak než u družstva či akciové společnosti. Dle § 11 odst. 2 BytZ 

shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají 

většinu hlasů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných 

hlasů. Speciálně pro volbu statutárního orgánu jsou však stanovena pravidla v 

§ 9 odst. 12 BytZ, jenž stanoví, že k platnosti zvolení členů výboru nebo 

pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni 

vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník 

je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Povaha 

tohoto zákonného ustanovení je kogentní, tedy není možno platně se od něj 

odchýlit. Z toho vyplývá, že nelze uvažovat o možnosti konání náhradního 

shromáždění vlastníků jednotek chápaného v následujícím (užším) pojetí. 

Princip náhradní členské schůze (valné hromady) totiž spočívá ve snížení kvora 

pro usnášeníschopnost oproti původně svolané členské schůzi (valné 

hromadě), na níž musí být dodržena určitá míra účasti osob (členů, akcionářů) 

jako podmínka usnášeníschopnosti. To tedy znamená, že konání náhradního 

shromáždění, u kterého by bylo sníženo kvorum pro usnášeníschopnost a jehož 

předmětem by byla volba členů výboru nebo pověřeného vlastníka, je u SVJ 

vyloučeno pro povahu kogentního ustanovení § 9 odst. 12 BytZ, které stanoví 

jako nepřekročitelnou podmínku pro usnášeníschopnost 

shromáždění ohledně volby statutárního orgánu přítomnost vlastníků jednotek, 

kteří mají většinu hlasů.  

 

Jinak řečeno, tím, že náhradní shromáždění má zákonem kogentně 

předepsané kvorum pro usnášeníschopnost ohledně volby členů výboru 

případně pověřeného vlastníka – přítomnost vlastníků jednotek, kteří mají 

nadpoloviční většinu hlasů, nelze platně konat shromáždění, u něhož by toto 

kvorum bylo jakkoli sníženo, a to ani v rámci úpravy stanov. Navíc pak tím, že 

zákon neumožňuje dispozici ve stanovách ani směrem k přísnější úpravě kvora 

pro usnášeníschopnost, nepřichází v úvahu konání náhradního shromáždění 

v užším pojetí z jeho principu, neboť to by bylo možné, jen jestliže by pro 
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původní shromáždění bylo kvorum určeno „přísněji―, než je v zákoně, a pro 

náhradní by platilo kvorum zákonné, nebo když by pro původní shromáždění 

platilo kvorum zákonné a pro náhradní kvorum nižší, určené stanovami, což 

však z výše uvedených důvodů rovněž není možné. Kogentní zákonné kvorum 

bez možnosti dispozice ke zpřísnění – zvýšení, či změkčení – snížení, tedy 

neguje možnost konání náhradního shromáždění, chápaného ve výše 

uvedeném smyslu jako shromáždění, pro jehož usnášeníschopnost je třeba 

přítomnost vlastníků, kteří mají méně hlasů, než bylo nutné pro původní 

shromáždění.‖109   

K další podpoře své argumentace Vrchní soud v Praze uvedl, ţe cit.: 

―Stanovy družstva (akciové společnosti) i SVJ mohou obecně vzato upravovat 

určité otázky odchylně od zákona, je-li zákonné ustanovení, od kterého se 

přijaté stanovy odchylují, dispozitivní. Upravuje-li však ustanovení zákona 

určitou otázku kogentně, tedy bez možnosti dispozice, tak se ani přijaté stanovy 

nemohou odchýlit od tohoto ustanovení zákona. Odchylující se ustanovení 

stanov by bylo pro rozpor se zákonem absolutně neplatné (§ 39 ObčZ ).‖110 

Podrobněji, avšak s obdobnými závěry, řeší problematiku stanov SVJ i tato 

práce na jiném místě. 

 

Přijatými závěry Vrchního soudu v Praze je především konstatování, ţe 

u SVJ není náhradní shromáţdění vyloučeno zcela, ovšem lze je konat toliko 

v tzv. širším terminologickém smyslu, tedy jako shromáţdění svolané z důvodu, 

ţe se původní shromáţdění nesešlo, se stejným programem jako původní, leč 

svolané v odlišné (kratší) lhůtě pro jeho svolání určené přijatými stanovami 

společenství. Takové náhradní shromáţdění v širším slova smyslu neodpovídá 

pravému účelu náhradního shromáţdění, kterým je moţnost konání náhradního 

shromáţdění v kratší lhůtě pro svolání a se sníţeným kvorem pro jeho 

usnášeníschopnost. Takto však kvorum pro usnášeníschopnost SVJ sníţeno 

                                                 
109

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 2. 2010 sp.zn. 7 Cmo 494/2009. Náhledem 

z Beck-online [on-line]. Dostopné z: <http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembrgbpxa4s7g5pxg5dsl4zdmmq&conversationId=908
592#selected-node  
 
110

 Tamtéţ. 
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nemůţe být. Pro volbu členů výboru to znamená, ţe k platnosti zvolení členů 

výboru  je zapotřebí, aby na schůzi shromáţdění byli vţdy přítomni vlastníci 

jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je 

zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků, přičemţ při 

hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek 

na společných částech domu (§ 9 odst. 12 BytZ).  

 

Citovaná ustanovení zákona o vlastnictví bytů k výkonným orgánům 

společenství z části přejímají a z části doplňují Vzorové stanovy. Ty, dle mého 

názoru nadbytečně, poukazují na skutečnost vyplývající ze zákona, ţe jak 

výbor, tak pověřený vlastník je voleným orgánem společenství. Podle 

Vzorových stanov můţe být členem voleného orgánu společenství nebo jeho 

voleným orgánem, tedy i členem výboru nebo pověřeným vlastníkem, pouze 

fyzická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství 

nebo je zmocněným zástupcem právnické osoby - člena společenství, je ke dni 

volby starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům. Členem voleného 

orgánu společenství nemůţe být současně ten, jehoţ příbuzný v řadě přímé, 

sourozenec nebo manţel (manţelka) je členem voleného orgánu společenství. 

Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v 

jiném voleném orgánu tohoto společenství. Všechny zmíněné podmínky jsou 

rozumné a vycházejí z logických poţadavků na odpovídající správu domu. 

Výkon funkce člena výboru nebo pověřeného vlastníka nelze svěřit jiţ z povahy 

věci osobě mladší 18 let nebo takové osobě, která nemá způsobilost ke všem 

právním úkonům, naopak tyto poţadavky lze povaţovat za minimální z důvodu 

nároků na funkci. Dalšími poţadavky se pak Vzorové stanovy snaţí reagovat 

na moţný střet zájmů, který by nastal působením totoţné osoby ve více 

orgánech, coţ by mohlo být zvláště nebezpečné v souvislosti s působením 

v orgánu výkonném a zároveň například kontrolním. Vzorové stanovy ovšem 

bohuţel neřeší moţný střet zájmů u osoby, která poté, kdy jí zanikla funkce 

v jednom z volených orgánů, bude zvolena do jiného voleného orgánu. 

Příkladem můţe být situace, kdy je odvolaný člen výboru zvolen v zápětí 

dokontrolního orgánu. Proto bych doporučila pro ochranu zájmů společenství 

zakotvit do stanov také časově omezenou překáţku výkonu jiné funkce 
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ve společenství pro odvolané členy výboru a téţ pro odvolaného pověřeného 

vlastníka, aby nic nebránilo po určitou dobu po ukončení výkonu jejich funkce 

působení těchto osob ve funkci v případě potřeby řádně přezkoumat. Vzorové 

stanovy dále určují, ţe členem voleného orgánu společenství nemůţe být 

současně ten, jehoţ příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manţel 

(manţelka) je členem voleného orgánu společenství. Neřešeny však zůstávají 

jiné obdobné vztahy, jako je např. registrované partnerství, vztah druha 

a druţky apod. 

 

Funkční období členů volených orgánů společenství, tedy také členů 

výboru nebo funkční období pověřeného vlastníka, je podle vzorových stanov 

pětileté a počíná se dnem zvolení do funkce. Neskončí-li výkon funkce z jiného 

důvodu dříve, funkce končí uplynutím funkčního období. S ohledem na znění 

zákona o vlastnictví bytů je dle mého názoru zcela bezproblémové stanovami 

určit funkční období kratší, nikoli však delší. Člen voleného orgánu společenství 

můţe být do funkce zvolen i opětovně.  

 

Podle Vzorových stanov můţe být člen voleného orgánu společenství 

před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromáţděním. Zákon ani 

Vzorové stanovy nevymezují důvody odvolání. Dovozujeme tak, ţe pro odvolání 

z funkce člena výboru či pověřeného vlastníka není třeba ţádných specifických 

důvodů, vyţaduje se pouze rozhodnutí shromáţdění přijaté potřebnou silou 

hlasů jeho členů. Logicky se uţije pravidlo pro volbu, proto člen výboru nebo 

pověřený vlastník bude odvolán ze své funkce, pokud na schůzi shromáţdění 

byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, a hlasuje-li pro odvolání 

nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je opět rozhodující 

velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech 

domu. Ze znění zákona zároveň dovozuji, ţe podobně jako v případě volby 

neexistuje jiný způsob hlasování o odvolání člena výboru nebo pověřeného 

vlastníka neţ hlasováním na schůzi schromáţdění a platí shodné poţadavky 

na jeho usnášeníschopnost. Z judikatury Nejvyššího soudu (Nejvyšší soud, 
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22 Cdo 4912/2008, [C 8632])111 vyplývá jednoznačný závěr ve věci moţnosti, 

resp. nemoţnosti soudu rozhodovat o orgánech společenství - zákon 

o vlastnictví bytů neumoţňuje soudu odvolávat a určovat orgány společenství 

vlastníků jednotek.  

 

Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce nebo 

zánikem členství ve společenství. Podle vzorových stanov můţe člen voleného 

orgánu společenství, tedy také člen výboru nebo pověřený vlastník, před 

uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně 

oznámit orgánu společenství, jehoţ je členem, tedy člen výboru jej musí 

oznámit výboru. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své 

schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení 

o odstoupení. Pověřený vlastník musí podle vzorových stanov své odstoupení 

z funkce písemně oznámit shromáţdění. Účinky jeho odstoupení nastávají 

dnem následujícím po nejbliţší schůzi shromáţdění, nejpozději však uplynutím 

60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. 

 

Shromáţdění můţe volit náhradníky členů volených orgánů společenství 

v počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů orgánu, spolu s určením 

jejich pořadí. Náhradník nastupuje na místo člena orgánu, jehoţ funkce skončila 

před uplynutím funkčního období, dnem skončení funkce.  

 

Podle ust. Čl. IV odst. 4 Vzorových stanov je závazek k výkonu volené 

funkce v orgánu společenství závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu 

společenství se nemůţe nechat zastoupit při výkonu své funkce. Zastoupením 

při výkonu funkce se rozumí přenesení výkonu funkce na jinou osobu, dle mého 

názoru i na určitou dobu. Takové přenesení výkonu by ovšem muselo 

zahrnovat veškerou činnost člena výboru, t.j. jeho účast na jednání výboru, 

                                                 
111

 Podrobněji k tomu viz: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2010. Dostupné z  Beck-
online [on-line]. Dostupné z:  <http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembrgbpxm6lcmvzf63ttl43tamq&conversationId=90870
9#selected-node>  
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hlasování o přijímání usnesení i právní jednání. Je však nepochybné, ţe se člen 

výboru nebo výbor jako orgám můţe nechat zastoupit k jednotlivému právnímu 

úkonu nebo i k více právním úkonům. Mám ale za to, ţe udělení plné moci 

členem výboru nebo výborem by mělo být podloţeno rozhodnutím výboru 

o zmocnění a souhlasem s konkrétní osobou, jíţ se plná moc uděluje. 

Neexistenci takového rozhodnutí výboru ovšem dle mého názoru nelze 

povaţovat za skutečnost, která by vedla k neplatnosti právního úkonu 

v zastoupení. 

 

 

10.2 Postavení a funce výboru společenství 

 

Postavení výboru je zakotveno velmi stručně v ustanovení § 9 odst. 11 

BytZ (postavení výboru jako výkonného orgánu) a dále pak v odst. 13. (výbor 

jako statutární orgán). Zákon v podstatě upravuje čtyři záleţitosti. Za prvé je to 

velmi obecné vymezení funkce výboru jako výkonného orgánu – stanoví se, ţe 

výbor rozhoduje o věcech správy domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech 

nevyhradí shromáţdění. Za druhé se stanoví minimální počet členů výboru. 

Za třetí se určuje maximální délka funkčního obdobíčlenů výboru nebo 

pověřeného vlastníka. Za čtvrté se zakotvuje funkce výboru jako statutárního 

orgánu a stanoví se způsob jednání. 

Bliţší vymezení působnosti a činnosti výboru jako výkonného orgánu 

v zákoně zcela chybí. Výslovně se zmiňují toliko tři okruhy činností výboru. Jde 

o povinnost podat návrh na zápis SVJ do rejstříku společenství (§ 10 odst. 2 

BytZ), dále iniciovat svolání schůze shromáţdění vlastníků jednotek (§ 11 

odst. 1 BytZ) a sdělovat výši částky záloh na příspěvky na správu domu a 

pozemku na základě usnesení shromáţdění včetně sdělení dne splatnosti (§ 15 

odst. 2 BytZ). V dalším lze na působnost výboru ve funkci výkonného orgánu 

usuzovat pouze na základě velmi obecného negativního vymezení jeho 

působnosti ve vztahu k působnosti shromáţdění vlastníků jednotek – přísluší 
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mu zajišťování záleţitostí správy domu a rozhodování ve věcech s tím 

spojených s výjimkou záleţitostí, o nichţ podle zákona o vlastnictví bytů a 

stanov SVJ (resp. Vzorových stanov) rozhoduje schromáţdění jako nejvyšší 

orgán SVJ. 

Absenci bliţší zákonné úpravy se snaţí nahradit ustanovení čl. VIII. 

Vzorových stanov SVJ, v němţ je vymezena působnost výboru jako výkonného 

a statutárního orgánu, přesto je ale dle mého názoru pro společenství při jejich 

činnosti nedostatečnou oporou. Bod první zmíněného článku vymezuje funkci 

výboru jako výkonného orgánu a určuje, ţe výbor řídí a organizuje běţnou 

činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu 

a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle 

zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáţdění, 

anebo si je shromáţdění k rozhodnutí vyhradilo. Výboru tudíţ nenáleţí 

do pravomoci rozhodovat zvláště záleţitosti vyhrazené zákonem a stanovami, 

resp. Vzorovými stanovami shromáţdění vlastníků jednotek. Těmi jsou dle 

čl. VII, bodu 3. následující věci: 

a)  Rozhodování o změnách ve věcech, které jsou obsahem prohlášení 

vlastníka budovy podle § 4 zákona o vlastnictví bytů,  

b)  o schválení nebo změně stanov,  

c)  o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem člena 

společenství, který je jejím vlastníkem, k zajištění pohledávek vyplývajících 

z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,  

d)  o změně účelu uţívání stavby, změně stavby, jakoţ i o modernizaci, 

rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu,  

e)  schválení účetní závěrky, předloţené výborem či pověřeným vlastníkem, 

spolu se zprávou o hospodaření společenství a správě domu; pokud je 

správa domu a činnosti s ní související vykonávány správcem podle čl. V, 

předkládá zprávu rovněţ správce v rozsahu a způsobem uvedeným 
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ve smlouvě,  

f)  o výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, popřípadě 

o výši a způsobu placení dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV,  

g)  o výši záloh na úhradu za sluţby, pokud není rozhodování v této věci 

usnesením shromáţdění svěřeno výboru nebo pověřenému vlastníkovi,  

h)  o způsobu rozúčtování cen sluţeb na jednotlivé členy společenství, není-li 

stanoveno zvláštním prácním předpisem nebo rozhodnutím cenového 

orgánu,  

i)  vymáhání plnění povinností uloţených členům společenství k tomu 

příslušným orgánem společenství podle zákona o vlastnictví bytů a podle 

těchto stanov, pokud tuto činnost nesvěří do působnosti výboru nebo 

pověřeného vlastníka,  

j)  o změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy se správcem,  

k)  nabývání nemovitých věcí, bytů nebo nebytových prostor k účelům, které 

jsou předmětem činnosti společenství podle zákona o vlastnictví bytů, o 

majetkových dispozicích s těmito věcmi (převody, darování, zatěţování 

právy jiných osob, ručení těmito věcmi apod.); totéţ platí pro jiná práva a jiné 

majetkové hodnoty, dále pro movité věci, je-li jejich pořizovací cena vyšší 

neţ částka určená usnesením shromáţdění, jinak částka vyšší neţ 50 tisíc 

Kč v jednotlivém případě,  

l)  stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka,  

m)  rozdělení případného zisku z hospodaření společenství,  

n)  o pravidlech pro uţívání společných částí domu,  

o)  schvalování rozpočtu společenství,  

p)  dalších záleţitostech společenství, pokud tak stanoví zákon o vlastnictví 
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bytů, anebo si je shromáţdění k rozhodnutí vyhradí.  

Vedle toho náleţí do působnosti shromáţdění další záleţitoosti, které si 

k rozhodování shromáţdění vyhradilo.  

Dle § 9 odst. 13 BytZ a rovněţ čl. VIII., bodu 2. Vzorových stanov je 

výbor nejen výkonným orgánem, ale také statutárním orgánem společenství. Na 

podkladě usnesení shromáţedění a svých rozhodnutí realizuje právní úkony 

SVJ. Určuje se, ţe za výbor jedná navenek jeho předseda. V době 

nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní 

úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení 

místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu 

s místopředsedou, je podpis místopředsedy povaţován za podpis dalšího člena 

výboru. Tato oprávnění k realizaci právních úkonů se však vztahují pouze na ty 

právní úkony, které SVJ ze zákona náleţí, jak jsem jiţ poukázala i na jiném 

místě této práce, jelikoţ společenství jsou právnickými osobami se zákonem 

omezenou způsobilostí k právním úkonům (ust. § 9 odst. 1 a 2 BytZ), cit.: 

“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 slouţí i jiným fyzickým 

nebo právnickým osobám. Společenství můţe nabývat věci, práva, jiné 

majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve 

větě první. Se souhlasem vlastníka jednotky je společenství oprávněno sjednat 

smlouvu o zástavním právu k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu, a to k zajištění pohledávek vyplývajících 

z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu. Vlastníci jednotek 

ručí aţ do výše ceny jednotky za závazky vyplývající z této smlouvy.” Tudíţ 

pouze v záleţitostech zde vymezených výbor realizuje právní úkony jménem 

SVJ.  

Další řešenou otázkou je organizace a činnost výboru. Podle ust. bodu 3. 

a 4. čl. VIII. Vzorových stanov předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých 
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členů a z funkce je odvolává (zde měl pravděpodobně zákonodárce na mysli 

odvolání z funkce předsedy výboru nebo místopředsedy výboru).  

Předseda výboru dle Vzorových stanov organizuje, svolává a řídí činnost 

výboru a organizuje běţnou činnost společenství. 

Za dost nejasné povaţuji určení počtu členů výboru ve Vzorových 

stanovách, jeţ stanoví, ţe výbor je alespoň tříčlenný, jestliţe mají Vzorové 

stanovy nahradit stanovy konkrétního SVJ, jeţ nepřijalo stanovy vlastní. Takto 

neurčité stanovení počtu členů výboru můţe vést ke spekulativnímu obsazení 

zmíněného orgánu s cílem ovlivnit hlasování ve výboru. Při hlasování ve výboru 

má podle Vzorových stanov kaţdý člen výboru jeden hlas, přičemţ jiné určení 

bych povaţovala za porušování dobrých mravů. Ovšem určité modifikace v síle 

hlasů jednotlivých členů výboru asi a priori nelze zcela odmítnout. Hezký 

praktický příklad pro kaţdodenní činnost společenství domu s více vchody, 

kterému dle mého názoru nelze nic vytknout, uvádí ve své publikaci 

Společenství vlastníků jednotek, JUDr. Zbyněk Praţák, cit.: “…společenství v 

domě o více vchodech volilo z kaţdého vchodu jednoho člena výboru … 

Ve stanovách je pak uvedeno, ţe členy výboru volí a odvolává shromáţdění, 

a to tak, aby za kaţdý vchod do domu jednal ve výboru jeden člen výboru... 

kandidáta navrhuje většina vlastníků z příslušného vchodu… Pokud by se 

ve výboru jednalo o věci daného vchodu, rozhodoval by při rovnosti hlasů ten 

člen, který ve výboru “zastupuje” příslušný vchod.”112 

Zákon neurčuje frekvenci schůzí výboru, je tedy věcí stanov jednotlivých 

SVJ, aby činnost výboru v podrobnostech určily. Podle Vzorových stanov výbor 

koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí, při svých 

zasedáních je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů 

a k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů 

výboru.  

Za svou činnost odpovídá výbor shromáţdění. Odpovědnost člena 

výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své 

funkce, zákon o vlastnictví bytů neřeší. Podle Vzorových stanov se řídí 
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 PRAŢÁK, Z. Společenství vlastníků jednotek. 3. Vydání. Praha : Leges, 2010, str. 128   
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ustanoveními občanského zákoníku. S ohledem na rozsah škod, které mohou 

členové výboru svou činností, příp. nečinností způsobit, se mi jeví právní úprava 

povinností výboru jako nedostatečná, kdyţ odpovědnost za škodu podle 

občanského zákoníku spočívá zásadním způsobem na otázce porušování 

právních povinností. 

Přes nedostatečnou úpravu odpovědnosti se mi z pohledu členů výboru 

jeví jako uţitečné ustanovení čl. VIII., bodu 7., in fine Vzorových stanov, jeţ 

stanoví, cit.: “Poţádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden 

jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě téţ důvody tohoto 

nesouhlasu.” Mimochodem se jedná o jediné ustanovení, z něhoţ nepřímo 

vyplývá povinnost pořizovat zápisy z jednání výboru. Takové zápisy jsou ovšem 

i z jiných důvodů nezbytností, a to i tehdy, pokud by nebylo přijato ţádné 

usnesení. Bez nich totiţ není moţné zpětně doloţit, ţe se výbor scházel, kdo 

byl přítomen, jaké body byly projednávány a s jakým výsledkem a jak bylo 

o věci hlasováno, včetně případného nesouhlasu některého člena výboru.  

Podle Vzorových stanov výbor jako výkonný orgán společenství zejména:  

a)  Zajišťuje záleţitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku 

a dalších činností společenství podle zákona o vlastnictví bytů a těchto 

stanov, pokud nejde o záleţitosti, které jsou v působnosti shromáţdění; 

zajišťuje plnění usnesení shromáţdění a odpovídá mu za svou činnost,  

b)  rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, 

zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky sluţeb 

spojených s uţíváním jednotek,  

c)  odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předloţení 

přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,  

d)  připravuje podklady pro jednání shromáţdění, svolává shromáţdění, 

předkládá shromáţdění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě 

domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují 

zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údrţbě 
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a povinných revizích včetně údajů o pouţití a stavu příspěvků na správu 

domu a pozemku,  

e)  předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, 

které má shromáţdění projednat,  

f)  zajišťuje řádné vedení písemností společenství,  

g)  sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáţdění výši 

příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na 

úhradu za sluţby,  

h)  zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za sluţby a vypořádání nedoplatků 

nebo přeplatků,  

i)  zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných 

závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek 

společenství.  

Výbor jako statutární orgán společenství zejména:  

a)  V souladu se zákonem o vlastnictví bytů, s těmito stanovami a s usneseními 

shromáţdění činí právní úkony jménem společenství navenek ve věcech 

předmětu činnosti, zejména téţ uzavírá smlouvy,  

b)  zajišťuje kontrolu kvality dodávek, sluţeb a jiných plnění podle uzavřených 

smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k 

odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,  

c)  jménem společenství vymáhá plnění povinností uloţených členům 

společenství,  

d)  plní povinnosti podle zákona o vlastnictví bytů ve vztahu k rejstříku 

společenství vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem 

k vedení obchodního rejstříku.  
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10.3 Pověřený vlastník  

Pověřený vlastník plní funkci výkonného a statutárního orgánu 

společenství tehdy, kdy není zvolen výbor. Právní úkony činí a podepisuje je 

jménem společenství.  

Pověřeného vlastníka volí shromáţdění stejným způsobem, jakým se volí 

výbor. Pověřený vlastník vykonává působnost a plní úkoly v rozsahu, v jakém 

jinak přísluší podle zákona o vlastnictví bytů a stanov, resp. Vzorových stanov 

výboru.  

Pověřený vlastník odpovídá za porušení svých povinností shodně jako 

člen výboru.  
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11. Vzorové stanovy a stanovy společenství vlastníků 

jednotek 

 

11.1 Pojem a funkce stanov 

 

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou vznikající 

ze zákona okamţikem splnění zákonem stanovených předpokladů pro svůj 

vznik. Dle ust. § 9 BytZ společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, 

lhostejno, zda bytovými nebo nebytovými, z nichţ alespoň tři jsou ve vlastnictví 

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

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

vlastnické vztahy k jednotce poslednímu z těchto vlastníků. Pokud druţstvo 

uvedené v § 24 odst. 1 a 2 BytZ, které bylo původním vlastníkem budovy, nebo 

druţstvo vzniklé vyčleněním z původního druţstva podle § 29 plní povinnosti 

správce podle § 9 zákona o vlastnictví bytů platného před účinností tohoto 

zákona, vznikne společenství aţ prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němţ budou druţstvu doručeny listiny dokládající, ţe 

spoluvlastnický podíl na společných částech domu se sníţil na méně neţ jednu 

čtvrtinu. Teprve poté následně dochází k ustavení společenství, volbě jeho 

názvu, sídla a orgánů a formulování základního organizačně-právního 

dokumentu této právnické osoby – stanov. Uplatní se tak výjimka předvídaná 

ust. § 19 ObčZ, podle něhoţ se ke zřízení právnické osoby vyţaduje písemná 

smlouva nebo zakládací listina, nestanoví-li zákon jinak, coţ je přesně případ 

společenství vlastníků jednotek. Proto také zápis společenství do rejstříku 

společenství vlastníků jednotek má toliko deklaratorní povahu, vznik 

společenství vlastníků jednotek je na zápise zcela nezávislý. 

 

Společenství vlastníků jednotek tedy existuje jako právnická osoba ještě 

před tím, neţ se sejde první schůze shromáţdění. Především pro období 

do první schůze shromáţdění, na níţ se mimo jiné schvalují stanovy, musí být 

pro ze zákona vzniklá SVJ určena pravidla, jimiţ se SVJ aţ do schválení 

vlastních stanov řídí. Zmíněná pravidla jsou obsaţena v nařízení vlády 

č. 371/2004 Sb. ve znění nařízení vlády č. 151/2006 Sb., kterým se vydávají 
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vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek (zde i jinde v tomto textu 

“Vzorové stanovy”). Zmocnění k vydání Vzorových stanov je obsahem ust. § 9 

odst. 10 BytZ. Pokud shromáţdění vlastníků jednotek nepřijme své vlastní 

stanovy, řídí se právní poměry SVJ i nadále vzorovými stanovami aţ do té 

doby, neţ shromáţdění schválí stanovy vlastní. Vzorové stanovy se aplikují 

také v těch případech, kdy vlastní stanovy SVJ neobsahují některou z 

povinných náleţitostí uvedených v ust. § 9 odst. 14 BytZ, jak o nich bude 

pojednáno dále. 

 

“V odborné veřejnosti se diskutuje na téma, zda lze příslušného 

ustanovení vzorových stanov pouţít také v případě, kdy SVJ má schváleny 

vlastní účinné stanovy, které obsahují všechny povinné náleţitosti podle § 9 

odst. 14, neobsahují však některé jiné náleţitosti, které nejsou povinnými 

náleţitostmi stanov podle zákona, vzorové stanovy však takové náleţitosti 

upravují. Např. neupravují předpoklady pro zvolení do funkce člena voleného 

orgánu, postup při rezignaci na funkci člena voleného orgánu, působnost 

kontrolní komise, pokud je podle stanov zřizována atd. Nejde vţdy 

o jednoznačnou záleţitost. Například upravují-li vzorové stanovy moţnost volby 

náhradníků členů volených orgánů a stanovy konkrétního SVJ nic takového 

neupravují, stěţí se lze přiklonit k názoru, ţe v takovém SVJ lze volit 

náhradníky, aniţ by to připouštěly stanovy. Na druhou stranu, určí-li stanovy, ţe 

se volí kontrolní komise či revizor, aniţ by byla upravena působnost tohoto 

dalšího orgánu, lze se přiklonit k názoru, ţe se pouţijí vzorové stanovy.”113 

 

Jiří Čáp uzavírá své úvahy o uţití Vzorových stanov spolu s vlastními 

stanovami SVJ tak, ţe připouští moţnost pouţití ustanovení Vzorových stanov 

v případech, kdy jde o absenci povinné náleţitosti stanov, nebo v situaci 

odůvodněného pouţití principu analogie.  

 

Na otázku, zda jsou vzorové stanovy závazné pro tvorbu vlastních 

stanov, Jiří Čáp odpovídá jednoznačně, ţe tomu tak není, s čímţ mohu 

                                                 
113

 ČÁP, J. SCHÖDELBAEROVÁ, P. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2009, str.134 
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souhlasit. Zdůrazňje však vyuţitelnost mnohých ustanovení Vzorových stanov 

pro tvorbu vlastních stanov SVJ, připouští však, ţe “některá ustanovení VS SVJ 

jdou zřejmě nad rámec zákona….”114. Jeho vyjádření je z mého pohledu více 

neţ shovívavé, protoţe je zřejmé, ţe Vzorové stanovy se snaţí doplnit 

neomluvitelně mezerovitou právní úpravu zákona o vlastnictví bytů. 

 

Tomáš Dvořák se k Vzorovým stanovám vyjadřuje velmi kriticky, cit.: 

“Předně jak VS vydané nařízením vlády ČR č. 322/2000 Sb., tak současné VS 

jsou přeplněné nejrůznějšími věcnými chybami a pochybnými konstrukcemi 

(autor konkrétní příklady neuvádí – pozn. autorky tohoto textu) a jako návod pro 

tvorbu vlastních stanov nejsou rozhodně vyuţitelné…… Dále VS ve většině 

svých článků nemálo překračují zákonné zmocnění. Moc výkonná si ve VS 

přisvojila oprávnění, které jí podle čl. 78 Ústavy ČR nepřísluší! Konstrukce VS 

se snaţí doplňovat či dokonce dotahovat či nahrazovat absentující zákonná 

ustanovení, coţ je nepřípustné.” 115 Tomáš Dvořák hodnotí úpravu jako 

neakceptovatelnou a neomluvitelnou s odkazy na Listinu základních práv 

a svobod. Pokud jsem jeho text pochopila správně, nepovaţuje autor 

zmíněného kritického textu Vzorové stanovy za vyuţitelné bez dalšího. 

  

Domnívám se, ţe v řadě svých postřehů má Tomáš Dvořák pravdu. 

Vzorové stanovy jsou, dle mého názoru, jedním z více prvků nešťastné právní 

úpravy zakotvující zákonný vznik SVJ a v důsledku toho nevyhnutelnost ošetřit 

mnohými pravidly jeho působení, pokud neexistují vlastní pravidla konkrétního 

SVJ, která zákonodárce navíc pochybně nezahrnul přímo do zákona, ale pouze 

do podzákonného vládního nařízení, jeţ neakceptovatelně zákon svými 

ustanoveními rozvíjí aţ překračuje. 

 

 

                                                 
114

 Tamtéţ. 
115

 DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha : ASPI, a. s., 2007, s. 289 - 299 
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Josef Holejšovský116 s odkazem na ust. § 1 nař. vl. č. 371/2004 Sb. ve 

znění nař. vl. č. 151/2006 Sb.117 předkládá přehled situací, kdy je třeba 

ustanovení Vzorových stanov uţít. Prvním případem je období, kdy SVJ jiţ 

existuje, ale dosud nepřijalo své vlastní stanovy nebo jsou-li přijaté stanovy 

dosud neúčinné (při odloţené účinnosti). S tím lze souhlasit a oporu nalézáme 

téţ v ust. § 9 odst. 10 BytZ („Pokud shromáţdění neschválí stanovy 

společenství, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami 

vydanými nařízením vlády.“) Druhým případem, který autor rovněţ 

nezpochybňuje, jsou situace, kdy účinné vlastní stanovy SVJ neobsahují 

některou z obligatorních náleţitostí podle ust. § 9 odst. 14 BytZ, Vzorové 

stanovy se podle Holejšovského v tomto případě uţijí v rozsahu, v němţ přijaté 

stanovy náleţitost neobsahují. Zde ovšem nacházíme oporu pouze v samotném 

nařízení nař. vl. č. 371/2004 Sb. ve znění nař.  vl. č. 151/2006 Sb. 

 

“Otázkou zůstává, zda se vzorovými stanovami řídí i právní poměry 

společenství, u něhoţ byly sice stanovy přijaty a jsou účinné, leč ty neřeší 

určitou otázku, skutečnost, kterou řeší stanovy vzorové….. Podle mého názoru 

(píše Holejšovský ve zmíněné publikaci) je na danou otázku správná kladná 

odpověď, tedy moţnost pouţití vzorových stanov. Vychází jednak 

ze systematického výkladu, neboť je třeba aplikovat ustanovení nejbliţšího 

právního předpisu upravujícího danou problematiku, jednak z rozšiřujícího 

výkladu ustanovení právního předpisu připouštějícího pouţití vzorových stanov 

jen v konkrétně uvedených situacích ….Dále i z logického výkladu, neboť proč 

by měla být pracně hledána analogie zákona tam, kde sice podzákonným, 

nicméně obecně závazným právním předpisem je určitá otázka vyjasněna, 

                                                 
116

 HOLEJŠOVSKÝ, J. NEPLECHOVÁ, M. OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek 
z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, str. 
275 

117
 § 1  

(1) Do doby schválení stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství―) nebo do 
doby, kdy schválené stanovy společenství nabudou účinnosti, řídí se právní poměry 
společenství vzorovými stanovami společenství uvedenými v příloze k tomuto nařízení.  

(2) Neobsahují-li stanovy společenství, schválené jeho shromážděním, některou z náležitostí 
uvedených v § 9 odst. 14 zákona o vlastnictví bytů, řídí se právní poměry společenství v těchto 
věcech příslušnými ustanoveními vzorových stanov uvedených v příloze k tomuto nařízení.  
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upravena a je pak jen logické, aby řešení této otázky bylo pouţito i na případy, 

kdy jsou sice schváleny stanovy společenství, nicméně předmětnou otázku 

neupravují, neboť jinak by otázka zůstala bez dostatečné právní úpravy, coţ 

rozhodně není ţádoucí.“118 

 

Holejšovský na základě svých úvah rozšiřuje aplikovatelnost Vzorových 

stanov i na ty situace, kdy byly řádně schváleny vlastní stanovy společenství, 

leč tyto přijaté vlastní stanovy SVJ určitou situaci nebo záleţitost neřeší a není 

zároveň řešena ani jiným právním předpisem, a která nepatří mezi obligatorní 

náleţitosti stanov. Oporu pro zmíněné uţití Vzorových stanov v právních 

předpisech přímo nenacházím, ale logickým výkladem ust. § 9 odst. 10 BytZ lze 

k těmto závěrům, domnívám se, dojít. 

 

Neméně zajímavou je otázka aplikovatelnosti ustanovení Vzorových 

stanov za situace, kdy stanovy SVJ obsahují ustanovení, jeţ je v rozporu se 

zákonem, ač ve zbývající části jsou platné. Stanoviskem Josefa Holejšovského 

je, ţe Vzorové stanovy se pouţijí i tehdy, kdy byly schváleny stanovy 

společenství, nicméně určitá jejich část, jinak řešená Vzorovými stanovami, je 

absolutně neplatná a otázka není řešena jiným právním předpisem neţ 

Vzorovými stanovami s tím, ţe ovšem práva a povinnosti mohou vznikat pouze 

ze zákona. Pro zmíněné uţití Vzorových stanov oporu nenalézám. 

 

S ohledem na zřejmé nedostatky právní úpravy obsaţené ve Vzorových 

stanovách, je třeba se zabývat také otázkou postupu v případech rozporů 

Vzorových stanov se zákonem. Zde podle mého názoru platí, ţe soud v rámci 

soudního sporu nebude v takových případech Vzorovými stanovami vázán a je 

oprávněn posoudit soulad jejich ustanovení se zákonem.119 K tomu zaujal své 

stanovisko ústavní soud - Ústavní soud, III. ÚS 274/01, [168/2001 USn.] - 

s těmito závěry: „Právní řád, jehož základním atributem podle čl. 1 Ústavy ČR 

                                                 
118

 HOLEJŠOVSKÝ, J. NEPLECHOVÁ, M. OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek 
z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, str. 
275 
 
119

 V podrobnostech HOLEJŠOVSKÝ, J. NEPLECHOVÁ, M. OLIVOVÁ, K. Společenství 
vlastníků jednotek z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň : Aleš 
Čeněk, 2008, str. 278 
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(dále jen „Ústava―) je všeobecná závaznost, tvoří nejen zákony (včetně zákonů 

ústavních) a mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy, nýbrž také další 

prameny právní: Mezi tyto, podle terminologie čl. 95 odst. 1 Ústavy, „jiné právní 

předpisy― patří zejména právní předpisy orgánů státní správy (čl. 78 a čl. 79 

odst. 3 Ústavy) a obecně závazné vyhlášky orgánů územní samosprávy (čl. 104 

odst. 3 Ústavy). Ustanovení věty obsažené v čl. 95 odst. 1 Ústavy za 

středníkem nese pak následující smysl: Soudce obecného soudu při použití 

„jiného právního předpisu― je oprávněn přezkoumat jeho soulad se zákonem, 

a to s právními účinky inter partes, a nikoli erga omnes. Smyslem tohoto 

přezkumu není kontrola norem, soud tedy nerozhoduje o neplatnosti „jiného 

právního předpisu―, rozhoduje toliko o jeho neaplikovatelnosti v dané věci. 

Nejde tedy ani o paralelu k systémům dekoncentrovaného (difúzního) ústavního 

soudnictví v omezeném segmentu, jelikož závěr obecného soudu 

o neaplikovatelnosti „jiného právního předpisu― není v českém právním řádu 

právním precedentem. Vázanost soudce zákonem podle čl. 95 odst. 1 Ústavy 

ve spojení s čl. 1 Ústavy tudíž z pohledu čl. 95 odst. 1 Ústavy věty za 

středníkem znamená oprávnění soudu neaplikovat „jiný právní předpis―, je-li 

soudem považován za rozporný se zákonem. A contrario z uvedených 

ústavních ustanovení ale vyplývá, že v případě, nekonstatuje-li obecný soud 

nesoulad „jiného právního předpisu se zákonem―, je jím vázán.―120 

  

„V řadě svých rozhodnutí pak Ústavní soud zformuloval hlediska 

posuzování ústavnosti zmocňovacích zákonných ustanovení a od nich se 

odvíjejících hledisek posuzování souladu „jiných právních předpisů― se zákony. 

Podle nálezů sp. zn. Pl. ÚS 17/95 a sp. zn. Pl. ÚS 45/97 (Sbírka nálezů 

a usnesení Ústavního soudu, svazek 4, nález č. 67, vyhlášen pod č.  271/1995 

Sb.; svazek 10, nález č. 48, vyhlášen pod č.  119/1998 Sb.) „jiný právní předpis― 

nemůže vybočit ze zákonných mezí – nemůže tedy být praeter legem, jinak 

řečeno, musí se držet v mezích zákona, které jsou buď vymezeny výslovně 

anebo vyplývají ze smyslu a účelu zákona. Podle nálezu sp. zn. Pl. ÚS 45/2000 

                                                 
120

 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2001, III. ÚS 274/01, [168/2001 USn.] 
Náhledem z Beck-online [on-line]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqgfptcnryl52xg3q&conversationId=501525#selecte
d-node 
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(tamtéž, svazek 21, nález č. 30, vyhlášen pod č.  96/2001) ústavní vymezení 

odvozené normotvorby exekutivy spočívá na následujících zásadách: „Jiný 

právní předpis― musí být vydán oprávněným subjektem, nemůže zasahovat do 

věcí vyhrazených zákonu (nemůže tedy stanovit primární práva a povinnosti), 

musí být zřejmá vůle zákonodárce k úpravě nad zákonný standard (musí být 

tedy otevřen prostor pro sféru „jiného právního předpisu―).‖121 

 

Ke shodným závěrům jako Josef Holejšovský, v publikaci Společenství 

vlastníků jednotek z pohledu právního, daňového, účetního a katastru 

nemovitostí122, dospěli také autoři Komentáře zákona o vlastnictvíbytů 123 snad 

i proto, ţe i zde je spoluautorem textu.  

 

Zbyněk Praţák se ve své populárně-naučné publikaci Společenství 

vlastníků jednotek124 výše zmíněnými teoretickými úvahami nezabývá, nicméně 

inspirujícím můţe být, ţe nejen teoretik práva, ale i takovýto praktikující právník 

nachází ve Vzorových stanovách značné mnoţství pochybení (viz k tomu 

str. 181 aţ 192 zmíněné publikace). 

 

 

11.2 Povaha a obsah stanov 

 

Stanovy společenství jsou základním vnitřním dokumentem SVJ jako 

právnické osoby. Společenství vzniká ze zákona, proto je osobně, na rozdíl 

od autorů Komentáře C.H.Beck125, nepovaţuji za zakladatelský dokument SVJ. 

Podobně jako u společenských smluv a stanov obchodních společností 

pohlíţíme také na stanovy SVJ jako na smlouvu svého druhu. Změna stanov je 

                                                 
121

 Tamtéţ.  
 
122

 HOLEJŠOVSKÝ, J. NEPLECHOVÁ, M. OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek 
z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008 
 
123

 NOVOTNÝ, M. FIALA, J. HORÁK, T. OEHM, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. Zákon o vlastnictví bytů. 
Komentář. 4., doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011 
 
124

 PRAŢÁK, Z., Společenství vlastníků jednotek. 3. Vydání. Praha : Leges, 2010, str. 181-192 
 
125

 NOVOTNÝ, M. FIALA, J. HORÁK, T. OEHM, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. Zákon o vlastnictví bytů. 
Komentář. 4., doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 117 
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přípustná po celou dobu existence SVJ. Přijetí stanov i jejich změna náleţí 

do výlučné působnosti shromáţdění vlastníků jednotek, proto ji nelze přenést 

na jiný orgán. K přijetí usnesení o schválení nebo o změně stanov je zapotřebí 

tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů, přičemţ se jedná o úpravu zjevně 

kogentní (§ 11 odst. 4 BytZ), která tudíţ jakoukoli dispozici nepřipouští. 

 

Z hlediska obsahového se nachází ve stanovách jednak náleţitosti 

povinné (obligatorní), a jednak záleţitosti jiné neboli nepovinné (fakultativní). 

Obligatorními náleţitostmi stanov jsou ve smyslu ust. § 9 odst. 14 BytZ: 

 

a) sídlo společenství a jeho název, který musí obsahovat označení domu, pro 

který vzniklo, a musí v něm být obsaţeno slovo „společenství“,  

b) předmět činnosti, kterým je správa domu,  

c) orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání,  

d) práva a povinnosti členů společenství,  

e) způsob úhrady nákladů spojených se správou domu,  

f) způsob nakládání s majetkem společenství.  

 

Je ovšem třeba zdůraznit, ţe není libovůlí SVJ, jak předmětné záleţitosti 

ve stanovách upraví, jelikoţ je ve všech těchto bodech vázáno poţadavky 

zákona.  

 

 

11.2.1 Název a sídlo společenství 

 

Východiskem pro určení názvu SVJ je úprava obsaţená v ust. § 9 

odst. 14 písm. a) BytZ, podle něhoţ je povinnou náleţitostí stanov název 

společenství, který musí obsahovat označení domu, pro který vzniklo, a musí 

v něm být obsaţeno slovo „společenství“. V dalších poţadavcích na název 

společenství se bezpochyby subsidiárně aplikují ustanovení občanského 

zákoníku o právnických osobách. K názvu právnických osob však občanský 

zákoník stanoví pouze, ţe „právnické osoby mají svůj název, který musí být 

určen při jejich zřízení“. Pravidla pro tvorbu názvu právnických osob občanský 
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zákoník neobsahuje. Název by měl SVJ identifikovat ve vztahu ke třetím 

osobám, proto by měl být jedinečný se schopností rozlišit konkrétní SVJ 

od jiných společenství a dalších právnických osob.  

 

V dalších aspektech názvu společenství nám zákon neposkytuje 

jednoznačná stanoviska. A tak na rozdíl od podrobné úpravy obchodní firmy 

obsaţené v ustanoveních obchodního zákoníku, zákon o vlastnictví bytů, ani 

občanský zákoník více neřeší. Je ovšem třeba podotknout, ţe název 

společenství se zapisuje jako jeden z identifikačních údajů do rejstříku 

společenství, pro jehoţ vedení se obdobně uţijí ustanovení obchodního 

zákoníku a  občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho 

vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku (§ 10 odst. 4 BytZ). Proto lze, 

domnívám se, uţít analogie a aplikovat obdobně poţadavky obchodního 

zákoníku na obchodní firmu také na název SVJ. Na základě takové analogie 

bychom pak dospěli k dalším parametrům názvu SVJ – soulad s dobrými 

mravy, nezaměnitelnost a pravdivost – název nesmí působit klamavě (§ 200da 

odst. 1 občanského soudního řádu). 

 

Ustanovení čl. II. odst. 1 Vzorových stanov, který určuje, ţe názvem 

společenství jsou slova „Společenství pro dům“ s označením domu, pro který 

společenství vzniklo, povaţuji za pouhé doporučení. 

 

Nejasný je záměr zákonodárce v poţadavku na označení domu, pro 

které společenství vzniklo. Jako zcela správné se mi jeví zahrnout do názvu 

označení obce, kde je budova umístěna, číslo popisné, a je-li obec dále 

rozčleněna, pak rovněţ název ulice i s číslem orientačním. Rejstříkové soudy 

jsou zpravidla k názvům společenství velmi shovívavé, proto v rejstříku jsou 

zapsána i SVJ, jejichţ název neobsahuje například dle mého názoru jasné 

označení domu, přesto je rejstříkový soud posoudil jako názvy odpovídající 

poţadavkům zákona a tak i zapsal. U domu s více vchody se samostatnými 

čísly popisnými povaţuji za důleţité, zahrnout do názvu všechna čísla popisná 

vchodů, které dům tvoří. Jinak tomu ovšem bude u sídla. 



146 

 

Sídlo právnické osoby upravuje občanský zákoník v ust. § 19c. 

Ve smyslu jeho ustanovení musí být sídlo určeno adresou, kde právnická osoba 

skutečně sídlí, kde je umístěna její správa a kde se můţe veřejnost 

s právnickou osobou stýkat. Do rejstříku společenství se uvádí plná adresa 

sídla – tj. název obce, bliţší určení v rámci obce (číslo popisné, název ulice 

nebo prostranství, číslo orientační), poštovní směrovací číslo. Adresou 

právnické osoby tudíţ musí být soubor údajů, které jsou způsobilé dostatečně 

identifikovat určité místo v reálně existující budově. Adresa musí obsahovat 

takové údaje, aby na ni bylo moţné doručovat písemnosti (u budovy s více čísly 

popisnými je třeba uvést konkrétní č.p., aby byla adresa dostatečně určitá). 

V budově sídla má být podle ustanovení občanského zákoníku umístěna správa 

právnické osoby, coţ u SVJ představuje dle mého názoru kancelář SVJ nebo 

budovu, kde se zdrţuje předseda výboru nebo pověřený vlastník. Problém by 

neměl činit další z poţadavků občanského zákoníku – právnické osobě musí 

k budově nebo některým prostorám v budově (např. ke kanceláři) svědčit právní 

titul zakládající moţnost umístit zde sídlo a řídit z něj společenství. Takovým 

titulem můţe být jak právo vlastnické, uţívací právo odpovídající věcnému 

břemeni, nebo nájemní, příp. téţ podnájemní vztah.  

 

Podle ust. § 19c odst. 4 ObčZ můţe být sídlo právnické osoby umístěno 

v bytě v případě, ţe je to slučitelné s jejím účelem a odpovídá to i povaze 

a rozsahu její činnosti. U společenství vlastníků jednotek je zřejmé, ţe umístění 

sídla v bytě je slučitelné s účelem a činností společenství, kterou jsou vesměs 

úkony směřující ke správě domu. V praxi ovšem bývá nejčastěji sídlo umístěno 

v domě, pro který společenství vzniklo, přičemţ přesná lokalizace sídla v rámci 

domu není uvedena. Pokud je i tak zajištěna moţnost společenství stýkat se 

s veřejností, je taková praxe zřejmě akceptovatelná. 
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11.2.2 Předmět činnosti 

 

Povinnou náleţitostí stanov je uvedení předmětu činnosti společenství 

 (ust. § 9 odst. 14 BytZ), podle téhoţ ustanovení zákona jím můţe být pouze 

správa domu, coţ je nejen nepřesné ve srovnání s vymezením činnosti 

v dalších ustanoveních zákona o vlastnictví bytů, ale smysl tohoto ustanovení 

tak rozumnému člověku zůstává skryt. Činností společenství jsou minimálně 

aktivity uvedené v ust. § 9 odst. 1 BytZ, cit.: „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 slouţí i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství 

můţe nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory 

pouze k účelům uvedeným ve větě první.“ Vzorové stanovy společenství 

specifikují obsah pojmu „předmět činnosti společenství“ v části druhé, článku III.  

následujícími body: 

(1) Správou domu se rozumí zajišťování  

a)  provozu domu a pozemku,  

b)  údrţby a oprav společných částí domu,  

c)  protipoţárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,  

d)  revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, 

plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé uţitkové vody včetně 

radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního 

a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších 

technických zařízení podle vybavení domu,  

e)  revizí a oprav domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice v rozsahu 

a způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu,  
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f)  prohlídek a čištění komínů,  

g)  administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, 

včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu,  

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

i)  dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů 

a technických postupů spojených se správou domu.  

(2) V rámci předmětu své činnosti můţe společenství sjednávat smlouvy, 

především o  

a)  zajištění dodávek sluţeb spojených s uţíváním jednotek, nejde-li o sluţby, 

jejichţ dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo,  

b)  pojištění domu.  

c)  nájmu společných částí domu,  

d)  nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství.  

(3) Společenství zajišťuje rovněţ kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle 

odstavce 1 a 2 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností 

ze strany dodavatelů.  

(4) Při plnění úkolů podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov zajišťuje 

společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:  

a)  vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na 

náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen “příspěvky na správu 

domu a pozemku”), popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV,  

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

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

společenství,  

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

e)  vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,  

f)  vedení seznamu členů společenství.  

(5) Společenství zajišťuje buď přímo nebo na základě smluv uzavřených 

společenstvím s dodavateli plnění spojená s uţíváním jednotek a společných 

částí domu (dále jen "sluţby"), například dodávky tepla a teplé uţitkové vody, 

elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, 

uţívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci 

této činnosti společenství zajišťuje zejména  

a)  vybírání úhrad za sluţby zajišťované společenstvím,  

b)  způsob rozúčtování cen sluţeb na jednotlivé členy společenství, není-li 

rozúčtování cen sluţeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo 

rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé 

členy společenství,  

c)  vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním sluţeb a jejich 

úhradami včetně vyúčtování.  

(6) Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí 

domu, zejména technických zařízení, která slouţí i jiným fyzickým nebo 

právnickým osobám neţ členům společenství včetně uzavírání s tím 

souvisejících smluv.  

(7) V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů 

společenství dále zajišťuje zejména  
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a)  včasné vymáhání plnění povinností uloţených členům společenství k tomu 

příslušným orgánem společenství,  

b)  řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky 

poskytovanými vlastníky jednotek,  

c)  plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle 

zvláštních právních předpisů.  

Nepřímo vyplývá ze zákona o vlastnictví bytů (§ 4 BytZ) moţnost pověřit 

správou domu třetí osobu, nicméně společenství se takovým pověřením 

nezbavuje odpovědnosti za řádné plnění činností, které mu ze zákona přísluší. 

Ustanovení Vzorových stanov o smlouvě se správcem povaţuji za nemístné 

zasahování do soukromoprávních vztahů. Mám za to, ţe některé z bodů jsou 

přímo v rozporu se zákonem, pokud se například ukládá správci “hospodařit 

s příspěvky na správu domu a pozemku”. Taková nešťastná podzákonná 

úprava následně můţe vést k reálnému “prohospodaření” příspěvků vlastníků 

jednotek, coţ, předpokládám, zákonodárce neměl v úmyslu umoţnit. 

 

11.2.3 Orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání 

  

Zákon o vlastnictví bytů ukládá zahrnout do stanov ujednání o orgánech 

společenství, „jejich právech a povinnostech“ a způsobu jejich svolávání. 

Výstiţně upozorňují na chybnou terminologii a jiné nedostatky v úpravě orgánů 

společenství v zákoně o vlastnictví bytů autoři jiţ citované publikace 

Společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, daňového, účetního 

a katastru nemovitostí, cit. : „Práva a povinnosti orgánů jsou chybným pojmem, 

kdyţ orgán sám o sobě nemá právní subjektivitu, je jen vnitřním útvarem 

společenství – právnické osoby, tudíţ nemůţe mít sám o sobě práva 

a povinnosti. Kaţdému orgánu je určena působnost, tedy kompetence orgánu, 
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coţ znamená okruh věcí, jeţ přísluší orgánu rozhodovat, řešit, tedy věcná náplň 

činnosti orgánu.“126 

 

S přihlédnutím k tomu můţeme říci, ţe stanovy musí označit zřizované 

orgány, stanovit jejich strukturu a způsob svolávání a vymezit působnost 

orgánů. Doporučuje se upravit vţdy usnášeníschopnost a způsob přijímání 

interních rozhodnutí, četnost jednání orgánu, vnitřní členění kolektivního orgánu 

a práva a povinnosti jeho členů, předpoklady pro účast v orgánu a způsoby 

vzniku a zániku funkce, protoţe v opačném případě se nevyhnutelně v praxi 

objeví situace, pro něţ ve stanovách nebude obsaţen způsob řešení, coţ můţe 

být zdrojem budoucích sporů. Doporučuje se upravit případně téţ podřízenost 

orgánu, počítá-li se s ní, a rovněţ odpovědnost jeho členů – která můţe být 

v případě absence úpravy jiné dovozena pouze jako obecná odpovědnost 

za škodu, kterou člen způsobil porušením právních povinností, a jíţ se zprostí 

pouze tehdy, prokáţe-li, ţe škodu nezavinil. 

 

Podle ust. § 9 odst. 7 BytZ jsou orgány společenství:  

a)  shromáţdění vlastníků jednotek (dále jen „shromáţdění“),  

b)  výbor společenství (dále jen „výbor“) nebo ten vlastník jednotek, kterého 

v případě, ţe není zvolen výbor, shromáţdění pověří výkonem funkce výboru 

(dále jen „pověřený vlastník“),  

c) další orgány podle stanov společenství.  

 

Podrobný výklad ke shromáţdění vlastníků jednotek, výboru společenství 

a pověřenému vlastníkovi je podán na jiném místě této práce, proto své další 

úvahy věnuji na tomto místě pouze dalším orgánům společenství. Vzorové 

stanovy upravují nad rámec zákona kontrolní komisi a revizora, tedy kontrolní 

orgány společenství. Jejich náplní je především kontrola činnosti výboru – viz čl. 

X Vzorových stanov.  

                                                 
126 HOLEJŠOVSKÝ, J. NEPLECHOVÁ, M. OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek 
z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, str. 
264 
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Existence jiného kontrolního orgánu a dalších orgánů společenství je 

závislá výlučně na úpravě ve stanovách společenství. 

 

 

11.2.4 Práva a povinnosti členů společenství-obecně 

 

Právní postavení vlastníků jednotek a práva a povinnosti členů 

společenství jsou předmětem výkladu jiné kapitoly. Na tomto místě je vhodné 

poukázat, ţe právní úprava obsaţená v zákoně o vlastnictví bytů není ani 

zdaleka komplexní. V řadě věcí se odkazuje na občanský zákoník a mnoţství 

záleţitostí je třeba upravit ve stanovách. 

 

11.2.5 Způsob úhrady nákladů spojených se správou domu 

Vlastníci jednotek mají povinnost vedle úhrad přímo spojených 

s uţíváním jednotky, tedy plateb za sluţby jsou dodávky tepla, studené a teplé 

vody a jejich odvod (stočné), dodávky elektřiny, odvoz odpadu, sluţby 

telefonních operátorů a datové sluţby aj. mají povinnost přispívat platbami 

na sluţby související s uţíváním společných částí domu. – např. osvětlení a 

úklid společných částí domu. Nadto se ţádné společenství neobejde bez 

příspěvků na náklady spojené se správou domu. Vedle nákladů na činnost 

orgánů společenství, na údrţbu a opravy společných částí domu, jeho pojištění 

apod. to mohou být i náklady na nutné sluţby poskytované společenství, jako 

jsou např. sluţby účetní, daňové a právní 

            Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou 

domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle 

velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2 BytZ).  

K uvedeným účelům skládají vlastníci jednotek předem určené finanční 

prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením 

shromáţdění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude 

nutné vynaloţit v následujících měsících i v dalších letech (§ 15 odst. 1 a 2 



153 

 

BytZ). Přesto musí být ve stanovách alespoň rámcově upraveno, jak budou 

vlastníci jednotek na správu domu a pozemku přispívat. 

 

11.2.6 Způsob nakládání s majetkem společenství 

Společenství můţe nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty 

nebo nebytové prostory pouze k účelům správy, provozu a k opravám 

společných částí domu (dále jen „správa domu“), popřípadě vykonávat činnosti 

v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním 

společných částí domu, které slouţí i jiným fyzickým nebo právnickým osobám 

(§ 9 odst. 1 BytZ). Jelikoţ tedy společenství můţe vlastnit majetek, můţe s ním 

také nakládat, přičemţ protoţe zákon nestanoví podrobnosti, je věcí stanov 

nakládání s majetkem společenství upravit.  

Holejšovský doporučuje některá opatření, cit.: „V této souvislosti je dobré 

také omezit vnější jednatelská oprávnění statutárního orgánu …..Takovým 

omezením můţe být vazba určitých úkonů statutárního orgánu na předchozí 

souhlas jiného orgánu společenství, nejčastěji shromáţdění vlastníků. Na 

nutnost předchozího souhlasu lze tak například vázat úkony s nemovitým 

majetkem společenství, převzetí závazku třetí osoby, sjednání ručení 

společenství za jiného, uzavírání smluv o půjčkách, podepisování směnek 

atd.“127 Osobně mám ale za to, ţe přes prozíravost těchto doporučení platí, ţe 

účinná jsou pouze ve vnitřních vztazích společenství, proto porušení takových 

ujednání by mělo být zároveň na základě stanov citelně sankcionováno, 

bohuţel však tato omezení nelze uplatňovat ve vztahu ke třetím osobám. Jsem 

o tom přesvědčena při zohlednění všech relevantních ustanovení zákona 

o vlastnictví bytů a občanského zákoníku. Jednak vycházím z ust. § 9 odst. 13 

BytZ: „Statutárním orgánem společenství je výbor nebo pověřený vlastník.” 

Dále pak především z ust. § 19a a 20 ObčZ128. 

                                                 
127

 HOLEJŠOVSKÝ, J. NEPLECHOVÁ, M. OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek 
z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, str. 
271 
 
128

 § 19a 
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Vedle obligatorních náleţitostí mohou stanovy pochopitelně obsahovat 

i ustanovení jiná další. Podmínkou jejich relevance je, ţe taková ujednání 

nebudou v rozporu s kogentní právní úpravou, ale naopak doplní vhodně 

úpravu v zákoně neobsaţenou. 

 

 

11.3 Neplatnost stanov 

 

Stanovy jsou, jak jiţ bylo řečeno na jiném místě této práce, základním 

organizačně-právním dokumentem SVJ. Povaha stanov není jednoznačná, ale 

zpravidla se má za to, ţe stanovy mají smluvní povahu, povaţují se za smlouvu 

sui generis. Například Holejšovský  v publikaci Společenství vlastníků jednotek 

konstatuje: „Jsou vnitřním právním dokumentem, který není obecně závazný, 

leč je závazný jen pro společenství a jeho členy. Mají tedy smluvní povahu, 

podobně jako stanovy druţstva.“129 Podobně Holejšovský s Horákem 

v Komentáři zákona o vlastnictví bytů konstatují, ovšem bez bliţšího 

zdůvodnění, ţe: „Stanovy společenství jsou základním vnitřním dokumentem 

společenství jako právnické osoby. Mají povahu smlouvy.“130 Neplatnost stanov 

můţe mít příčinu v jejich jednotlivých ustanoveních nebo můţe být jejich 

                                                                                                                                               

(1) Způsobilost právnické osoby nabývat práva a povinnosti můţe být omezena jen zákonem.  

(2) Právnické osoby, které se zapisují do obchodního nebo do jiného zákonem určeného 
rejstříku, mohou nabývat práva a povinnosti ode dne účinnosti zápisu do tohoto rejstříku, pokud 
zvláštní zákon nestanoví jinak.  

 
§ 20 

 (1) Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tom jsou oprávněni smlouvou 
o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány).  

(2) Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to 
stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu 
zařazení obvyklé. Překročí-li tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti právnické 
osobě, jen pokud se právní úkony týká předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li 
o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět.  

 
129 HOLEJŠOVSKÝ, J. NEPLECHOVÁ, M. OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek 
z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, str. 
280 
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 NOVOTNÝ, M. FIALA, J. HORÁK, T. OEHM, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. Zákon o vlastnictví bytů. 
Komentář. 4., doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 117 
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neplatnost dána neplatností rozhodnutí vnitřního orgánu právnické osoby – 

shromáţdění vlastníků jednotek, které stanovy přijímá. Ani pro jeden 

z uvedených případů zákon o vlastnictví bytů neobsahuje řešení, proto je 

nezbytné čerpat z úpravy obecné, obsaţené v občanském zákoníku. 

 

Ztotoţníme-li se se smluvním pojetím stanov, můţeme podobně jako 

Holejšovský131 v publikaci Společenství vlastníků jednotek ... dovodit, ţe pro 

platnost stanov se vyţaduje dodrţení zákonem výslovně formulovaných 

poţadavků (např. o obligatorních náleţitostech), a zároveň se aplikují téţ 

podpůrně obecná ustanovení občanského zákoníku o právních úkonech. 

Stanovy by tak měly splňovat poţadavky občanského zákoníku formulované 

v jeho ustanoveních § 37 aţ 40. Těmi jsou zvláště určitost, srozumitelnost, 

moţnost plnění, soulad ustanovení stanov se zákonem a dobrými mravy, 

vyjádření formou poţadovanou zákonem. Nejčastějším problémem stanov je, 

domnívám se, jejich zjevný rozpor se zákonem, příp. nikoli zjevný rozpor, ale 

snaha zákon ustanoveními stanov účelově obcházet, coţ je rovněţ 

nepřípustné. Tyto rozpory pak vedou k absolutní neplatnosti stanov nebo jejich 

části. To znamená, ţe ujednání stanov či stanovy SVJ jsou pak ze zákona 

neplatnými, a to od počátku (ex tunc), tedy aniţ by se kdo neplatnosti dovolával. 

 

Holejšovský se zamýšlí nad moţnými řešeními: „Pakliţe je určitá část 

stanov neplatná, můţe být tato neplatnost reflektována a řešena jako tzv. 

předběţná otázka v řízení, v němţ půjde o plnění povinnosti či vznik práva na 

základě neplatného ustanovení stanov. Dále můţe být řešena v řízení 

o prohlášení neplatnosti rozhodnutí shromáţdění vlastníků jednotek, jeţ o řijetí 

stanov, resp. jejich změn, rozhodlo, pakliţe je takové řízení moţné. Konečně 

můţe být řešena zcela samostatně v řízení o určení, zda je část stanov 

neplatná (platná). Lze tedy podle § 80 písm. c) občanského soudního řádu 

návrhem na zahájení řízení uplatnit, aby, je-li na tom naléhavý právní zájem, 

bylo rozhodnuto zejména o určení, zda tu právní vztah nebo právo je, či není, 

                                                 
131

 HOLEJŠOVSKÝ, J. NEPLECHOVÁ, M. OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek 
z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, str. 
282 
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coţ znamená, zda tu jsou platné stanovy, resp. jejich část v souladu se 

zákonem, či nikoli a zda takový nesoulad znamená jejich neplatnost.“ 132 

 

Autoři Komentáře zákona o vlastnictví bytů shrnují moţnosti nápravy při 

výskytu vad stanov. Posuzování stanov, resp. jejich části soudem z hlediska 

platnosti připadá v úvahu v následujících případech: „Soud stanovy či jejich část 

posuzuje v rámci řízení před soudem vedoucím rejstřík společenství, činí tak 

ve vztahu k zapisovaným (vymazávaným) skutečnostem a údajům (§ 200 da 

OSŘ a§ 10 odst. 4).“133 Pro zmíněný soudní přezkum platí, ţe jeho rozsah je 

značně omezen ustanoveními občanského soudního řádu (OSŘ). Podle 

ustnovení § 200da OSŘ, který se aplikuje také na zápisy do rejstříku 

společenství, nebyl-li návrh odmítnut podle § 200d OSŘ, soud zkoumá, zda 

údaje o skutečnostech, které se do rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají 

být podle zvláštního právního předpisu k návrhu doloţeny, zda navrhovaná 

obchodní firma (u společenství jeho název) není zaměnitelná s jinou jiţ 

existující obchodní firmou (názvem jiného společenství), případně není-li 

klamavá. Přezkum se tak týká pouze a jen údajů, které se zapisují do rejstříku 

společenství vlastníků jednotek.  

 

„Soud posuzuje usnesení shromádění, jeţ rozhodlo o přijetí stanov či 

jejich změnách podle § 11 odst. 3 (BytZ, pozn. autorky).“134 Zmíněné 

ustanovení upravuje nástroj obrany přehlasovaného vlastníka jednotky, kdyţ 

stanoví, ţe při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů 

vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 8 odst. 2 BytZ); ...avšak při 

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

na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o důleţitou záleţitost, můţe 

přehlasovaný vlastník jednotky poţádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno 

uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne. 

 

                                                 
132

 Tamtéţ na str. 284 
 
133

 NOVOTNÝ, M. FIALA, J. HORÁK, T. OEHM, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. Zákon o vlastnictví bytů. 
Komentář. 4., doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 119 
 
134

 Tamtéţ. 
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„Soud rozhoduje o plnění na základě povinnosti člena či společenství, 

resp. o právu člena či společenství, přičemţ tato povinnost či právo je zaloţena 

stanovami.“135 

 

„Soud rozhoduje o určovací ţalobě ohledně neplatnosti stanov či jejich 

části.“136 Pro úspěch v soudním řízení je třeba splnit řadu podmínek 

vyplývajících z občanského soudního řádu, jako je věcná legitimace 

navrhovatele a prokázání jeho naléhavého právního zájmu na určení 

neplatnosti ustanovení stanov atd. Příslušným soudem je krajský soud, v jehoţ 

obvodu se nachází okresní, resp. obvodní soud, v jehoţ obvodu má ţalované 

společenství sídlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135

 Tamtéţ. 
 
136

 Tamtéţ. 
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12. Právní postavení vlastníků jednotek a jejich ručení 

za závazky společenství 

 

12.1. Právní postavení vlastníka jednotky 

 

Vlastníky v obecném slova smyslu, tedy z pohledu Ústavy, Listiny 

základních práv a svobod a občanského zákoníku mohou být osoby mající 

způsobilost k právům a povinnostem, tj. jak osoby fyzické, tak právnické včetně 

státu (§ 21 občanského zákoníku). Vlastníkem jednotky dle zákona o vlastnictví 

bytů můţe být subjekt způsobilý být vlastníkem v obecném slova smyslu. Kaţdý 

vlastník jednotky je zároveň také podílovým spoluvlastníkem společných částí 

domu, případně také pozemku, pokud není právní vztah k pozemku upraven 

jinak. Některé společné části domu mohou náleţet pouze vlastníkům či 

spoluvlastníkům vybraných jednotek, a v takovém případě hovoříme o relativně 

společných částech domu. 

 

Podílové spoluvlastnictví společných částí domu a pozemku je právně 

nesamostatné, protoţe vţdy sleduje právní osud jednotky. Takové 

modifikované podílové spoluvlastnictví právní teorie označuje termínem 

akcesorické spoluvlastnictví. 

 

Práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou jednak povahy obecné, ty 

plynou z vlastnického práva k věci v rovině obecně soukromoprávní (zdrojem 

právní úpravy je tak především občanský zákoník), a jednak charakteru 

specifického, pokud se jedná o práva a povinnosti charakteristické právě pro 

vlastnictví jednotky. Východiskem nám je platná právní úprava s vědomím 

moţné modifikace dohodou vlastníků jednotek nebo ve stanovách společenství 

v záleţitostech, kde zákon odchylnou úpravu připouští, resp. výslovně ji 

nezakazuje.  

 

Mám za to, ţe výkon práv vlastníka jednotky je optikou platné právní 

úpravy oprávněním, nikoli povinností, coţ však platí jen do té míry, kdy takový 

vlastník svou pasivitou neporušuje práva ostatních vlastníků jednotek, kdy by 
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bylo moţné dovodit jednání v rozporu s Listinou základních práv a svobod, 

hlavou druhou, oddílem prvním, čl. 11, bodem 3), větou první a také jako 

jednání v rozporu s dobrými mravy. 

 

Osobitá práva a povinnosti vlastníka jednotky výslovně uvedená 

v zákoně o vlastnictví bytů odpovídají specifické povaze spoluvlastnictví budovy 

podle BytZ a zvláštnímu druhu správy společného majetku, a to jak z hlediska 

způsobu, kdy správu zajišťuje zpravidla SVJ jako zvláštní druh právnické osoby, 

tak z hlediska obsahu, protoţe zákon správu vymezuje a do určité míry také 

omezuje – coţ přímo souvisí s omezenou způsobilostí SVJ k právním úkonům, 

kterou podrobuji zkoumání na jiném místě této práce.  

 

Ve smyslu obecného vymezení vztahu mezi zákonem o vlastnictví bytů, 

jako předpisem speciálním, a občanským zákoníkem, jako lex generalis, podle 

§ 3 BytZ dále platí, ţe ve věcech, u nichţ zákon o vlastnictví bytů nestanoví 

jinak, upravuje práva a povinnosti vlastníků jednotek občanský zákoník a další 

občanskoprávní předpisy. 

 

Výčet jednotlivých práv a povinností vztahujících se k vlastnictví jednotky 

je poměrně obsáhlý, ne všechna práva a povinnosti zákon uvádí explicitně, 

řadu z nich je nezbytné dovodit. Významná část práv a povinností vlastníka 

jednotky můţe vyplývat ze stanov SVJ, příp. jsou taková práva nebo povinnosti 

stanovami modifikována.  

 

 

12.2 Práva člena společenství 

 

Byt nebo nebytový prostor vymezený jako jednotka a příslušné 

spoluvlastnické podíly na domě a pozemku, k jednotce náleţející, jsou 

z pohledu občanského zákoníku způsobilými předměty občanskoprávních 

vztahů (§ 118 odst. 1 ObčZ). Povaţují se za věc v právním slova smyslu, ač 

z hlediska teoretického samostatnou věcí nejsou. Na jednotku se aplikují, jak jiţ 

bylo naznačeno výše v tomto textu, ustanovení občanského zákoníku 

o nemovitých věcech, nestanoví-li zákon o vlastnictví bytů jinak. Vlastník bytové 
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nebo nebytové jednotky, jeţ je zároveň spoluvlastníkem odpovídajícího podílu 

na společných částech domu, příp. také pozemku, je v mezích zákona 

oprávněn byt nebo nebytový prostor podobně jako jiní vlastníci drţet, uţívat, 

poţívat jeho plody a uţitky a nakládat s ním (ust. § 123 ObčZ). Vlastník tudíţ 

můţe uţívat byt nebo nebytový prostor osobně, nebo jej poskytnout do nájmu, 

je oprávněn poskytnout jej do zástavy, zatíţit jednotku věcným břemenem, 

převést jednotku se spoluvlastnickými právy ke společným částem domu 

a pozemku (prodej, darování, směn apod.). Vlastník jednotky má právo 

i na ochranu svého vlastnického práva (ust. § 126 odst. 1 ObčZ). Jednou z cest 

je tzv. reivindikační ţaloba, tedy ţaloba na vyklizení jednotky, nebo ţaloba 

zápůrčí neboli negatorní pro případy jiných zásahů do vlastnického práva neţ 

neoprávněným uţíváním jednotky. 

 

Vlastník jednotky se na základě ust. § 13 odst. 1 BytZ podílí na správě 

domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných 

částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. Správou domu 

zákon o vlastnictví bytů rozumí výkon práv a povinností související se správou, 

provozem a opravami společných částí domu a pozemku. Podrobnější 

objasnění těchto pojmů a jejich obsah ze zákona nejsou zřejmé, v praxi však 

můţe být poměrně rozmanitý. Bliţší představu lze získat ze Vzorových stanov, 

které pod správu domu zahrnují zejména údrţbu a opravy a správu (včetně 

nájmu) společných částí domu, zajištění revizí zařízení a protipoţárního 

zabezpečení domu, zajištění administrativy spojené se správou jednotek, 

zajištění dodávek a sluţeb spojených s uţíváním jednotek a společných částí 

domu, příp. také pozemku, zabezpečení domu sjednáním pojištění, zajištění 

výběru záloh na sluţby, vyúčtování sluţeb, výběr příspěvků do fondu oprav 

a hospodaření s těmito prostředky a prostředky společenství (podrobně čl. III. 

Vzorových stanov).  

 

Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu, dohoda vlastníků jednotek 

o jiném rozsahu podílu na správě domu, neţ odpovídá jejich spoluvlastnickému 

podílu na společných částech domu, je moţná a můţe být učiněna i na základě 
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usnesení shromáţdění společenství vlastníků jednotek, bylo-li přijato postupem 

odpovídajícím zákonné úpravě přijetí takového rozhodnutí.137 

 

Judikatura tudíţ zákonem předvídanou dohodu, a to i ve formě usnesení 

shromáţdění společenství vlastníků, podporuje. 

 

V relevantní literatuře se lze setkat jak s rozličnými výklady zmíněného 

ustanovení zákona o vlastnictví bytů. Tak autoři opakovaně citovaného 

Komentáře zákona o vlastnictví bytů z vydavatelství C. H. Beck zmíněné 

ustanovení analyzují takto: „Podíl vlastníka jednotky na správě domu je jeho 

právem i povinností. Rozsah tohoto práva a povinnosti odpovídá 

spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, a to na těch částech, 

které jsou společné všem vlastníkům jednotek. Toto ustanovení je dispozitivní, 

umoţňuje, aby si vlastníci jednotek uzavřeli dohodu, kterou tyto podíly na 

správě změní. To můţe být v souvislosti s tím, ţe vzájemný poměr podlahových 

ploch jednotek, který je rozhodující pro velikost spoluvlastnických podílů 

na společných částech domu, nebude vyjadřovat rozdíly v kvalitě jednotek 

………. Zákon vyţaduje dohodu všech vlastníků jednotek, to znamená, ţe se 

neuplatní rozhodovací pravidla podle § 11 platná pro společenství, dohodu 

o podílu na správě musí uzavřít všichni vlastníci jednotek.“138  

 

„Moţnost odchylné úpravy podílu na správě domu není v souladu s § 12, 

podle něhoţ jsou vlastníci z právních úkonů oprávněni a povinni v poměru 

odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů. Ustanovení § 12 

nepřipouští odchylnou úpravu. Tento rozpor je však pouze zdánlivý, neboť 

dohoda vlastníků jednotek působí pouze inter partes, vůči třetím osobám má 

ustanovení § 12 přednost. Pokud však by podíl podle § 12 byl vyšší neţ podle 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. 28 Cdo 1253/2006, Náhledem 
z Beck-online [on-line]: < http://www.beck-online.cz/legalis/document-
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dohody vlastníků jednotek, má vlastník právo domáhat se náhrady toho, co plnil 

nad rámec stanovený dohodou.“139  

 

Podílem vlastníka jednotky na správě domu podle ust. § 9 odst. 1 BytZ 

se rozumí jeho podíl na správě, provozu a opravách společných částí domu a 

pozemku, realizovaný prostřednictvím SVJ. S tím souvisí i podíl na nákladech 

spojených se správou domu (§ 15 odst. 1 zákona). Výkon správy náleţí 

společenství vlastníků jednotek, případně pověřenému správci. Ale ani tehdy, 

jestliţe bude vykonávat tuto správu pověřený subjekt, i kdyby jím byl jeden 

z vlastníků jednotek, nedochází ke kolizi s § 13 odst. 1 a není vyloučen podíl 

vlastníků jednotek na správě.“140 

 

V jiném, zde jiţ rovněţ opakovaně citovaném díle, ovšem autoři 

Komentáře k zákonu o vlastnictví bytů, jeho ust. §13 odst. 1 vysvětlují. „Zákon 

výslovně připouští dohodu o jiném poměru podílení se na správě domu pouze 

v případě povinnosti přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku 

(podle § 15 odst. 1). V tomto případě se lze dohodou všech vlastníků jednotek 

odchýlit od zákonem stanoveného principu, ţe se vlastníci jednotek podílejí na 

příspěvcích na správu domu a pozemku poměrně, podle velikosti 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu.“ 141 Osobně však 

s takovým zuţujícím výkladem nesouhlasím a některé jiné výše uvedené zdroje 

mi dávají za pravdu. Zákon o vlastnictví bytů připouští svým dispozitivním 

ustanovením dohodu vlastníků jednotek o právech a povinnostech souvisejících 

se správou domu, taková dohoda se výslovně předpokládá u povinností 

přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, ale nevylučuje se 

tak pro záleţitosti jiné. Zmíněná dohoda by měla význam například v domě, kde 

existuje hrubý nepoměr mezi vlastníky jednotek v míře uţívání společných 

prostor domu. Neplatností by taková dohoda byla stiţena dle mého názoru 
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zvláště v tom případě, kdy by nebyla schválena v souladu s poţadavky zákona 

o vlastnictví bytů - přičemţ souhlasím s názorem, ţe v tomto případě by se 

mělo ust. § 13 odst. 1 BytZ vykládat tak, ţe s ujednáním musí souhlasit všichni 

vlastníci jednotek - a také tehdy, kdy by účelem bylo obcházení zákona nebo by 

se dohoda příčila dobrým mravům (viz ust. § 39 ObčZ). Ustanovení § 15 odst. 

1, ani § 12 BytZ dohodu vlastníků jednotek o podílu na správě domu nevylučují. 

 

Logickým výkladem ust. § 13 odst. 1 BytZ a ust. § 9 odst. 1 BytZ 

dovozuji, ţe vlastník jednotky je oprávněn podílet se na veškeré činnosti 

společenství. Nejvýznamnějším způsobem, jímţ tak činí, je účast vlastníka 

na shromáţdění vlastníků jednotek. S tím se pojí vícero práv, zvláště pak 

moţnost iniciovat svolání shromáţdění („Shromáţdění se sejde z podnětu 

výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň 

jednu čtvrtinu hlasů.” viz § 11 odst. 1 BytZ). Protoţe shromáţdění je nejvyšším 

orgánem společenství s řadou výhradních pravomocí, pro vlastníka jednotky má 

zvláštní význam právo podílet se stanoveným způsobem na rozhodování 

shromáţdění (viz ust. § 9 odst. 8 a 12 a ust. § 11 BytZ), tedy výkonem 

hlasovacího práva se účastnit na rozhodnutích o zásadních otázkách správy 

domu a pozemku. Ještě intenzivněji můţe vlastník jednotky zasahovat 

do záleţitostí SVJ účastní ve volených orgánech společenství. Vlastník jednotky 

má právo volit a být volen do orgánů společenství za zákonem stanovených 

podmínek, byl-li do orgánu zvolen, má právo vykonávat příslušnou funkci 

v orgánu (viz zvláště ust. § 9, 11 aţ 13 a § 11 odst. 3 BytZ). Jinou situací, kdy 

se vlastník jednotky účastní v orgánech společnosti, je stav, kdy se nesejde 

shromáţdění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, 

pak plní funkci orgánů společenství vlastník, jehoţ spoluvlastnický podíl 

na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak vlastníci 

jednotek, kteří se stali členy společenství dnem vzniku (§ 9 odst. 9 BytZ). 

 

Mezi další práva vlastníka jednotky patří moţnost bránit se soudně, 

pokud při hlasování shromáţdění vlastníků nastala rovnost hlasů, nebo 

nedosáhlo-li se potřebné většiny nebo dohody. Za této situace rozhodne 
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na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud. Jde-li o důleţitou záleţitost, můţe 

přehlasovaný vlastník jednotky poţádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno 

uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne 

(ust. § 11 odst. 3 BytZ). Při hlasování je rozhodující, jak jiţ bylo na jiných 

místech této práce uvedeno, velikost spoluvlastnických podílů vlastníků 

jednotek na společných částech domu (§ 8 odst. 2 BytZ); spoluvlastníci 

jednotky mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas). 

 

Zákon o vlastnictví bytů pro jiné případy ţalob neţ podle ust. § 11 odst. 3 

BytZ neposkytuje dostatečnou oporu, přesto v literatuře se objevil i názor, ţe 

ţalovat by mohl vlastník jednotky, prokáţe-li naléhavý právní zájem, 

na neplatnost usnesení shromáţdění společenství, na neplatnost rozhodnutí 

jiného orgánu společenství nebo na neplatnost stanov.142 S ohledem 

na naprostou absenci výslovné zákonné úpravy je moţné rozdílné výklady 

předpokládat. Jasno ve věci ovšem můţe učinit toliko zákonodárce zpřesněním 

právních předpisů, případně soudy konstantní judikaturou, která ovšem vzniká 

řadu let. Tudíţ, nemáme-li jednoznačné zákonné formulace, ani konstantní 

judikaturu, pak rozmanitost výkladů je nutným důsledkem. Nelze vyloučit ani 

názorový vývoj v čase. Například Holejšovský, který v minulosti v jedné 

z publikací, jichţ je spoluautorem143, a kterou v této práci opakovaně cituji, 

nevylučoval moţnost ţalovat na neplatnost usnesení shromáţdění 

společenství, přestoţe i v tomto textu se přikláněl spíše k restriktivnímu výkladu 

ust. § 11 odst. 3 BytZ, následně pak ve čtvrtém vydání Komentáře zákona 

o vlastnictví bytů uvádí: „Vzhledem k útrţkovité a nesystémové úpravě zákona 

panují diskuse o tom, zda je moţno přezkoumávat rozhodnutí shromáţdění 

ještě i jinak neţ v řízení dle § 11 odst. 3 a v řízení rejstříkovém, tedy především, 

zda lze ohledně něj podat ţalobu na určení dle § 80 písm. c) OSŘ. Podle 

našeho názoru to moţné není, kdyţ úprava § 11 odst. 3, byť notně nedokonalá, 

je speciální úpravou (upravující jak typ ţaloby na nahrazení projevu vůle, tak 

i typ ţaloby určovací), upravující speciálně rámec rozhodování soudu, věcnou 
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legitimaci ţalobce i lhůtu k podání ţaloby. Shodně dovozuje i judikatura, podle 

níţ „kromě postupu podle § 11 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb. nelze k závěru 

o neplatnosti usnesení shromáždění dospět v rámci řízení podle § 80 písm. c) 

OSŘ ani v rámci posouzení předběžné otázky v jiném řízení― (viz Vrchní soud 

v Praze sp. zn. 14 Cmo 523/2006). Odlišným případem je, kdyţ soud 

přezkoumává stanovy, resp. jejich část, v rámci tzv. předběţné otázky. Je pak 

oprávněn zjišťovat rozpor stanov či jejich části s kogentní právní úpravou 

(rozpor stanov se zákonem neumoţňujícím odchylné řešení určité otázky ve 

stanovách, neumoţňujícím tzv. dispozici ve stanovách). Judikatura přezkum 

připouští: „k přezkoumání platnosti stanov společenství vlastníků jednotek 

z hlediska jejich případného rozporu s kogentní právní úpravou může dojít 

i v jiném řízení při přezkoumání předběžné otázky― (viz Vrchní soud sp. zn. 

7 Cmo 413/2009). Podle našeho názoru lze téţ připustit ţalobu, kdy ţalobcem 

není poţadováno určení neplatnosti usnesení shromáţdění, jeţ přijalo stanovy, 

resp. jejich změnu, ale vyslovení neplatnosti stanov nebo jejich části pro rozpor 

s kogentní právní úpravou. Pro oba případy platí, ţe v rámci takového řízení se 

soud nezabývá procesem přijetí stanov, ale jen tím, zda ony samy, resp. jejich 

část, odporují kogentnímu ustanovení zákona.“144 

 

Judikatura se tedy jiţ k uvedené záleţitosti vyjadřuje vcelku jasně 

a závěry vyplývající z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 3. 2010, 

sp. zn. 7 Cmo 413/2009 jsou zřejmé: Tím, ţe zákon o vlastnictví bytů výslovně 

upravuje případy, způsob a lhůtu, v níţ lze brojit proti rozhodnutí shromáţdění 

vlastníků jednotek u soudu (případy, kdy je vlastník jednotky coby člen SVJ 

oprávněn obrátit se na soud, má-li výhrady vůči rozhodnutí shromáţdění, a 

samo SVJ, resp. shromáţdění těmto jeho námitkám nevyhovělo), vylučuje 

moţnost obracet se na soud ve věci nesouhlasu s rozhodnutím shromáţdění 

ještě i jinak. Speciální zákonnou úpravu § 11 odst. 3 BytZ nelze obcházet 

podáním ţaloby na vyslovení neplatnosti právního úkonu podle obecných 

ustanovení občanského zákoníku a nelze ani poţadovat určení dle § 80 písm. 

c) občanského soudního řádu. Návrh na zahájení řízení podaný dle § 11 odst. 3 
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BytZ je speciálním typem návrhu na určení, na nějţ nedopadá § 80 písm. c) 

občanského soudního řádu. Aktivně věcně legitimovanou osobou k podání 

návrhu dle § 11 odst. 3 věty poslední BytZ je pouze přehlasovaný 

vlastník. Speciálním vymezením aktivní věcné legitimace ţalobce v § 11 odst. 3 

BytZ je vyloučeno, aby byla tato legitimace přiznána i někomu jinému, je 

vyloučena i nutnost prokazování naléhavého právního zájmu ve smyslu § 80 

písm. c) občanského soudního řádu. K přezkoumání platnosti stanov SVJ 

z hlediska jejich případného rozporu s kogentní právní úpravou můţe dojít 

i v jiném řízení neţ v řízení dle § 11 odst. 3 BytZ, při zkoumání předběţné 

otázky.  

 

Ustanovení § 14 BytZ je jedním z nástrojů zajišťujícím právo vlastníka 

jednotky na nerušený výkon vlastnického a spoluvlastnického práva. Řeší tzv. 

neoprávněné zásahy, které se pojí s oprávněním vlastníka jednotky, příp. 

společenství poţadovat návrhem, aby soud nařídil prodej jednotky: „Zasahuje-li 

vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, ţe 

podstatně omezuje nebo znemoţňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uloţené 

rozhodnutím soudu, můţe soud na návrh společenství nebo na návrh některého 

z vlastníků nařídit prodej jednotky.“ Předpokladem úspěchu návrhu je, ţe 

ţalovaný vlastník dalším vlastníkům podstatně omezuje nebo znemoţňuje 

výkon práva a kumulativně je naplněna i druhá podmínka ţaloby – ţe ţalovaný 

vlastník nesplnil určitou povinnost, která mu byla uloţena pravomocným 

rozhodnutím soudu. Restriktivním, dle mého názoru nevhodným výkladem slov 

„ostatních vlastníků“ bychom museli dovodit, ţe všech dalších, ale v literatuře 

jsem se s tímto výkladem nesetkala, naopak. Například Jiří Čáp v Komentáři 

zákona o vlastnictví bytů uvádí: „Z hlediska smyslu tohoto ustanovení lze však 

nepochybně dovodit, ţe toto ustanovení dopadá i na takové jednání, kdy jde o 

uvedený závaţný zásah do práva i jen jediného vlastníka jednotky (např. 

vlastníka sousedící jednotky). Závadné jednání ve smyslu tohoto paragrafu se 

můţe zřejmě uskutečnit jednak uvnitř škůdcovy jednotky……, jednak v rámci 
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společných částí domu…………. Stejně tak můţe k závaţnému jednání dojít 

současně jak uvnitř jednotky, tak v rámci společných částí domu….“145 

Zásah musí být učiněn do práva. Především půjde o zásahy do 

vlastnického práva (včetně jeho dílčích oprávnění), do spoluvlastnických práv 

ke společným částem domu nebo pozemku, příp. do uţívacích práv k pozemku, 

neplnění finančních závazků vyplývajících z podílu na správě domu apod.146 

 

 

12.3 Povinnosti člena společenství 

 

Převáţnou část povinností soukromoprávní povahy stanoví členům 

společennství zákon o vlastnictví bytů, některé další občanský zákoník. Vedle 

toho má vlastník bytu také povinnosti vyplývající z předpisů veřejnoprávních, 

například určené daňovými zákony.  

 

V souvislosti s nabytím vlatnického práva k jednotce a spoluvlastnických 

práv ke společným částem domu, příp. pozemku má nabyvatel povinnost 

oznámit nabytí jednotky společenství (§ 20 odst. 4 BytZ). Podrobnosti 

uvedeného oznámení zákon nestanoví. Zamyslíme-li se nad povahou takového 

oznámení, nejedná se dle mého  názoru o právní úkon nabyvatele jednotky, 

protoţe takové oznámení nezakládá, nemění ani neruší právní vztah, má jen 

informační povahu. Přesto lze per analogiam dle mého názoru aplikovat 

na oznámení nabyvatele poţadavky kladené zákonem na právní úkony, proto 

by takové oznámení mělo být dostatečně určité a srozumitelné pro potřeby 

společenství, tedy musí nabyvatele přesně identifikovat, stejně jako popsat 

okolnosti nabytí (právní titul, den nabytí apod.). Adresátem oznámení je 

společenství. Z absence lhůty pro oznámení a neexistence sankce při 
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nesplnění této povinnosti nelze dovozovat, ţe by takové oznámení bylo moţné 

odkládat. Je přeba jej učinit bez zbytečného odkladu, protoţe v opačném 

případě by mohla nastat situace, ţe by z důvodu neinformovanosti společenství 

o skutečném vlastníku jednotky mohly vzniknout škody, za něţ by mohl být 

vlastník jednotky odpovědný (shodně k tomu Marek Novotný, Josef  Fiala, 

Tomáš Horák, Jaroslav Oehm, Josef Holejšovský,  Zákon o vlastnictví bytů, 

4. vydání, 2011: „Oznamovací povinnost o nabytí vlastnického práva k jednotce 

(převodem i přechodem) má zajistit přehled o členech společenství, protoţe 

jakýkoliv převod nebo přechod vlastnického práva k jednotce (tj. derivativní 

nabytí) znamená zánik členství původního vlastníka ve společenství vlastníků 

a vznik členství nového vlastníka. S porušením oznamovací povinnosti není 

spojena přímo ţádná sankce, nepříznivé důsledky však mohou pro vlastníka 

vyplynout následně z neplnění jeho povinností, lze uvaţovat téţ o vzniku 

povinnosti k náhradě škody ostatním spoluvlastníkům nebo společenství, pokud 

by vznikla v příčinné souvislosti s nesplněním oznamovací povinnosti (podle 

§ 420 ObčZ ). Zejména je třeba si uvědomit, ţe nabytím vlastnictví jednotky, 

tedy vkladem vlastnického práva k jednotce do katastru nemovitostí, vzniká 

nabyvateli povinnost platit příspěvky podle § 15 odst. 1 a 2 zákona, a zřejmě 

tedy i odpovědnost za jejich neplacení.)“.147 

 

Ustanovením § 13 odst. 1 BytZ se vlastníku jednotky ukládá povinnost 

podílet se na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému 

podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto 

jinak. Zmíněné obecné ustanovení je jednak protipólem práva vlastníka podílet 

se na správě domu, případně také pozemku, jednak je obecným ustanovením, 

které ve své šíři doplňuje a překrývá jiné, zákonem o vlastnictví bytů 

konkretizované, povinnosti vlastníka jednotky. Těmi jsou zvláště povinnosti 

vymezené ustanovením § 15 odst. 1 a 2 BytZ, jeţ ukládá vlastníku jednotky 

přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. K tomuto  účelu 

skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. 

Podle zákona o vlastnictví bytů si výši záloh určí vlastníci jednotek usnesením 
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 NOVOTNÝ, M. FIALA, J. HORÁK, T. OEHM, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. Zákon o vlastnictví bytů. 
Komentář. 4., doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011 
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shromáţdění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude 

nutné vynaloţit v následujících měsících i v dalších letech. Výši částky a den její 

splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník. Není-li 

výbor nebo pověřený vlastník zvolen, rozhoduje se o výši těchto částek 

nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v domě. K zajištění pravomocně 

přisouzených pohledávek vlastníků jednotek z povinností přispívat na náklady 

spojené se správou domu a pozemku vzniká dnem právní moci rozhodnutí 

soudu vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce povinného vlastníka.  

 

Vlastníku jednotky zakazuje zákon o vlastnictví bytů provádět takové 

úpravy jednotky, jimiţ by ohroţoval výkon vlastnického práva vlastníků 

ostatních jednotek. Úpravy, jimiţ se mění vzhled domu, můţe vlastník jednotky 

provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. Gramatickým výkladem 

dovozuji, ţe potřebný souhlas musí mít vlastník jednotky zajištěn jiţ před 

započetím provádění úprav, jimiţ se mění vzhled domu. Úpravy, jimiţ se mění 

vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů 

na společných částech domu, můţe vlastník jednotky provádět jen na základě 

smlouvy o výstavbě (§ 17, o níţ se pojednává na jiném místě této práce) 

uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě (§  13 odst. 3 BytZ), a to 

za dalších podmínek stanovených právními předpisy.  

 

Ve smyslu ustanovení § 127 ObčZ, které je jedním z relevantních 

ustanovení občanského zákoníku pro určení povinností vlastníka věci, dále platí 

i pro vlastníky jednotek povinnost zdrţet všeho, čím by nad míru přiměřenou 

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

jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěţovat sousedy hlukem, 

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

světlem, stíněním a vibracemi. V této souvislosti mě zaujal jeden z rozsudků 

Nejvyššího soudu (Nejvyšší soud, 26 Cdo 2071/2005)148, z něhoţ dovozuji, ţe 

                                                 
148

 Podrobněji k tomu viz: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2007. Náhledem z Beck-
online [on-line]: Dostupné z:  <http://www.beck-online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=njptembqg5pxexzyhbpwg2lw&conversationId=910599#sele
cted-node>  
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obdobně se můţe bránit imisím také nájemce uţívající jednotku a obrana je 

moţná nejen vůči vlastníku jednotky, ale téţ nájemci, který produkuje imise, cit.: 

„Vedle ochrany práva nájemce bytu poskytované mu v rámci právního vztahu 

nájmu bytu mezi ním a pronajímatelem (§ 687 odst. 1 ObčZ) se nájemce může 

též domáhat ochrany proti tzv. imisím přímo vůči nájemcům jiných bytů v domě 

(§ 127 odst. 1 ObčZ per analogiam).― 

 

Vlastník jednotky je povinen na svůj náklad odstranit závady 

a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu 

způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku uţívají. K zajištění pravomocně 

přisouzených pohledávek oprávněných vlastníků vzniklých z neplnění 

povinnosti k náhradě způsobených škod vzniká dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí soudu ostatním vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce 

povinného vlastníka a na věcech movitých obdobně jako zástavní právo 

na zajištění nájemného (§  13 odst.  2 BytZ).   

 

Vlastníku jednotky se také ukládá povinnost umoţnit v zákonem 

stanovených případech vstup do jednotky (§  13 odst.  4 BytZ).  Zmíněnou 

povinnost ukládá zákon vlastníku jednotky za situace, ţe přístup do jednotky 

nezbytně vyţadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu 

jako celku. Nezbytným předpokladem pro případně vymáhání povinnosti je 

splnění oznamovací povinnosti ve formě předchozí výzvy. Vlastník jednotky je 

rovněţ povinen umoţnit instalaci a údrţbu zařízení pro měření tepla a vody 

v jednotce a umoţnit odečet naměřených hodnot.  

 

Na základě ustanovení § 128 odst. 1 ObčZ je vlastník (jednotky) povinen 

strpět, aby ve stavu nouze nebo ve veřejném zájmu (při striktním dodrţení 

výkladu těchto pojmů na základě ustnovení příslušných právních předpisů) byla 

na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu pouţita jeho věc, nelze-li 

dosáhnout účelu jinak.  

 



171 

 

Vlastník jednotky také přebírá závazky, respektive povinnosti, které 

na něj přešly z předchozího vlastníka budovy. „Jsou-li v domě prostory a 

zařízení, které slouţí i jiným osobám neţ vlastníkům jednotek, např. kotelny, 

výměníkové stanice, kryty civilní ochrany, prádelny, sušárny a zařízení provozní 

povahy, přecházejí práva a povinnosti dosavadního vlastníka budovy, týkající 

se těchto prostorů a zařízení, na vlastníky jednotek, popřípadě jejich právní 

nástupce nabytím vlastnictví k jednotce.“ (§  13 odst. 6 BytZ).    

 

 

12.4 Ručební povinnost vlastníka jednotky 

 

Ručební povinnost vlastníka jednotky za závazky společenství je 

zaloţena ustanovením § 13 odst. 7 BytZ. Týká se vlastníků jednotek v domech, 

kde vzniklo společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba. Ve smyslu 

uvedeného ustanovení vlastníci jednotek ručí za závazky společenství 

v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných 

částech domu. Zákonem se tudíţ zakládá ručitelský vztah zajišťující pohledávky 

věřitelů vůči společenství vlastníků jednotek jako právnické osobě. Uvedené 

ručení má akcesorickou a subsidiární povahu. Uplatní se tudíţ pouze v tom 

případě, kdy bude platně existovat splatný závazek společenství vůči věřiteli, 

který společenství řádně a včas nesplnilo. Protoţe ručební povinnost vzniká 

vlastníku jednotky ze zákona, nelze ji (například stanovami nebo jinak) ani 

vyloučit, ani omezit. Na ručení vlastníků jednotek za závazky společenství se 

přiměřeně uţijí ustanovení občanského zákoníku o ručení sjednaného dohodou 

účastníků (ust. § 546 a násl. ObčZ). Ručiteli jsou všichni vlastníci jednotek. 

K plnění z titulu ručení je vlastník jednotky povinen na základě výzvy věřitele, 

jsou-li dány výše popsané zákonem stanovené předpoklady, za nichţ lze plnění 

z titulu ručení poţadovat. Povinnost vlastníka jednotky k plnění z titulu ručení 

má ovšem pouze dílčí povahu. Výše plnění bude odpovídat velikosti 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Vlastníku jednotky, 

který věřiteli splnil odpovídající část závazku namísto společenství, vzniká 

právo regresu v rozsahu plnění. 
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13. Právní úprava vlastnictví bytů ve Slovenské 

republice 

 

 

Vlastnictví bytů a nebytových prostor jako relativně samostatných 

jednotek je - s určitými rozdíly v pojetí a právní úpravě – známo v mnoha 

evropských i mimoevropských zemích.149 Na Slovensku vlastnictví bytů 

a nebytových prostor upravuje ke dni 1. 8. 2011, kdy vzniká tato pasáţ mé 

disertační práce, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z., 

o vlastnictví bytov a nebytových priestorov, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen bytový zákon SR). Zmíněným zákonem se, podobně jako v České republice 

zákonem č. 72/1994 Sb., umoţnila transformace bytového fondu, v minulosti 

z převáţné části vlastněného státem. Takto vytvořené podmínky pro privatizaci 

bytového fondu na Slovensku se staly předpokladem pro masivní převod bytů 

do vlastnictví nájemců, čehoţ vyuţilo do roku 2010 více jak 80 % původních 

nájemců na Slovensku, jak uvádí důvodová zpráva k jedné z nejvýznamnějších 

novel posledních let – k zákonu č. 70/2010 Z. z. Od svého přijetí v roce 1993 

prošel bytový zákon SR, podobně jako zákon o vlastnictví bytů v ČR, řadou 

novelizací. Jejich charakter byl zpravidla, podobně jako v ČR, nikoli systémový, 

ale ryze účelový, přičemţ přijaté změny lze hodnotit jak pozitivně, tak negativně. 

Problémem je orientace v zákoně, který se především v důsledku novelizací 

stal dosti nepřehledným a postrádajícím logickou linii právní úpravy. 

Za nejméně zdařilou pasáţ osobně povaţuji novelizované ust. § 7 upravující 

zápis společenství do registru společenství, jak bude popsáno dále v tomto 

textu. 

 

Zatímco vymezení bytu a nebytového prostoru bytovým zákonem SR 

v zásadě odpovídá naší právní úpravě (určující je rozhodnutí stavebního úřadu, 

jímţ se místnosti nebo jejich soubor určí jako byt nebo nebytový prostor), jinak 

je tomu v souvislosti s vymezením dalších zákonem uţívaných pojmů. 

Nedefinuje se například budova ani dům s byty a nebytovými prostorami, ale 
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 K tomu podrobněji např. 
http://www.fig.net/pub/fig2007/papers/ts_1c/ts01c_04_falkenbach_nuuja_1276.pdf a následně 
také dále v textu této práce. 
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bytový dům. Bytový zákon SR tedy upravuje vznik vlastnických práv k bytům, 

vybraná práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostor a jejich 

spoluvlastnická práva ke společným částem a společným zařízením bytového 

domu. Bytovým domem je podle bytového zákona SR pouze taková budova, 

v níţ je více jak polovina podlahové plochy určena k bydlení (bez bliţší 

specifikace, tedy zřejmě celkové podlahové plochy, i kdyţ teoreticky by se 

mohlo jednat o podlahovou plochu jednotek) a má více jak tři byty, tedy 

minimálně čtyři byty ve vlastnictví.  

 

Další drobné rozdíly nacházíme ve vymezení společných částí domu. 

Společnými částmi domu jsou, podobně jako v ČR, výslovně označeny základy 

domu, střechy, chodby, obvodové zdivo, průčelí, vchody a schodiště, podkroví, 

vodorovné nosné a izolační konstrukce a svislé nosné konstrukce, stropy. 

Bytový zákon SR zahrnuje do společných částí domu výslovně společné terasy, 

nikoli balkóny, lodţie a terasy přiléhající k bytům. Nicméně uţivatelé balkónů, 

lodţií a teras, tedy vlastníci přilehlých bytových a nebytových prostor, mají 

zákonem zakotvenu povinnost přispívat nad rámec výměry bytu nebo 

nebytového prostoru do fondu provozu, údrţby a oprav společných částí domu 

i za procentuální výměru (25 %  podlahové plochy balkónu, lodţie nebo terasy) 

jimi uţívaného balkónu, lodţie nebo terasy, jedná se tudíţ rovněţ o společné 

prostory se zvláštním reţimem uţívání a financováním údrţby a oprav. Bytový 

zákon SR rozlišuje společné části domu a společná zařízení domu, do nichţ 

jsou ovšem zahrnuty i sušárny a kočárkárny, jeţ lze těţko podřadit pod pojem 

„zariadenie“ (§ 2 odst. 5 bytového zákona SR). Definována je rovněţ podlahová 

plocha bytu, jíţ se rozumí podlahová plocha všech místností bytu a místností 

tvořících příslušenství bytu, výslovně bez podlahové plochy lodţií a balkonů. 

 

Podobně jako zákon o vlastnictví bytů v ČR, bytový zákon SR odkazuje 

v právech a povinnostech vlastníků (zřejmě se tím rozumí téţ spoluvlastníků) 

domu, bytů a nebytových prostor na podpůrné uţití Občianskeho zákonníka 

a dalších právních předpisů. Shodně tak činí u právních vztahů k bytům 

a nebytovým prostorám. Zatímco tuzemská právní úprava v zásadě vylučuje 

uţití ustanovení občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví, není-li 

předmětem spoluvlastnictví jednotka, bytový zákon SR nikoli. Přesto je řada 
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ustanovení Občianskeho zákonníka o spoluvlastnictví v záleţitostech 

společných částí domu neaplikovatelná z důvodu speciální právní úpravy 

obsaţené v ustanoveních bytového zákona SR, která se pochopitelně jako 

zvláštní uplatní přednostně před úpravou obecnou. Také slovenská právní 

úprava spoléhá při určení práv a povinností vlastníků bytů a nebytových prostor 

na společenskou smlouvu, podobně jako úprava v ČR na stanovy.  

 

S vlastnictvím bytu nebo nebytového prostoru v domě je nerozlučně 

spjato spoluvlastnictví společných částí domu, společných zařízení domu, 

příslušenství domu a spoluvlastnictví nebo společná práva k pozemku (§ 13 

odst. 1 bytového zákona SR). Velikost spoluvlastnického podílu vlastníka bytu 

nebo nebytového prostoru v domě na společných částí domu, společných 

zařízení domu, příslušenství domu a pozemku je dána podílem podlahové 

plochy bytu nebo nebytového prostoru k úhrnu podlahových ploch všech 

ostatních bytů a nebytových prostor v domě. Spoluvlastnický podíl na pozemku 

ale můţe být stanoven dohodou i jinak [§ 5 odst. 1 písm. b), e)]. 

 

Pro účely správy domu se podobně jako v ČR zřizuje společenství 

vlastníků bytů a nebytových prostor (dále jen „Spoločenstvo“) nebo vlastníci 

bytů a nebytových prostor svěřují správu správci – fyzické či právnické osobě 

vykonávající správu domu, podobně jako tomu bylo v minulosti (do 30. 6. 2000) 

také v České republice. Obsah pojmu „správa domu“ je v zásadě shodný 

v obou porovnávaných právních předpisech.  

 

Spoločenstvo je právnickou osobou zaloţenou podle bytového zákona 

SR za účelem správy společných částí a zařízení domu a společných 

nebytových prostor, příslušenství a přilehlého pozemku. Spoločenstvo vzniká 

zpravidla dnem zápisu do registru společenství, který je ve SR veden obvodním 

úřadem, tedy správním, nikoli soudním orgánem. Způsob zaloţení 

Spoločenstva, jak jej upravuje § 7 bytového zákona SR, je dosti nejasný. 

Podání návrhu na zápis ukládá zákon vlastníku domu, příp. zplnomocněnému 

zástupci vlastníků bytů a nebytových prostor v domě, časově jej váţe buď na 

návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (čeho se ale vklad 

týká, není zřejmé), nebo na změnu správce, případně se povinnost ukládá 
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správci při vzniku Spoločenstva ze zákona. Ustanovení o registraci 

Spoločenstva, především procesní a administrativní povahy, jsou – dle mého 

názoru – černým stínem bytového zákona SR a ukázkou neprofesionality, s níţ 

vznikají, nejen na Slovensku, texty právních předpisů. Podobně problematicky 

vnímám ust. § 7b odst. 4 bytového zákona SR o majiteli účtu domu zřízeného 

společenstvím (obdobně problematické je i ustanovení § 8 odst. 3 o majiteli 

účtu domu zřízeného správcem), přestoţe chvályhodnému záměru 

zákonodárce výslovně tak označit vlastníky bytů a nebytových prostor skutečně 

rozumím, právně však - dle mého názoru - zmíněná „konstrukce“ neobstojí.  

 

Přes výše uvedené výhrady a kritické poznámky nalezneme v bytovém 

zákoně SR i úpravu pokročilejší neţ v České republice. Osobně pozitivně 

hodnotím například zakotvení rady jako obligatorního dozorčího orgánu 

Spoločenstva, úpravu zákazu konkurenčního jednání pro předsedu a členy rady 

Spoločenstva. Naopak poţadavek na bezúhonnost předsedy povaţuji za téměř 

bezvýznamný v takto úzkém pojetí, tedy týká-li se pouze úmyslné hospodářské 

a majetkové trestné činnosti, jen souvisela-li skutková podstata trestného činu 

s předmětem činnosti společenství. 

 

Poţadavek na schválení rozpočtu by byl zásadním přínosem jen v tom 

případě, ţe by byla uloţena povinnost dle rozpočtu hospodařit a schválit jej 

vţdy v určité lhůtě před počátkem účetního období, coţ  bytový zákon SR 

Spoločenstvu neukládá. Hospodaření společenství by se zásadním způsobem 

zprůhlednilo a pravděpodobně také stalo efektivnějším, nejen ve Slovenské 

republice, zakotvením poţadavku na transparentnost výběru dodavatelů zboţí 

a sluţeb (internetové stránky společenství apod.) a zakotvením poţadavku 

na výběr dodavatelů s vyuţitím alespoň velmi jednoduchých výběrových řízení 

s více dodavateli. V zákoně ve vztahu ke Spoločenstvu chybí. 

Naopak ustanovení bytového zákona SR o správci jsou z mého pohledu velmi 

progresívní. Poměrně jasně se stanoví poţadavky na smlouvu o výkonu správy, 

povinnosti správce, ukončení smlouvy o výkonu správy, odměna správce 

isituace, kdy se správce ocitne v úpadku řešeném konkurzem. Za zmínku stojí 

zvláště ust. § 8b odst. 2 a 3. Ze zde jmenovitě vymezených povinností 

za nejvýznamnější povaţuji povinnost hospodařit s majetkem vlastníků bytů 



176 

 

a nebytových prostor s odbornou péčí, upřednostňovat jejich zájmy nad zájmy 

vlastními, řídit se rozhodnutími nadpoloviční většiny vlastníků bytů a nebytových 

prostor při výběru dodavatelů zboţí a sluţeb a v rámci vyjednávání podmínek 

dodávek zboţí a sluţeb postupovat tak, aby tyto byly pro ně maximálně 

výhodné. Kontinuitu správy zajišťuje ustanovení § 8a odst. 3 a 8. Kontrolu 

výsledků hospodaření a uţití  prostředků z fondu provozu, údrţby a oprav 

správcem mohou vlastníci bytů a nebytových prostor vykonávat na základě ust. 

§ 8a odst. 2 a 4 bytového zákona SR. Zvlášť pozitivně vnímám ust. § 8 odst. 4, 

podle něhoţ majetek vlastníků nemůţe být součástí konkursní podstaty správce 

ani předmětem výkonu rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, směřuje-

-li výkon na majetek správce. 

 

Naopak ustanovení § 7d bytového zákona SR o zrušení a zániku 

společenství je zcela nepromyšleným. Taxativní výčet důvodů pro zrušení 

společenství nepředpokládá například situaci, kdy zanikne dům se společnými 

prostorami a zařízeními jako předmět správy nebo se situací, ţe všechny 

bytové a nebytové prostory přejdou do rukou jediného vlastníka, tudíţ existence 

společenství ztratí své opodstatnění.  

 

Z dalších jiných ustanovení bytového zákona SR stojí za zmínku část 

věnovaná právům a povinnostem vlastníků bytů a nebytových prostor. Účast na 

správě domu a na hlasování, jímţ se rozhoduje ve věcech společných částí, 

společných zařízení, společných nebytových prostorách, příslušenství 

a pozemku je zakotvena nejen jako právo, ale také jako povinnost vlastníka 

bytu nebo nebytového prostoru. Podrobně se upravuje organizace shromáţdění 

vlastníků, která například v naší právní úpravě chybí. Lhůty zákonem stanovené 

pro otázky výkonu práv jsou poměrně velmi krátké – např. schůze vlastníků se 

oznamuje nejméně pět dnů před dnem konání, napadnout výsledek hlasování 

je vlastník oprávněn do 15 dnů ode dne oznámení výsledku hlasování. Při 

hlasování na schůzi vlastníků se obecně rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů 

všech vlastníků bytů a nebytových prostor v domě, ale například rozhoduje-li se 

o úvěru nebo zajištění úvěru, o smlouvě o vestavbě nebo nástavbě bytů nebo 

nebytových prostor nebo o změně výkonu správy domu, vyţaduje se přijetí 

rozhodnutí dvěma třetinami hlasů všech vlastníků bytů a nebytových prostor 
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v domě. Velice podrobná je úprava písemného hlasování. Řešen je i problém 

neusnášeníschopné schůze vlastníků – byla-li schůze řádně svolána a ještě 

hodinu po jejím zahájení není přítomen potřebný počet vlastníků, rozhoduje se 

nadpoloviční většinou přítomných, tedy zúčastněných vlastníků, takový postup 

nelze uţít pro zákonem výslovně uvedená rozhodnutí, typicky pro ta, která se 

přijímají kvalifikovanou většinou. K hlasování zbývá podotknout, ţe dle ust. § 14 

odst. 5 bytového zákona SR vlastník, příp. spoluvlastníci bytu nebo nebytového 

prostoru v domě mají jeden hlas připadající na byt nebo nebytový prostor 

v domě.  

  

Příspěvky do fondu provozu, údrţby a oprav se poskytují podle velikosti 

spoluvlastnického podílu a je-li součástí bytu balkón, lodţie nebo terasa, 

zahrnuje se do velikosti spoluvlastnického podílu 25% podlahové plochy 

balkónu, lodţie nebo terasy. 

 

Skutečnost, ţe bytový zákon SR se takto podrobně věnuje otázkám práv 

a povinností vlastníka, správě bytového domu a některým dalším jiným 

oblastem, které v České republice zákonem opatřeny nejsou, je, z mého 

pohledu, výrazně pozitivní a pokus nahradit tato chybějící ustanovení v ČR 

Vzorovými stanovami povaţuji za nešťastný. 

 

Ochrana stávajících nájemních vztahů je zajištěna ust. § 16 bytového 

zákona SR, z jehoţ prvého odstavce vyplývá, ţe byt, jehoţ nájemcem je fyzická 

osoba a je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, můţe vlastník domu 

převést jen tomuto nájemci. Nájemci nebytových prostor mají nárok 

na přednostní nabytí nebytového prostoru do vlastnictví také za podmínek 

stanovených ust. § 16 bytového zákona SR. 

 

Ceny bytů, nebytových prostor a pozemků, stejně jako ceny ateliéru, 

jedná-li se o prodej dosavadním nájemcům, jsou bytovým zákonem SR 

podrobně regulovány. 
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14. Vlastnictví bytů ve vybraných evropských a jiných 

státech 

 

Systém bytového vlastnictví obdobný tomu, jeţ je zaveden v České 

republice, je znám v řadě evropských i mimoevropských států. Prostřednictvím 

následujícího výkladu se pokusím o orientační charakteristiku u vybraných 

z nich. Studie Heidi Falkenbach a Katri Nuuja - Flat Ownership and Registration 

in Europe z roku 2007150 srovnává systémy vlastnictví budov s byty 

vymezenými jako jednotky ve vlastnictví nebo výhradním uţívání 

v následujících evropských státech: Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, 

Německo, Norsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko. Srovnávané 

systémy se podle studie liší jak z hlediska pojetí spoluvlastnictví domu 

s jednotkami, případně společných částí budovy, tak i v pojetí vlastnictví, příp. 

jiných práv k jednotlivým bytům. A tak se lze v Evropě shledat se systémy velmi 

obdobnými našemu pojetí bytového vlastnictví, i poněkud odlišnými, jak bude 

objasněno dále. 

 

V Německu, podobně jako v České republice, je zdrojem relevantní 

právní úpravy vlastnictví bytů především občanský zákoník - Bürgerliches 

Gesetzbuch (dále jen „BGB“)151. „Ustanovení § 93 BGB označuje součásti věci 

za nezpůsobilé být samostatným předmětem právních vztahů a § 94 BGB 

proklamuje zásadu superficio (superficies) solo cedit, tj. prohlašuje stavbu 

za podstatnou součást pozemku. Vlastník pozemku je vlastníkem podstatné 

součásti pozemku, tj. vlastnictví pozemku a stavby je spojeno (§ 94 BGB). 

Nicméně jiţ od samého počátku platnosti BGB existuje v jednotlivých 

německých zemích tzv. vlastnictví patra – Stockwerk(s)eigentum. Celoevropská 

„stavitelská“ vlna po druhé světové válce odhalila nedostatečnost a nepruţnost 

úpravy vlastnictví nemovitostí podle BGB. Zvýšená a státem podporovaná 

                                                 
150

 FALKENBACH, H. NUUJA, K. Flat Ownership and Registration in Europe  
[on-line], [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: 
<http://www.fig.net/pub/fig2007/papers/ts_1c/ts01c_04_falkenbach_nuuja_1276.pdf>  
 
151

 Bürgerliches Gesetzbuch vom 18.8.1896,  RGBl. S. 195, neu BGBl. I S. 42, ber. S. 2909; 
2003 I S. 738. 
 

http://www.fig.net/pub/fig2007/papers/ts_1c/ts01c_04_falkenbach_nuuja_1276.pdf
http://www.fig.net/pub/fig2007/papers/ts_1c/ts01c_04_falkenbach_nuuja_1276.pdf
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poptávka po bytech společně s potřebou zajistit jejich financování vyústila 

v přijetí zákona o bytovém vlastnictví – Gesetz über das Wohnungseigentum 

und das Dauerwohnrecht („německý WEG“)152. Tento zákon zavedl novou 

právní konstrukci spočívající v moţnosti podílového vlastnictví pozemku s tím, 

ţe podílovými vlastníky jsou vlastníci bytů. Bytové vlastnictví se tak od r. 1951 

v SRN skládá z ideálního podílu na společném vlastnictví – Anteil am 

Gemeinschaftseigentum a zvláštního (samostatného) vlastnictví – 

Sondereigentum určitého bytu nebo nebytového prostoru (§ 1 odst. 2 

německého WEG),153 které jsou nerozlučně spojeny a zapisují se do katastru 

nemovitostí. Tudíţ zvláštní vlastnictví je nesamostatné, bez podílu k němu 

patřícího nemůţe být zcizeno či zatíţeno, tj. právo na podíl se vlastně vztahuje 

i na k němu patřící zvláštní vlastnictví (§ 6 německého WEG).“154 

 

Jiţ samotná skutečnost, ţe institut spoluvlastnictví nemovitosti nebyl 

v Německu jiţ v 50. letech pro bytovou výstavbu dostačující, odůvodňuje 

zakotvení bytového vlastnictví v německém právním řádu. Pro srovnání české a 

německé právní úpravy jsem vzhledem k neznalosti němčiny vyuţila veřejně 

dostupné zdroje, např. také diplomovou práci Ilony Neudekové (Právnická 

fakulta Masarykovy univerzity, katedra občanského práva) z roku 2007, 

Společenství vlastníků jednotek (srovnání právní úpravy v ČR a SRN).155 

Zmíněná autorka v závěru své práce předkládá poměrně podrobné srovnání. 

Z něj vyplývá, ţe porovnávané právní úpravy se liší v jednotlivostech, jako je 

například charakter společenství vlastníků jednotek a jeho vznik, existence 

Vzorových stanov společenství (pouze v ČR), úprava orgánů společenství. 

„Významný rozdíl mezi českou právní úpravou a německou právní úpravou 

                                                 
152

 Gesetz über Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (WoEigG oder WEG) vom 15. 
3.1951,  BGBl. I S. 175, 209. 
 
153

 Terminologicky tedy „das Wohnungseigentum“ tvoří „einen Anteil am 
Gemeinschaftseigentum“ a „das Sondereigentum“. 
 
154

 MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R.  Komparatistické poznámky k vymezení společných částí 
budovy. Právní fórum, 2009, č. 12, str. 538 
 
155

 NEUDEKOVÁ, I. Společenství vlastníků jednotek (srovnání právní úpravy v ČR a SRN) – 
diplomová práce. Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzita, 2007, [on-line], [cit. 2011-08-
16].  Dostupné z: http://is.muni.cz/th/76974/pravf_m/Diplomka.pdf. 
 
 

http://is.muni.cz/th/76974/pravf_m/Diplomka.pdf
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spočívá v tom, jak se vypořádávají s problematikou odpovědnosti (ručení) členů 

společenství vlastníků jednotek za závazky společenství. V české právní úpravě 

je zakotvena tzv. dílčí odpovědnost vlastníků jednotek odvozená od jejich 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu, zatímco v německé 

právní úpravě je to solidární odpovědnost za veškeré závazky společenství 

vlastníků jednotek. Je diskutabilní, jaké řešení dané problematiky je vhodnější. 

Česká úprava jednoznačně chrání členy společenství, kdeţto německá věřitele 

společenství. De lege ferenda se v Německu uvaţuje o zavedení dílčí 

odpovědnosti členů společenství vlastníků jednotek za jeho závazky podobně 

jako tomu je v České republice, coţ svědčí o tom, ţe německá právní úprava 

mající kořeny v padesátých letech minulého století můţe být v některých 

ohledech z hlediska dnešní praxe překonaná nebo nepraktická.“156 

 

Rovněţ v Rakousku upravuje bytového vlastnictví - Wohnungseigentum  

všeobecný občanský zákoník - Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch („dále jen 

ABGB“)157 z r. 1811 a relativně nový lex specialis, tj. zákon o bytovém 

vlastnictví – Wohnungseigentumsgesetz („rakouský WEG“).158 „Bytové 

vlastnictví je koncipováno jako věcné právo spoluvlastníka nemovitosti 

k výlučnému uţívání a dispozici s objektem bytového vlastnictví (§ 2 odst. 1 

rakouského WEG),159 které se nabývá vkladem do katastru nemovitostí (§ 5 

odst. 3 rakouského WEG). Vlastník bytu je současně i spoluvlastníkem 

předmětné nemovitosti, tj. bytové vlastnictví je neoddělitelně spojeno se  

spoluvlastnickým podílem (§ 12 odst. 1 rakouského WEG).“160 Vlastníci bytů 

                                                 
156

 Tamtéţ. 
 
157

 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), JGS Nr. 946/1811.  
 
158

 Bundesgesetz über das Wohnungseigentum (Wohnungseigentumsgesetz 2000), BGBl. I Nr. 
70/2002. 
 
159

 OGH, rozhodnutí 5 Ob 89/08m z 9. 9. 2008: U bytového vlastnictví se jiţ podle zákonné 
definice jedná o věcné právo.  
 
160

 OGH, rozhodnutí 3 Ob 30/00h z 28. 2. 2000 : Předmětem právních vztahů je pouze spojení 
uţívacího práva a podílu na spoluvlastnictví. OGH, rozhodnutí 5 Ob 112/08v. 
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vytváří pro správu nemovitosti společenství, které je právnickou osobou (§ 2 

odst. 5 a a § 18 odst. 1 a 2).161  

 

Obdobu německého vlastnictví patra upravuje švýcarské právo, a to 

prostřednictvím soukromoprávního zákoníku – Zivilgestzbuch (dále jen „ZGB“) 

z 10. 12. 1907. „Vlastnictví patra …………….. je koncipováno jako 

spoluvlastnický podíl na pozemku, který poskytuje spoluvlastníku právo určité 

části budovy výlučně uţívat a stavebně je upravovat. Meze tohoto výlučného 

práva představuje výlučné právo jiného spoluvlastníka a právo ke společným 

částem budovy (§ 712a odst. 2). Výslovně se ukládá spoluvlastníkovi povinnost 

se o jemu připadající prostory starat tak, aby byl zachován řádný stav a vzhled 

budovy (§ 712a odst. 3).“162  

 

Ve Francii  je v současné době spoluvlastnictví budov upraveno 

především zákonem č. 65-557 z 10. 7. 1965 určujícím statut spoluvlastnictví 

budov – Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, càd Code de 

la copropriété (dále jen „CCP“) – a dekretem č. 67-223 z 17. 3. 1967 (dále jen 

„Dekret“) k provedení CCP. Oba obsahují řadu kogentních ustanovení a jsou 

povaţovány za nejpodrobnější právní předpisy. Reţim jimi zaloţený je 

koncepčně podobný českému a německému, jelikoţ kaţdý vlastník je výlučným 

vlastníkem určité části budovy a spoluvlastníkem společných částí budovy (čl. 2 

a 4 CCP). Autorka zdroje, Radka MacGregor Pelikánová zdůrazňuje, ţe 

i ve Francii platí zásada nerozlučného spojení vlastnictví soukromé části – 

partie privative a spoluvlastnictví společných částí – quote-parte de parties 

communes (čl. 6 CCP). Příslušné vztahy, jsou upraveny prostřednictvím řádu – 

réglement de copropriété, který se zapisuje do katastru nemovitostí (čl. 8 a 13 

CCP a čl. 1 a násl. Dekretu). Na registraci dohod vlastníků bytů v registru 

nemovitostí upozorňuje ve své studii také Heidi Falkenbach a Katri Nuuja - Flat 

Ownership and Registration in Europe.163 Podobnou funkci mohou v našich 

                                                 
161

 MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R.  Komparatistické poznámky k vymezení společných částí 
budovy. Právní fórum, 2009, č. 12, str. 538 
 
162

 Tamtéţ. 
 
163

 FALKENBACH, H. NUUJA, K. Flat Ownership and Registration in Europe  
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podmínkách plnit stanovy SVJ jako veřejně přístupný dokument, dle mého 

názoru obligatorně zakládaný do sbírky listin rejstříku společenství vlastníků 

jednotek, ovšem za předpokladu, ţe skutečně v potřebných podrobnostech 

upraví práva a povinnosti vlastníků jednotek, jejich vzájemné vztahy stejně jako 

vztah vlastníka jednotky ke společenství, protoţe zákon tyto vztahy detailně 

neřeší, společenstvím poskytuje prostor pro vlastní právní úpravu a ta můţe být 

pro konkrétní dům a jeho společenství také výhodná, pokud optimalizuje chod 

SVJ. 

 

Také ve Spojených státech existuje na relevantním právním základu 

bytové vlastnictví. Hovoří se o tzv. kondominiu – condominium. Východiskem 

právní úpravy přijaté jednotlivými státy je Uniform Condominum Act (dále jen 

„UCA“).164 Kondominium vzniká na základě registrace prohlášení – Declaration 

(§ 2-101(a) UCA), a je tvořeno jednak částmi určenými pro oddělené vlastnictví 

- separate ownership, a dále zbytkovou částí - remainder určenou pro společné 

vlastnictví oddělenými vlastníky (§ 1-103 (7) UCA). Koncepční specifičnost 

spočívá v poţadavku, aby oddělení vlastníci byly přímo spoluvlastníky společné 

části, tedy nikoliv např. prostřednictvím sdruţení sloţeného z oddělených 

vlastníků.165 

 

„Commonhold― označuje systém bytového vlastnictví v Anglii a ve Wales 

(English and Welsh Law). Ten byl zaveden v roce 2002 zákonem nazvaným 

Commonhold and Leasehold Reform Act 2002 (CLRA 2002). Na základě 

uvedeného zákona se v současné době rozvíjí vlastnické bydlení v objektech 

sdílených více vlastníky bytových a nebytových jednotek situovaných v takové 

budově (multioccupancy property/building). Vlastnictví jednotky (unit) je 

podobně jako u nás časově neomezené, vlastnická hranice je vymezena 

                                                                                                                                               
[on-line], [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: 
<http://www.fig.net/pub/fig2007/papers/ts_1c/ts01c_04_falkenbach_nuuja_1276.pdf>  
 
164

 Uniform Condominum Act (1980) drafted by the National conference of Commissioners on 
Uniform State Laws and by it approved and recommended for enactment in all the states at its 
Annual conference in Kauai, Hawaii, 1980.  
V podrobnostech [on-line], [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: 
http://www.nccusl.org/ActSummary.aspx?title=Condominium%20Act 
 
165

 Tamtéţ. 

http://www.fig.net/pub/fig2007/papers/ts_1c/ts01c_04_falkenbach_nuuja_1276.pdf
http://www.fig.net/pub/fig2007/papers/ts_1c/ts01c_04_falkenbach_nuuja_1276.pdf
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společnými konstrukcemi budovy – stropem, podlahou a zdivem přiléhajícím 

k jiné jednotce nebo společným částem domu. Společné části domu jsou 

spoluvlastněny a společně udrţovány vlastníky jednotek. Pro tyto účely vzniká 

společenství vlastníků (Commonhold Association), jehoţ členy, resp. společníky 

jsou vlastníci jednotek. Společenství mají totiţ formu společnosti s ručením 

omezeným (limited company), která se zakládá podle Commonhold Regulations 

a její postavení a činnost se řídí pravidly zakotvenými v zákoně o společnostech 

(Companies Act 1985). Jednou ze základních charakteristik takové společnosti 

je, ţe zisk se nerozděluje mezi společníky – vlastníky jednotek, ale vrací se do 

společnosti. Také pro anglický Commonhold platí, ţe na vlastníku jednotky 

v zásadě spočívá břímě péče o společné prostory a závazků s tím spojených. 

To je při srovnání vlastnického bydlení s bydlením nájemním, kdy nájemce 

přispívá na základě smluvního ujednání pevně stanovenou částkou na sluţby 

s nájmem spojené, jedna z výrazných nevýhod vlastnického bydlení, na coţ m.j. 

upozorňují autoři jedné ze stručných informací o bytovém vlastnictví v Anglii, 

Brethertons LLP Solicitors – What is Commonhold?166   

 

Vztahy ve společenství upravuje jednak zákon, jednak prohlášení 

(Commonhold Community Statement). Pozemkový registr (Land Registry) 

provede zápis pro vlastněnou nemovitost a její společenství, pokud byla platně 

uzavřena smlouva o zaloţení společenství (Commonhold Association), 

vyhotoveno prohlášení (Commonhold Community Statement), a přijaty stanovy 

(Articles of Association), přičemţ společenství musí být registrováno 

v obchodním rejstříku (Companies House).  

 

Přeměna stávajících budov s byty v nájmu na budovy s jednotkami je 

moţná, ale je komplikovanějším procesem vyţadujícím souhlas všech 

zúčastněných, vlastníka nemovitosti i nájemců, coţ se týká také podmínek 

přeměny. Model se tudíţ uplatňuje v Anglii a ve Wales především u nové 

developerské výstavby. 

 

                                                 
166

 V podrobnostech Brethertons LLP Solicitors [on-line], [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: 
http://www.brethertons.co.uk/Content/File/PDF/Property%20Management%20-
%20What%20is%20Commonhold.pdf 
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Bytové vlastnictví se rozvíjí rovněţ v dalších státech Commonwealth. Například 

v Austrálii a na Novém Zélandu (Unitand Strata Title) nebo v kanadské provincii 

Ontario podle Condominium Act, 1998. 
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15. Závěr 

 

Cílem této práce bylo podrobit zkoumání model spoluvlastnictví budovy 

spojené s výhradním vlastnictvím prostor vymezených v takové budově 

v podobě bytové nebo nebytové jednotky. Hlavní pozornost jsem věnovala 

právní problematice, a to jak právní úpravě platné, tak i výhledům de lege 

ferenda, které mají díky přípravě nového občanského zákoníku poměrně dosti 

určitou podobu, i kdyţ pouze pravděpodobnou, jelikoţ vládní návrh občanského 

zákoníku je v těchto dnech stále v legislativním procesu. V průběhu letních 

měsíců  2011 objasňovali tvůrci návrhu své záměry a filozofii kodexu 

zástupcům a odborníkům parlamentních politických stran z Poslanecké 

sněmovny i Senátu, proto nezbývá neţ doufat v konstruktivní dialog expertů. 

Návrh zákoníku vedle toho standardně projednával také Ústavněprávní výbor 

Poslanecké sněmovny.  Následovat by mělo  projednání navrhovaného kodexu 

ve druhém čtení na schůzi Poslanecké sněmovny začínající 

od 25. října 2011.167
 Ač je více neţ pravděpodobné, ţe v současné době 

podobu právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostor neovlivním, právě 

disertační práce poskytuje prostor k zhodnocení modelu stávajícího 

i navrhovaného. 

 

K platné právní úpravě je třeba poznamenat, ţe přes všechna svá 

negativa, přes úskalí výskytu nejasných ustanovení a naopak absenci úpravy 

některých podstatných záleţitostí, plní svůj účel jiţ 17 let bez fatálních 

problémů. Z hlediska srovnání s právními úpravami zahraničními lze zákon 

o vlastnictví bytů označit za standardní normu. Řada nedostatků se mu ovšem 

dá vytknout. Mnohé problémy bytového vlastnictví pak vyplývají nikoli 

ze zákona o vlastnictví bytů, ale z platného občanského zákoníku a z právní 

úpravy katastru nemovitostí. Typickou ukázkou je nedostatečná ochrana osob 

                                                 
167

 Čerpáno z PALEČKOVÁ, T. Experti politických stran přes léto projednají návrh nového 

občanského zákoníku. Ministerstvo sprvedlnosti [on-line], [cit. 2011-08-16].  Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/aktuality/24-experti-politickych-stran-pres-leto-projednaji-
navrh-noveho-obcanskeho-zakoniku.html, aktualizováno ze stránek Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR [on-line], náhledem dne 19. 10. 2011, dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?tt=1 
 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/aktuality/24-experti-politickych-stran-pres-leto-projednaji-navrh-noveho-obcanskeho-zakoniku.html
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/aktuality/24-experti-politickych-stran-pres-leto-projednaji-navrh-noveho-obcanskeho-zakoniku.html
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jednajících v dobré víře (v důvěře) ve stav zápisů v katastru nemovitostí. 

V důsledku toho katastr neplní jednu ze svých hlavních úloh, totiţ roli seznamu, 

o němţ se předpokládá, ţe je bezvadný a úplný, obsahující pravdivé a správné 

informace, na něţ se mohou subjekty zúčastněné v právním styku spoléhat. Ale 

i sám zákon o vlastnictví bytů vykazuje řadu nedostatků, které mu vytýkám 

v jednotlivých kapitolách této práce. Máme-li shrnout ty nejzávaţnější, je třeba 

zmínit hypertrofovanou ochranu původních nájemních vztahů, která je dle mého 

názoru v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Ustanoveními § 22 BytZ 

o povinné nabídce převodu bytu nájemci a ust. § 5 odst. 5 BytZ, jímţ se 

v zásadě znemoţňuje vypořádání spoluvlastníků budovy převodem jednotek 

do vlastnictví těchto spoluvlastníků, se neadekvátně omezují vlastníci 

a spoluvlastníci budov s takovými nájemními byty v realizaci vlastnického práva. 

Problematickým se jeví rovněţ zákonný vznik společenství vlastníků jednotek 

jako právnické osoby se značnou absencí bliţší úpravy jejího působení 

v zákoně. Také s tím spojená úprava rejstříku společenství vlastníků jednotek je 

nedostatečná. Praktické problémy přináší zvláště fungování shromáţdění SVJ, 

pro jehoţ činnost chybí podrobnější pravidla. Poţadavky na usnášeníschopnost 

SVJ a potřebné kvórum pro přijímání usnesení jsou pro praxi často 

nesplnitelné. Absence právní úpravy přijímání usnesení písemnou formou je 

překáţkou efektivního výkonu činnosti u mnohých SVJ, případně vede 

k zakotvení laické úpravy této věci do stanov společenství, kdy taková úprava je 

pravděpodobně zcela v rozporu se zákonem, jak ukázaly mé předcházející 

úvahy, nebo se dokonce přijímají usnesení SVJ písemně, aniţ by měl takový 

způsob jejich přijímání usnesení jakoukoliv oporu i jen ve stanovách. Takto 

přijímaná usnesení, případně jiná závadná usnesení SVJ jsou jen obtíţně 

zpochybnitelná, jelikoţ postup pro zrušení usnesení nebo jeho změnu soudem 

zákon nestanoví, tudíţ docílit nápravy věci se můţe stát fakticky nemoţným. 

Přitom inspiraci lze hledat například v obchodním zákoníku, v jeho 

ustanoveních o přijímání rozhodnutí mimo valnou hromadu (§ 130 ObchZ), příp. 

pro stejnou záleţitost v bytovém zákoně SR, nebo v ustanoveních o ţalobách 

proti usnesením valné hromady společnosti (§ 131, resp. § 183 ObchZ), 

případně v ustanovení § 242 ObchZ o druţstvu, která detailně řeší návrh člena 

druţstva na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudem. 
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Navrhovaná nová právní úprava obsaţená ve vládním návrhu 

občanského zákoníku168 se mi jeví vhodnější z hlediska své filozofie - tedy 

myšlenkou jejího začlenění do občanského zákoníku, z hlediska formulační 

čistoty a provázanosti s dalšími ustanoveními občanského zákoníku.   

 

Problémem můţe být pro praxi právě ona formulační preciznost 

a poměrně obecné vymezení institutů bytového vlastnictví a práv a povinností 

zúčastněných subjektů. 

 

Zaměříme-li se na konkrétní ustanovení vládního návrhu zákona a jejich 

moţný budoucí vliv na oblast bytového vlastnictví, zaujme například 

i navrhovaná právní úprava vypořádání spoluvlastnictví. Východiskem je ust. 

§ 1112 vládního návrhu občanského zákoníku (dále jen „návrh“), podle něhoţ 

„nikdo nemůţe být nucen setrvat ve spoluvlastnictví“. Pro zrušení 

spoluvlastnictví se zásadně upřednostňuje dohoda před vypořádáním soudní 

cestou. Za zvlášť zdařilé a realitě odpovídající povaţuji ust. § 1116 odst. 2 

návrhu, z něhoţ vyplývá, ţe rozdělení věci nebrání nemoţnost rozdělit věc na 

díly odpovídající přesně podílům spoluvlastníků, vyrovná-li se rozdíl v penězích.  

 

Ve smyslu ust. § 1130 návrhu můţe bytové spoluvlastnictví jako 

spoluvlastnictví nemovité věci zaloţené vlastnictvím jednotek vzniknout 

podobně jako dle zákona o vlastnictví bytů v domě se dvěma byty, případně 

bytem a nebytovým prostorem nebo dvěma nebytovými prostorami. Problémem 

se pro praxi můţe stát vymezení společných částí budovy, které jsou stanoveny 

velmi obecně jako ty části, jeţ mají podle své povahy slouţit vlastníkům 

jednotek společně. Jaký reţim budou mít tudíţ v budoucnu balkony, lodţie 

a terasy přiléhající k jednotlivé jednotce a jejím vlastníkem výhradně uţívané, 

jaký vchodové bytové dveře a okna v jednotce, je dosti nejasné, lze se však 

domnívat, ţe by měly být součástí jednotky. Zajímavý je zamýšlený moţný 

odklon od stávajícího principu způsobu vyčíslení podílu na společných částech 

                                                 
168

 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR [on-line]. Vládní návrh nového občanského 
zákoníku, [cit. 2011-08-18].  Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011.pdf>   
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domu. Variantně se ust. § 1133 návrhu zamýšlí, ţe neurčí-li se podíly 

na společných částech se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu nebo 

jako stejné, platí, ţe je stanoven poměrem velikosti podlahové plochy bytu 

k celkové podlahové ploše všech bytů v domě, příp. variantně neurčí-li se podíly 

na společných částech jako stejné, platí, ţe je stanoven poměrem velikosti 

podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. 

 

Zvláště pozitivně hodnotím ustanovení § 1138 návrhu o ochraně dobré 

víry nabyvatele jednotky v zápis do veřejné evidence („Dojde-li k zápisu 

vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu, nelze prohlášení 

prohlásit za neplatné ani nelze určit, ţe vlastnické právo k jednotce nevzniklo, 

v případě, ţe věcné právo k jednotce nabyla další osoba.“). Rovněţ následující 

ustanovení návrhu o odstranění vad prohlášení a změnách prohlášení169 

reagují na stávající negativa platné právní úpravy, přičemţ zvolená metoda 

odstranění vad prohlášení a změny prohlášení je maximálně vstřícná ve vztahu 

k vlastníkům jednotek. 

 

Navrhovaná právní úprava předkupního práva nájemce jednotky v délce 

6 měsíců se jeví jako přijatelná jak z hlediska vlastníka jednotky, tak i nájemce, 

jemuţ takové předkupní právo náleţí (viz ust. § 1158 návrhu). Také zvláštní 

ochrana nájemců jednotek v druţstevních domech zůstává zachována, 

a dokonce se viditelně rozšiřuje na  domy ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 

                                                 
169

 Tamtéţ. 
 
§ 1139 
Odstranění vady prohlášení 
(1) Vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a neodstraní-li je 
původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu upozornila osoba, která na 
tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek společným 
prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom 
má právní zájem. 
(2) Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných částech, 
nepřihlíţí se k tomu. 
§ 1140 
Změna prohlášení 
(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatíţena, lze prohlášení změnit 
s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva. 
(2) Ke změně prohlášení se vyţaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv 
a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě 
souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, a to i kdyţ nejsou stranami dohody. 
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i jiné právnické osoby. Vlastnické právo k jednotce v takovém domě lze převést 

výhradně na nájemce (jeho právního nástupce), který se podílel na pořízení 

nemovitosti.  

 

Ustanovení § 1163 o správci je ve své stručnosti z hlediska právního 

velmi zdařilé, avšak pro praktikující laickou veřejnost dosti obtíţné s hrozbou 

výskytu aplikačních obtíţí.  

 

Dalšími ustanoveními, která reagují na stávající nedostatky právní 

úpravy, jsou ustanovení o shromáţdění vlastníků jednotek. Navrhuje se při 

zachování potřebné většinové účasti na schůzi shromáţdění přijímat rozhodnutí 

většinou hlasů, ledaţe stanovy nebo zákon vyţadují vyšší počet hlasů. 

Podrobně je upraveno také rozhodování mimo zasedání shromáţdění. 

 

Jestliţe jsem v úvodu práce vlastnictví bytů a nebytových prostor jako 

jednotek vymezených v budově ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek podrobila 

kritice, závěrem cítím potřebu, s ohledem na výsledky svého průzkumu, vyjádřit 

podporu rozvoji bytového vlastnictví. Analytickými a komparačními metodami 

jsem dospěla k závěru, ţe zmíněný model je funkční a nevyţaduje zásadní 

změnu. Pokud bude mít do budoucna oporu v kvalitní právní úpravě, rozvoj 

bytového vlastnictví v ČR to nepochybně podpoří. Při zohlednění 

nejobvyklejších uţivatelů právní úpravy vlastnictví bytů, jimiţ jsou z větší části 

osoby bez právnického vzdělání, bych doporučovala přijmout právní úpravu 

podrobnější aţ místy návodnou, která by zohlednila dosavadní zkušenosti z ČR 

i ze zahraničí a odstranila nejpalčivější problémy bytového vlastnictví.  

 

Vedle vlastnického bydlení, které není obecně beze zbytku vyuţitelné pro 

kaţdého, by mělo být do budoucna lépe právně ošetřeno nájemní bydlení, které 

má stále široké uplatnění. Mám na mysli zvláště citlivé vyváţení práv 

a povinností účastníků nájemních a rovněţ podnájemních vztahů a opět kvalitní 

právní úpravu, jeţ by maximálně bránila zneuţití postavení jak na straně 

vlastníka nemovitosti (jednotky), tak na straně nájemce. Přikláním se rovněţ 

k podpoře sociálního nájemního bydlení, které má vyspělé společenství, jímţ 
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Česká republika dozajista je, povinnost podporovat, a to i v době menší 

hospodářské prosperity země. 
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Resumé 

 

Vlastnictví bytů a nebytových prostor 

 

Problematika bytového vlastnictví a vlastnictví nebytových prostor se 

stala předmětem zájmu a zkoumání autorky disertační práce z více důvodů. 

Především se jedná o významný společenský fenomén dnešní doby, přičemţ 

z důvodů zcela logických, tedy ţe práce je závěrečnou prací doktorandky 

Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zaměřuje se na aspekty právní, 

přestoţe o tématu by mohlo být podobně podrobně pojednáno i z hlediska 

sociologického, ekonomického apod.   

 

Cílem této disertační práce je podat podrobné informace získané detailní 

analýzou platné právní úpravy bytového vlastnictví. Badatelským záměrem bylo 

hledání odpovědi na otázku, zda bytové vlastnictví tak, jak je legislativně 

zakotveno, můţe zajistit odpovídajícím způsobem uspokojování bytových 

potřeb většiny občanů ČR. Jak je ze závěru práce zřejmé, právní úprava byla 

vyhodnocena jako funkční. Přes všechna problematická místa, zvláště navzdory 

nedostatečné či nejasné zákonné úpravě, obstojí poměrně dobře i ve srovnání 

se zahraničními právními úpravami. Přesto autorka textu upozorňuje na mnohá 

její úskalí, která přinášejí aplikační obtíţe. 

 

Poměrně velká pozornost je věnována výhledům de lege ferenda, 

protoţe budoucí podoba pravděpodobné právní úpravy je známa. Od počátku 

roku 2011 se stala součástí návrhu nového občanského zákoníku, který je 

v současné době jako vládní návrh zákona projednáván Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR, tudíţ se i relevantní části návrhu občanského 

zákoníku věnované bytovému vlastnictví staly autorčiným předmětem 

zkoumání. 

 

Úvod práce představuje oblast zkoumání, a to jak z hlediska právního, 

tak i společenského. Obsahuje rovněţ přiměřené mnoţství statistických dat pro 

bliţší představu o předmětu zkoumání. Zařazeno bylo do této části také 
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srovnání vlastnického bydlení s bydlením druţstevním a několik poznámek 

o bytových druţstvech, včetně odkazů na nejvýznamnější judikaturu. 

  

Ve druhé kapitole se pojednává o právní úpravě vlastnictví bytů 

a nebytových prostor. Následně, v kapitolách 3. aţ 5., jsou základní pojmy 

bytového vlastnictví, tedy byt, nebytový prostor, jednotka, dům, resp. budova 

s jednotkami a společné části domu podrobně vymezeny a definovány. 

Následuje pojednání o vzniku a zániku vlastnictví jednotky. 

 

Poměrně rozsáhlá pasáţ je v práci věnována společenství vlastníků 

jednotek, jeho postavení, pravomocem a obligatorním orgánům. Shromáţdění 

vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek a výbor 

společenství, resp. pověřený vlastník jako obligatorní výkonný orgán, jsou 

následně detailně analyzovány. To proto, ţe postavení a kompetence obou 

uvedených obligatorních orgánů jsou neuralgickými body právní úpravy. Zákon 

o vlastnictví bytů je totiţ ve věcech pravomoci zmíněných orgánů neobhajitelně 

mezerovitý, nejednoznačný a ve významných aspektech fungování 

společenství vlastníků jednotek a jeho orgánů se nepřípustně nevyjadřuje nebo 

spoléhá na Vzorové stanovy společenství, které jsou oprávněně kritizovaným 

podzákonným předpisem, řešícím řadu záleţitostí v rozsahu a způsobem, který 

ze zákona o vlastnictví bytů nevyplývá.   

 

Jelikoţ společenství vlastníků jednotek vstupují prakticky kaţdodenně 

do právních vztahů, věnuje se autorka rovněţ otázkám právního jednání, a dále 

pak identifikaci společenství a jeho zápisu do rejstříku společenství vlastníků 

jednotek. 

 

Základním dokumentem společenství vlastníků jednotek jsou vţdy 

stanovy, a to buď Vzorové stanovy společenství, nebo stanovy vlastní, které 

byly přijaty konkrétním společenstvím vlastníků jednotek. Výklad se zaměřuje 

především na obligatorní náleţitosti stanov, ale nastiňuje i další potenciál 

stanov pro úpravu fakultativní. Poukazuje se téţ na v praxi se vyskytující 

absenci obligatorních náleţitostí ve stanovách společenství a rozporům stanov 

s kogentní právní úpravou. 
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Kapitola 12. se zaměřuje na postavení vlastníků jednotek. Snahou 

autorky bylo předloţit výčet všech významných práv a povinností vlastníka 

jednotky vyplývajících z právních předpisů, tedy nejen ze zákona o vlastnictví 

bytů, a podrobit je analytickému zkoumání. Zvláštní pozornost je věnována 

ručební povinnosti vlastníka jednotky. 

 

Kapitoly 13. a 14. disertační práce vznikly na základě studia zahraničních 

právních úprav, příp. literatury, která pojednává na téma zahraničních právních 

úprav (platí pro právní úpravy v německém a francouzském jazyce, které 

autorka neovládá v potřebné míře). 

 

Kapitola 15. přináší shrnutí a závěry, jeţ vyplynuly z badatelské práce 

doktorandky. 

 

 

Klíčová slova: 

 

Byt, nebytový prostor, jednotka, dům s byty a nebytovými prostorami ve 

vlastnictví, společenství vlastníků jednotek, shromáţdění vlastníků jednotek, 

výbor společenství, stanovy. 
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Summary 

 

Ownership of Flats and Non-residential Space 

 

 

The problems of ownership of flats and ownership of non-residential 

space became the subject of interest and research of the author of this 

dissertation for a number of reasons. First of all, it is an important social 

phenomenon of the present, but - for fully logical reasons, the study is the final 

work of the doctoral student of the Faculty of Law of Charles University 

in Prague - the thesis focuses on legal aspects, although the topic might be 

similarly studied in detail from the views of sociology, economy etc. 

 

The aim of this thesis is to give extensive information obtained by detail 

analysis of the valid legal regulation of ownership of flats. The research 

intention was to search for an answer to the question whether the ownership of 

flats, as it is embodied in legislation, can provide in an adequate manner the 

satisfaction of housing needs of the majority of citizens of the Czech Republic. 

From the conclusions of the thesis it is evident that the legal regulation has 

been evaluated as functional. Despite all problematic places, especially in spite 

of the insufficient or unclear legal regulation, it can stand up even in comparison 

with legal regulations of other countries. Nevertheless the author of the text also 

points out to its numerous stumbling blocks, which result in difficulties 

in application.   

 

Relatively great attention is paid to the de lege ferenda outlooks, 

because the future shape of the likely legal regulation is known already. From 

the beginning of 2011 it became a part of the draft of the new Civil Code, 

currently debated in the House of Representatives of the Parliament of the CR 

as a government bill, therefore the relevant parts of the Civil Code draft devoted 

to flat ownership also became the subject of the author´s research.  

 

The introduction of the thesis specifies the sphere of research, both from 

the legal point of view and from the social view. It also contains an appropriate 



195 

 

quantity of statistical data, to provide a better picture of the subject of research. 

This part includes also comparison of private ownership housing with 

cooperative housing and few remarks on housing cooperatives, including 

references to the most important judicature.  

 

The second chapter deals with the legal regulation of ownership of flats 

and of non-residential space. In the following chapters 3 to 5 the basic concepts 

of the flat ownership, i.e. flat, non-residential space, unit, house, resp. building 

with units and common parts of house are specified in detail and defined. This 

is followed by a   discourse on the commencement and termination of 

ownership of a unit.    

 

A considerably extensive part in the thesis is devoted to associations 

(condominiums) of owners of units, their position, competences and obligatory 

bodies. Assembly of owners of units as the highest body of association of 

owners of units and association committee, resp. authorized owner as the 

obligatory executive bodies are then analyzed in detail. That is because the 

position and competence of both above mentioned obligatory bodies are the 

neuralgic spots of legal regulation. The fact is that the Act on ownership of flats 

is, regarding the matters of competence of the mentioned bodies, indefensibly 

disconnected, unequivocal, and in many important aspects of functioning of the 

association of owners of units and its bodies it inadmissibly does not provide 

answers or relies on the Standard Statutes of Association, which are an 

understandably criticized regulation of lower importance than law, dealing with 

a number of matters in extent and in ways which are not founded on the Act on 

ownership of flats.    

 

Because the associations of owners of units are engaged practically daily 

in legal relations, the author pays attention also to issues of legal conduct, and 

also to identification of the association and its entry into the register of unit 

owners.  

 

Basic documents of associations of unit owners are always their statutes, 

namely either the Standard Statutes of Association, or their own statutes, which 
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were adopted by the actual association of unit owners. The explication is 

focused mainly on the obligatory requirements of the statutes, but it outlines 

also the existing potential of the statutes for facultative regulations. The author 

points also to the in practice occurring absence of the obligatory requirements in 

the statutes of some associations and to contradictions of statutes with cogent 

legal regulation.     

 

Chapter 12 deals with the position of owners of units. The author strives 

to present an enumeration of all important rights and duties of owners of units 

based on legal regulations, therefore not only on the Act on ownership of flats, 

and subject them to detailed examination. Particular attention is paid to the duty 

of guarantee of an owner of a unit. 

 

Chapters 13 and 14 of the dissertation thesis are based on the study of 

foreign legal regulations or of the literature dealing with the topic of foreign legal 

regulations (this concerns legal regulation in German and French languages, 

which the author does not command in a sufficient level). 

 

Chapter 15 offers summaries and conclusions resulting from the 

research work of the doctoral student.     

 

 

Key words: 

Flat (apartment), non-residential space, unit, house with flats and non-

residential space in (private) ownership, association (condominium) of owners 

of units, assembly of owners of units, association committee, statutes.  
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