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Okresní stavební bytové družstvo, 
Kamenická 1213, Liberec 6, 460 06

září 2016 1

září 2016 2

Nový občanský zákoník (NOZ) 89/2012 Sb.
� bytové spoluvlastnictví jako zvláštní typ spoluvlastnictví (§ 1158 až 

§ 1222):
§ 1159: nový obsah pojmu jednotka
§ 1163 až § 1169: vznik jednotek
§ 1175 – § 1184: práva a povinnosti vlastníků jednotek
§ 1189 a násl.: správa domu a pozemku

§ 1191 - § 1193: správa bez vzniku společenství
§ 1194 - § 1216: společenství vlastníků – jeho vznik, 

orgány, rozhodování)
§ 1170 - §1174: výstavba domu s jednotkami

� obecná úprava osob, zastoupení, věcí, věcných práv, včetně bytového 
spoluvlastnictví, závazky (včetně nájemní smlouvy, nájmu bytu, domu a 
nebytových prostorů) , zajištění atd.
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� Zákon o službách - 67/2013 Sb.
• vztahuje se na domy s byty (a v těchto domech se vztahuje na byty a 

přiměřeně i nebytové prostory)

• vymezení a rozsah služeb

• postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a 
vypořádání nákladů na služby včetně poplatku z prodlení

� Katastrální zákon - 256/2013 Sb.
• o katastru nemovitostí – předmět, obsah evidence, zápis práv, 

správa katastru, lhůty
� Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob -

304/2013 Sb.
• Principy formální a materiální publicity, návrhy na zápis, zapisované 

skutečnosti, sbírka listin, rejstříkové řízení, zápis notářem
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PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY:
� Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s 

bytovým spoluvlastnictvím – 366/2013 Sb.
• Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce

• Které části nemovité věci jsou společné

• Podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku

� Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky – 351/2013 Sb.
• Úroky z prodlení, které nastane po 1.1.2014

• Minimální sazba nákladů spojená s uplatněním pohledávky mezi 
podnikateli - paušální částka 1.200,- Kč
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PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY:
� Ve věci katastru nemovitostí

• 357/2013 Sb. – katastrální vyhláška

• 358/2013 Sb. – vyhláška ČÚZK o poskytování údajů z katastru

• 359/2013 Sb. – vyhláška ČÚZK o stanovení formulářů pro podání 
návrhu

• metodický pokyn ČÚZK č. 44 k zápisu vlastnictví jednotek 
podmínky prokazování vzniku SVJ (jaké doklady vyžadují KÚ)
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(§ 1158 NOZ)
Bytové spoluvlastnictví = spoluvlastnictví nemovité věci založené 
vlastnictvím jednotek v domě s alespoň 2 byty (nebo nebytovými 
prostory)

vlastnictví výlučné (jednotky)
společné (společné části nemovité věci) - § 1160 NOZ
366/2013 Sb. (vlastníci mají omezenou svéprávnost)

nemovitá věc pozemek s domem (pozemek i dům stejného vlastníka)
(superficies solo cedit stavba je součástí 
pozemku)
dům bez pozemku (jiný vlastník pozemku)

září 2016 7

� Vymezení: v Prohlášení lze vymezit společné části, které bude užívat 
výlučně vlastník určité jednotky (§ 1166 NOZ)

� Údržba: Tento vlastník je povinen udržovat tuto společnou část domu 
stejně jako svůj byt, tj. tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý 
vzhled domu (§ 1175 odst. 2 NOZ)

� Příspěvky: vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku podle 
svého podílu, ale zohledňuje se i užívání společné části domu 
(povaha, rozměry, umístění této části domu a rozsah povinnosti 
vlastníka spravovat tuto část domu na vlastní náklad).
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OBČANSKÝ ZÁKONÍK: § 1189 NOZ
• obecné vymezení : „vše, co nenáleží vlastníku jednotky“ (negativní vymezení)„ a je v 

zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako 
funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí“ (pozitivní vymezení)

• nově: zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí 
domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se 
zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících 
všem spoluvlastníkům domu.

• vztahuje se i na části domu, které slouží k výlučnému užívání jen některému ze 
spoluvlastníků

Nař. vl. 366/2013 Sb.:
• příkladný výčet činností provozního a technického charakteru (provoz, údržba, revize, 

atd.), správních činností (správní, administrativní a operativně technické činnosti, 
vybírání finančních prostředků od vlastníků, vedení účetnictví, uplatňování a vymáhání 
pohledávek, atd.)

• přehled smluv, které se pro účely správy domu a pozemku sjednávají (dodávky služeb, 
pojištění , nájem společných částí domu !NE SPOLEČNÝCH JEDNOTEK! ;.)
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§ 1190 NOZ: kdo je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku:
A) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK v domech, kde toto společenství vzniklo

• pravidla ve stanovách (§ 1200/2/f NOZ – povinná náležitost)

• správa neomezená

• o záležitostech § 1208 NOZ rozhoduje shromáždění
B) SPRÁVCE v domech, kde SVJ nevzniklo

• pravidla v prohlášení (§ 1166/2 NOZ – povinná náležitost nevzniká-li SVJ)

• osoba správce v prohlášení,
správcem:

ze zákona: vždy je jím vlastník s nadpolovičním podílem na 
společných částech (§ 1192 NOZ)

volbou: ztratí-li některý vlastník většinu, zvolí ho ostatní vlastníci 
většinou hlasů

soudem: na návrh některého vlastníka, je-li pro to důležitý důvod (soud 
jmenuje i odvolává)

• „prostá správa“ - omezena jen na zachování spravovaného majetku (§ 1192/2 NOZ), 
ale zřejmě by mělo být možné i zlepšování společných částí (nezřetelná hranice)

• o záležitostech § 1208 rozhodují vlastníci
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§ 10 nař. vl. 366/2013
Společenství vlastníků nebo správce (tj. osoby ex lege - ze zákona odpovědné 
za správu společných částí) může některé činnosti správy domu a pozemku 
svěřit smluvnímu správci (jako osobě, která bude činnosti přímo provádět)

shromáždění vlastníků - do jeho kompetence patří určení osoby, která má 
zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, 
jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v 
důležitých částech (ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti)

Smluvní správce – zajišťuje dodávky služeb, pojištění, nájem společných částí, 
zajištění provozu vybraných technických zařízení

Osoba odpovědná za správu (společenství nebo správce) bude dohlížet na 
plnění uzavřených smluv, bude vymáhat nároky z porušení povinností 
smluvního správce
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SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ = právnická osoba
§ 1194 - § 1222 NOZ, § 9 a násl. BytZ

� vykonává práva a zavazuje se pouze ve věcech spojených se správou 
společných částí domu

do 2013 vzniká ze zákona; po 2014 vzniká založením a zápisem 
do rejstříku

� správa = správa, provoz a údržba (opravy, dodávky el. energie, vody, 
plynu, tepla, odvoz odpadu)

� členové: pouze vlastníci jednotek
ručí za závazky společenství podle velikosti svého podílu na 
společných částech (společenství samo je obvykle bez 
nemovitého majetku)

� zákaz podnikání
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� udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o 
společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání (§
1175 odst. 2 NOZ) např. balkony

� v případě stavebních úprav umožnit přístup do bytu pro ověření, zda stavební 
úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud k tomu byl 
předem vyzván ze strany SVJ (§ 1182)

� řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito 
pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování 
osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu (§ 1176 NOZ) domovní řád

� oznámit nabytí jednotky včetně adresy a počtu osob do 1 měsíce ode dne, kdy se 
dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To platí i pro změny těchto údajů (§
1177 odst. 1 NOZ)

� oznámit změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, 
která činí v souhrnu nejméně 3 měsíce v 1 kalendářním roce a jméno a adresu 
případného nájemce
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� umožnit přístup (po předchozí výzvě ze strany SVJ) a zdržet se všeho, co brání 
údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo 
řádně rozhodnuto, jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo společné části domu výlučně 
vlastníkem užívané (1183 NOZ)

DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ VLASTNÍKA:

• Soudní žaloba

• Vykonatelné rozhodnutí soudu

pokud vlastník i nadále porušuje povinnost způsobem podstatně 
omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek

• Soud může nařídit prodej jednotky (§ 1184)
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� v případě, že vlastník provádí stavební úpravy bytu, vstupovat do bytu 
a požadovat předložení stavební dokumentace v odůvodněných 
případech, pokud je předpisy vyžadována, pro ověření, zda stavební 
úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu (§ 7 
písm. d) nař. vl. 366/2013 Sb.)

� činit opatření ke zjednání nápravy v případě, kdy vlastník neplní 
povinnost udržovat byt tak, jak to vyžaduje nezávadný stav domu, a 
přímo hrozí nebezpečí, že dojde k poškození jiného bytu, a to tehdy, kdy 
nejde o ohrožení nezávadného stavu domu jako celku (§ 9 nař. vl. 
366/2013 Sb.) – tj. SVJ je oprávněno provést údržbu samo.

� při převodu jednotky nevzniká povinnost vyúčtovávat příspěvky na 
správu domu ke dni účinnosti převodu (dluhy přechází na nabyvatele na 
základě potvrzení) - § 1186 NOZ
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� svobodně spravovat a výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj 
byt (§ 1175 NOZ)

� užívat společné části tak, aby neztížil užívání jinému vlastníku jednotky, 
ani neohrozil, nezměnil nebo nepoškodil společné části

� Právo na sdělení jména a adresy kteréhokoli vlastníka nebo nájemce v 
domě (§ 1178 NOZ)

� seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak 
dům nebo pozemek spravuje – může nahlížet do smluv uzavřených 
ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů (!) (§ 1179 
NOZ)
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� název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro 
který SVJ vzniklo

� sídlo
� předmět činnosti
� členská práva a povinnosti vlastníků a způsob jejich uplatňování
� určení orgánů (statutární orgán a případně další nepovinné orgány), 

jejich působnost, počet členů
� volených orgánů, délka funkčního období, způsob utváření, způsob 

svolávání, způsob jednání a způsob usnášení
� pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí
� pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pravidla pro příspěvky na správu 

domu, pro úhradu cen služeb a
� pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky

září 2016 17
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� Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) - § 1159 -
§1222

� Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí 
souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „NV“) = prováděcí 
právní předpis (zmocnění v § 1222 NOZ)

� Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s 
poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostorů v domě s byty (dále jen „ZS“)
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� § 1162 NOZ: podíl je stanoven poměrem velikosti podlahové plochy
(dále jen „PP“) bytu nebo nebytového prostoru (dále jen „jednotka“) k
celkové podlahové ploše všech jednotek v domě, neurčí-li se se zřetelem k
povaze, rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné

� § 3 NV: PP = půdorysná plocha všech místností jednotky vč. všech svislých
nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu (stěny, sloupy, komíny aj.)
zaokrouhlená na 1 desetinné místo
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� § 1180 NOZ: příspěvek vlastníka ve výši odpovídající jeho podílu na
společných částech, nebylo-li určeno jinak (prohlášením, smlouvou o
výstavbě); možnost zohlednění povahy, rozměrů a umístění společné
části sloužící k výlučnému užívání jen některého vlastníka a rozsahu
povinností tohoto vlastníka spravovat tuto část na vlastní náklad;
příspěvky na vlastní správní činnost = odměny osoby, která dům
spravuje nebo odměny členů jejích orgánů, vedení účetnictví a podobné
náklady – každá jednotka ve stejné výši
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� § 17 NV: podobnými náklady vlastní správní činnosti (§ 1180 odst. 2
NOZ), které se rozdělují na jednotky stejnou částkou, jsou zejména
náklady

- na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů SVJ

- na rozúčtování a vyúčtování služeb, vč. provedení odečtů hodnot s
poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k
rozúčtování nákladů na teplo

- na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, např.
počítač vč. SW, a jeho odpisy

září 2016 22

- kanceláře osoby odpovědné za správu, např. vybavení, kancelářské
potřeby, spotřeba elektřiny, poštovné

- spojené s poskytováním právních služeb

� § 8 NV: zálohy na příspěvky na správu domu (z NOZ zálohová forma
příspěvku nevyplývá!)
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� § 1208 NOZ: celkovou výši příspěvků pro příští období a
rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných
příspěvků schvaluje shromáždění (postačuje většina hlasů
přítomných vlastníků, nevyžadují-li stanovy vyšší počet hlasů)

� § 1214 NOZ: mění-li se poměr výše příspěvků jinak než v
důsledku změny podílů - souhlas všech vlastníků
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� § 7 - § 14 NV: činnosti týkající se správy domu a pozemku – příklad
mý výčet provozních a technických činností, správních činností a dalších
činností SVJ při správě domu a pozemku;

• odměny osoby, která dům spravuje (§ 1180 odst. 2 NOZ) =
odměna správce v domě, kde nevzniklo SVJ;

• odměny členů orgánů osoby, která dům spravuje (§ 1180 odst. 2
NOZ) = odměny členů volených orgánů SVJ

září 2016 25

� § 1181 NOZ: vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo
související s užíváním jednotky (dále jen „služby“) a má právo na
jejich vyúčtování, zpravidla nejpozději do 4 měsíců od skončení
zúčtovacího období; není-li určena doba splatnosti přeplatku nebo
nedoplatku, je splatný do 3 měsíců

� § 1208 NOZ: druh služeb, výši záloh a způsob rozúčtování cen
služeb (vyjma tepla) schvaluje shromáždění (postačuje většina
hlasů přítomných vlastníků nevyžadují-li stanovy vyšší počet hlasů)

září 2016 26

� § 4 a § 5 ZS: nerozhodne-li SVJ o výši záloh nebo způsobu rozúčtování
cen služeb, postupuje se podle příslušných ustanovení ZS

� § 6 ZS: náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování
teplé vody se rozúčtují na základě ujednání všech vlastníků
jednotek; nedojde-li k němu, rozúčtují se podle příslušného právního
předpisu (nyní vyhl. č. 269/2015 Sb. byla 372/2001 Sb.)

září 2016 27
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� § 1194 NOZ: SVJ nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet
na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich
společníkem nebo členem; za dluhy SVJ ručí jeho člen v poměru
podle velikosti svého podílu na společných částech

� § 1197 NOZ: sdruží-li se SVJ s jinými SVJ nebo stane-li se členem
právnické osoby působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k
jiné majetkové účasti, než je členský vklad nebo členský
příspěvek, nesmí hradit ztrátu ani dluhy této právnické osoby

září 2016 28

� § 1208 NOZ: výši odměn členů volených orgánů SVJ, účetní závěrku,
vypořádání výsledku hospodaření a zprávu o hospodaření SVJ a správě
domu schvaluje shromáždění vlastníků

� § 15 NV: rozpočet na kalendářní rok, sestavený podle pravidel určených
ve stanovách, schvaluje shromáždění vlastníků jednotek, které také
schvaluje výsledky jeho plnění v rámci zprávy o hospodaření SVJ

� § 1208 NOZ, § 13 odst. 2 NV: statutární orgán SVJ rozhoduje o opravě
nebo stavební úpravě společné části, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých
případech částku 1 000 Kč v průměru na každou jednotku, neurčí-li
stanovy něco jiného; to neplatí u oprav vyvolaných havárií na společných
částech – v ostatních případech rozhoduje shromáždění vlastníků

září 2016 29

� § 1208 NOZ, § 14 odst. 2 NV: uzavření smlouvy o zřízení zástavního
práva k jednotce, pokud s ním dotčený vlastník písemně souhlasil,
sjednání úvěru jen pro účely správy domu a pozemku, zejména opravy,
úpravy a změny společných částí, jejichž realizace byla schválena
shromážděním vlastníků (většinou hlasů přítomných vlastníků
nevyžadují-li stanovy vyšší počet hlasů) - s předchozím souhlasem
shromáždění vlastníků jednotek

září 2016 30
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� § 1186 odst. 1 NOZ: při převodu vlastnického práva k jednotce
osobě odpovědné za správu domu nevzniká povinnost

příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu
vypořádat

� § 1186 odst. 2 NOZ: vlastník převádějící jednotku doloží
nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké
dluhy související se správou domu a pozemku na něho přejdou,
popř. že takové dluhy nejsou; za dluhy přecházející na

nabyvatele vlastnického práva k jednotce ručí převodce

září 2016 31

� § 1194 NOZ: SVJ může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro
účely správy domu a pozemku

� § 1208 NOZ, § 14 odst. 1 NV: nabytí, zcizení, zatížení nemovitých
věcí – jen s předchozím souhlasem shromáždění vlastníků

� § 1208 NOZ, § 13 odst. 1 NV: statutární orgán SVJ rozhoduje o
nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena
nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 10 000 Kč, o zcizení
nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena nedosáhne v
kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10 000 Kč, neurčí-li stanovy
něco jiného – v ostatních případech je vyžadován předchozí souhlas
shromáždění vlastníků

září 2016 32

� § 16 NV odst. 1: příjmem SVJ jsou zejména

- příspěvky vlastníků jednotek

- úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek (dluh z titulu 
příspěvku na správu domu)

- poplatky z prodlení (dluh na úhradách za služby) a pokuty podle ZS
přijaté od vlastníků jednotek

- úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ

- penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími
osobami za porušení povinností se smluv sjednaných
společenstvím

- pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím
týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh

- příjmy plynoucí z nakládání s majetkem SVJ

září 2016 33



13.9.2016

12

� § 16 odst. 2 NV: Příjmem SVJ nejsou příjmy plynoucí z nakládání se
společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet
SVJ

- nájemné z pronájmu společných částí

- úroky z prodlení z titulu dluhů nájemců společných částí

- příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení
v domě pro tyto osoby

září 2016 34

září 2016 35


