CÏaÂstka 22

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 72 / 1994

Strana 552

72
Â K ON
ZA
ze dne 24. brÏezna 1994,
kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm
a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm
a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T PRVN IÂ
CÏ A
ObecnaÂ ustanovenõÂ
§1
PrÏedmeÏt a rozsah uÂpravy
(1) Tento zaÂkon upravuje spoluvlastnictvõÂ budovy,
u neÏhozÏ spoluvlastnõÂk budovy je vlastnõÂkem bytu nebo
nebytoveÂho prostoru jako prostoroveÏ vymezeneÂ cÏaÂsti
budovy a zaÂrovenÏ podõÂlovyÂm spoluvlastnõÂkem spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy.
(2) ZaÂkon upravuje vznik spoluvlastnictvõÂ budovy,
praÂva a povinnosti vlastnõÂkuÊ bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ, jejich vzaÂjemneÂ vztahy, spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy a neÏkteraÂ praÂva a povinnosti stavebnõÂkuÊ prÏi vyÂstavbeÏ bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ v budoveÏ
ve spoluvlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona.
(3) ZaÂkon upravuje teÂzÏ praÂva a povinnosti jinyÂch
subjektuÊ v souvislosti se vznikem a s prÏevodem nebo
prÏechodem spoluvlastnictvõÂ budovy podle odstavce 1.
(4) SpoluvlastnictvõÂ budovy a vlastnictvõÂ bytu
nebo nebytoveÂho prostoru v nõÂ podle tohoto zaÂkona
lze nabyÂt pouze v budovaÂch, ktereÂ majõÂ alesponÏ dva
byty nebo dva samostatneÂ nebytoveÂ prostory nebo
alesponÏ jeden byt a jeden samostatnyÂ nebytovyÂ prostor.
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) budovou trvalaÂ stavba spojenaÂ se zemõÂ pevnyÂm
zaÂkladem, kteraÂ je prostoroveÏ soustrÏedeÏna a navenek uzavrÏena obvodovyÂmi steÏnami a strÏesÏnõÂmi
konstrukcemi s nejmeÂneÏ dveÏma prostoroveÏ uzavrÏenyÂmi samostatnyÂmi uzÏitkovyÂmi prostory, s vyÂjimkou hal,

1

) § 121 odst. 2 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

b) bytem mõÂstnost nebo soubor mõÂstnostõÂ, ktereÂ jsou
podle rozhodnutõÂ stavebnõÂho uÂrÏadu urcÏeny k bydlenõÂ,
c) nebytovyÂm prostorem mõÂstnost nebo soubor mõÂstnostõÂ, ktereÂ jsou podle rozhodnutõÂ stavebnõÂho
uÂrÏadu urcÏeny k jinyÂm uÂcÏeluÊm nezÏ k bydlenõÂ; nebytovyÂmi prostory nejsou prÏõÂslusÏenstvõÂ bytu1)
nebo prÏõÂslusÏenstvõÂ nebytoveÂho prostoru ani spolecÏneÂ cÏaÂsti domu,
d) domem s byty a nebytovyÂmi prostory ve vlastnictvõÂ takovaÂ budova, kteraÂ je ve spoluvlastnictvõÂ
podle tohoto zaÂkona (daÂle jen ¹duÊmª),
e) spolecÏnyÂmi cÏaÂstmi domu cÏaÂsti domu urcÏeneÂ pro
spolecÏneÂ uzÏõÂvaÂnõÂ, zejmeÂna zaÂklady, strÏecha, hlavnõÂ
svisleÂ a vodorovneÂ konstrukce, vchody, schodisÏteÏ,
chodby, balkoÂny, terasy, praÂdelny, susÏaÂrny, kocÏaÂrkaÂrny, kotelny, komõÂny, rozvody tepla a tepleÂ
vody, kanalizace, plynu, elektrÏiny, spolecÏneÂ anteÂny, a to i kdyzÏ jsou umõÂsteÏny mimo duÊm; daÂle
se za spolecÏneÂ cÏaÂsti domu povazÏujõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ
domu (naprÏ. studny, oplocenõÂ) a stavby vedlejsÏõÂ
vcÏetneÏ jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ,
f) jednotkou byt nebo nebytovyÂ prostor jako vymezenaÂ cÏaÂst domu podle tohoto zaÂkona,
g) podlahovou plochou bytu podlahovaÂ plocha vsÏech
mõÂstnostõÂ bytu vcÏetneÏ mõÂstnostõÂ, ktereÂ tvorÏõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ bytu,
h) podlahovou plochou nebytoveÂho prostoru podlahovaÂ plocha vsÏech mõÂstnostõÂ nebytoveÂho prostoru
vcÏetneÏ ploch urcÏenyÂch vyÂhradneÏ k uzÏõÂvaÂnõÂ s nebytovyÂm prostorem; do teÂto plochy se zapocÏõÂtaÂvaÂ
jednou polovinou podlahovaÂ plocha vnitrÏnõÂch
ochozuÊ a jinyÂch ploch, ktereÂ jsou soucÏaÂstõÂ meziprostoru.
§3
(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, praÂva
a povinnosti vlastnõÂkuÊ budov a praÂva a povinnosti
spoluvlastnõÂkuÊ domu a vlastnõÂkuÊ jednotek (daÂle jen
¹vlastnõÂk jednotkyª) upravuje obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk.
NenõÂ-li prÏedmeÏtem spoluvlastnictvõÂ jednotka, ustano-
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venõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o podõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ,2) se nepouzÏijõÂ.
(2) PraÂvnõÂ vztahy k jednotkaÂm se rÏõÂdõÂ, pokud tento
zaÂkon nestanovõÂ jinak, ustanovenõÂmi obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku a dalsÏõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ktereÂ se tyÂkajõÂ
nemovitostõÂ.
§4
Vznik spoluvlastnictvõÂ domu a vlastnictvõÂ jednotky
SpoluvlastnictvõÂ domu podle tohoto zaÂkona prÏedstavovaneÂ spoluvlastnickyÂm podõÂlem na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu a vlastnictvõÂm jednotky (daÂle jen ¹vlastnictvõÂ jednotkyª) muÊzÏe vzniknout bud' prohlaÂsÏenõÂm
vlastnõÂka budovy a prÏevodem prvnõÂ jednotky, nebo
smlouvou o vyÂstavbeÏ.
§5
ProhlaÂsÏenõÂ vlastnõÂka
(1) VlastnõÂk budovy muÊzÏe prohlaÂsit, zÏe v budoveÏ
vymezuje jednotky podle tohoto zaÂkona. ProhlaÂsÏenõÂ
musõÂ mõÂt põÂsemnou formu a musõÂ byÂt o neÏm ucÏineÏn
zaÂpis vkladem do katastru nemovitostõÂ. Vkladem do
katastru nemovitostõÂ se stane dosavadnõÂ vlastnõÂk budovy vlastnõÂkem kazÏdeÂ jednotky. Spolu s prohlaÂsÏenõÂm
se katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu zpravidla prÏedklaÂdaÂ smlouva
o prÏevodu prvnõÂ jednotky.
(2) VlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂci vsÏech jednotek
v domeÏ mohou prohlaÂsit, zÏe v domeÏ rusÏõÂ vymezenõÂ
jednotek podle tohoto zaÂkona. ProhlaÂsÏenõÂ musõÂ mõÂt
põÂsemnou formu a musõÂ byÂt o neÏm ucÏineÏn zaÂpis vkladem do katastru nemovitostõÂ. Vkladem do katastru
nemovitostõÂ se dosavadnõÂ vlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂci
vsÏech jednotek v domeÏ stanou vlastnõÂkem, poprÏõÂpadeÏ
spoluvlastnõÂky budovy.
(3) ProhlaÂsÏenõÂ podle odstavce 1 musõÂ obsahovat
a) naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, na ktereÂm je budova postavena, a cÏõÂslo
popisneÂ podle uÂdajuÊ katastru nemovitostõÂ,3) cÏõÂsla
bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ a pojmenovaÂnõÂ nebytovyÂch prostoruÊ, poprÏõÂpadeÏ popis jejich umõÂsteÏnõÂ
v budoveÏ, pokud nejsou byty a nebytoveÂ prostory
v budoveÏ ocÏõÂslovaÂny,
b) popis bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ, jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ, jejich podlahovaÂ plocha a popis vybavenõÂ
bytuÊ nebo nebytovyÂch prostoruÊ,
c) urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ budovy vcÏetneÏ urcÏenõÂ,
ktereÂ cÏaÂsti budovy budou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm
jen neÏkteryÂch jednotek,
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d) stanovenõÂ spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ vlastnõÂkuÊ jednotek na spolecÏnyÂch cÏaÂstech budovy,
e) naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ a parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, kteryÂ je prÏedmeÏtem praÂv ve smyslu § 21,
a urcÏenõÂ praÂv k neÏmu,
f) praÂva a zaÂvazky tyÂkajõÂcõÂ se budovy, jejõÂch spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ a praÂva k pozemku, kteraÂ prÏejdou
z vlastnõÂka budovy na vlastnõÂky jednotek,
g) pravidla pro prÏispõÂvaÂnõÂ spoluvlastnõÂkuÊ domu na
vyÂdaje spojeneÂ se spraÂvou, uÂdrzÏbou a opravami
spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, poprÏõÂpadeÏ domu jako
celku,
h) pravidla pro spraÂvu spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, poprÏõÂpadeÏ domu jako celku, vcÏetneÏ oznacÏenõÂ osoby
poveÏrÏeneÂ spraÂvou domu (daÂle jen ¹spraÂvceª).
(4) K prohlaÂsÏenõÂ se prÏiklaÂdajõÂ puÊdorysy vsÏech
podlazÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich schemata, urcÏujõÂcõÂ polohu
jednotky a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, s uÂdaji o podlahovyÂch plochaÂch jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu.
Â ST DR UH A
Â
CÏ A
PrÏevody vlastnictvõÂ jednotek
a vyÂkon vlastnickeÂho praÂva k jednotkaÂm
§ 6
Smlouva o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky
(1) Smlouva o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky musõÂ
kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ4) obsahovat
a) naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, na ktereÂm je budova nebo duÊm postaven,
a cÏõÂslo popisneÂ podle uÂdajuÊ katastru nemovitostõÂ,3)
cÏõÂslo bytu nebo nebytoveÂho prostoru a pojmenovaÂnõÂ nebytoveÂho prostoru, poprÏõÂpadeÏ popis jejich
umõÂsteÏnõÂ v budoveÏ nebo domeÏ, pokud nejsou byty
a nebytoveÂ prostory v budoveÏ nebo domeÏ ocÏõÂslovaÂny,
b) popis bytu nebo nebytoveÂho prostoru, jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ, jejich podlahovaÂ plocha a popis vybavenõÂ bytu nebo nebytoveÂho prostoru, ktereÂ jsou
smlouvou prÏevaÂdeÏny,
c) urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu vcÏetneÏ urcÏenõÂ, ktereÂ
cÏaÂsti domu jsou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm jen neÏkteryÂch jednotek,
d) stanovenõÂ spoluvlastnickeÂho podõÂlu vlastnõÂka jednotky na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu (§ 8 odst. 2),
e) naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ a parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, kteryÂ je prÏedmeÏtem prÏevodu vlastnictvõÂ

) § 136 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
) § 5 odst. 1 zaÂkona CÏNR cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon).
4
) § 43 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
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nebo prÏedmeÏtem jinyÂch praÂv ve smyslu § 21,
a urcÏenõÂ praÂv k neÏmu, kteraÂ prÏechaÂzejõÂ z dosavadnõÂho vlastnõÂka jednotky na budoucõÂho vlastnõÂka
jednotky,
f) praÂva a zaÂvazky tyÂkajõÂcõÂ se domu, jeho spolecÏnyÂch
cÏaÂstõÂ a praÂva k pozemku, kteraÂ prÏechaÂzejõÂ z dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy na vlastnõÂka jednotky.
(2) Ke smlouveÏ se prÏiklaÂdaÂ puÊdorys vsÏech podlazÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich schemata, urcÏujõÂcõÂ polohu jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, s uÂdaji o podlahovyÂch
plochaÂch jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, jakozÏ
i põÂsemnyÂ souhlas k prÏevodu bytu uvedenyÂ v § 22
odst. 4, 5 a 7.
§ 7
PrÏevodem vlastnictvõÂ k prvnõÂ jednotce za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem se meÏnõÂ vlastnictvõÂ
dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy na vlastnictvõÂ zbyÂvajõÂcõÂch neprÏevedenyÂch jednotek v domeÏ a na spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu. UstanovenõÂ § 6 platõÂ pro
prÏevody vlastnictvõÂ teÏchto jednotek obdobneÏ.

jeho cÏinnosti. KoncÏõÂ-li spraÂvce svou cÏinnost, musõÂ
prÏedlozÏit vlastnõÂkuÊm jednotek zpraÂvu o sveÂ cÏinnosti
a põÂsemneÂ materiaÂly, ktereÂ, pokud jde o jeho cÏinnost,
maÂ k dispozici.
(3) Smlouvu o spraÂveÏ domu uzavrÏenou se spraÂvcem lze uzavrÏõÂt jen na dobu neurcÏitou s vyÂpoveÏdnõÂ
lhuÊtou sÏest meÏsõÂcuÊ.
§ 10
ZrÏõÂzenõÂ praÂvnickeÂ osoby
(1) VlastnõÂci jednotek se spolu mohou dohodnout, zÏe zrÏõÂdõÂ praÂvnickou osobu podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,6) jejõÂmzÏ uÂcÏelem bude zejmeÂna spraÂva spolecÏnyÂch
cÏaÂstõÂ domu. Tato praÂvnickaÂ osoba muÊzÏe byÂt zrÏõÂzena
pouze z vlastnõÂkuÊ jednotek. VlastnõÂci jednotek, ktereÂ
se nachaÂzejõÂ v jednom domeÏ, mohou zrÏõÂdit k uvedeneÂmu uÂcÏelu jen jednu praÂvnickou osobu. O zrÏõÂzenõÂ
praÂvnickeÂ osoby se vsÏak spolu mohou dohodnout
vlastnõÂci jednotek, ktereÂ se nachaÂzejõÂ ve võÂce domech.
(2) Pokud vlastnõÂci jednotek zrÏõÂdili praÂvnickou
osobu, plnõÂ povinnosti spraÂvce tato praÂvnickaÂ osoba.

§ 8
VlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu

§ 11
SpolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek

(1) SpolecÏneÂ cÏaÂsti domu jsou v podõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek. S prÏevodem nebo prÏechodem vlastnictvõÂ jednotky prÏechaÂzõÂ spoluvlastnickeÂ
praÂvo ke spolecÏnyÂm cÏaÂstem domu.

(1) Pokud je duÊm rozdeÏlen na jednotky, ktereÂ
vlastnõÂ võÂce nezÏ jedna osoba, tvorÏõÂ vlastnõÂci jednotek
spolecÏenstvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek (daÂle jen ¹spolecÏenstvõÂª).

(2) Velikost spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu se rÏõÂdõÂ vzaÂjemnyÂm pomeÏrem velikosti podlahoveÂ plochy jednotek k celkoveÂ plosÏe vsÏech
jednotek v domeÏ. ObdobneÏ se postupuje i u spolecÏnyÂch
cÏaÂstõÂ domu, ktereÂ jsou ve spoluvlastnictvõÂ vlastnõÂkuÊ
pouze neÏkteryÂch jednotek.

(2) SpolecÏenstvõÂ musõÂ alesponÏ jednou rocÏneÏ konat
shromaÂzÏdeÏnõÂ.

(3) UstanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o prÏedkupnõÂm praÂvu5) spoluvlastnõÂkuÊ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu se
nepouzÏijõÂ.
§ 9
ZajisÏt'ovaÂnõÂ spraÂvy, provozu
a oprav spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu
(1) SpraÂvu, provoz a opravy spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ
domu (daÂle jen ¹spraÂva domuª) zajisÏt'uje spraÂvce.
(2) SpraÂvce je povinen nejmeÂneÏ jednou rocÏneÏ, a to
ke konci prvnõÂho kalendaÂrÏnõÂho cÏtvrtletõÂ naÂsledujõÂcõÂho
roku, prÏedlozÏit vlastnõÂkuÊm jednotek zpraÂvu o sveÂ cÏinnosti, zejmeÂna o financÏnõÂm hospodarÏenõÂ, o stavu spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, jakozÏ i o jinyÂch vyÂznamnyÂch skutecÏnostech, ktereÂ se tyÂkajõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu nebo

5

(3) ShromaÂzÏdeÏnõÂ se sejde bud' z podneÏtu spraÂvce,
nebo z podneÏtu vlastnõÂkuÊ jednotek, kterÏõÂ majõÂ alesponÏ
jednu cÏtvrtinu hlasuÊ. ShromaÂzÏdeÏnõÂ svolaÂvaÂ spraÂvce, a to
põÂsemneÏ tak, aby vlastnõÂci jednotek obdrzÏeli oznaÂmenõÂ
o konaÂnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ alesponÏ 15 dnuÊ prÏedem.
(4) PrÏi hlasovaÂnõÂ je rozhodujõÂcõÂ velikost spoluvlastnickeÂho podõÂlu vlastnõÂkuÊ jednotek na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu (§ 8 odst. 2); hlasy spoluvlastnõÂkuÊ jednotky jsou spolecÏneÂ. ShromaÂzÏdeÏnõÂ je schopneÂ usnaÂsÏenõÂ,
jsou-li prÏõÂtomni vlastnõÂci jednotek, kterÏõÂ majõÂ veÏtsÏinu
hlasuÊ ; k prÏijetõÂ usnesenõÂ je zapotrÏebõÂ nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny vsÏech hlasuÊ.
(5) K prÏijetõÂ usnesenõÂ o veÏcech, ktereÂ jsou obsahem prohlaÂsÏenõÂ, je zapotrÏebõÂ trÏõÂcÏtvrtinoveÂ veÏtsÏiny
vsÏech hlasuÊ.
(6) K prÏijetõÂ usnesenõÂ o odvolaÂnõÂ a ustanovenõÂ
spraÂvce a o urcÏenõÂ jeho praÂv a povinnostõÂ a zpuÊsobu
jeho odmeÏnÏovaÂnõÂ je zapotrÏebõÂ nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny
vsÏech hlasuÊ.

) § 140 azÏ 142 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
) NaprÏ. § 56 a naÂsl., § 105 a naÂsl., § 221 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

6

CÏaÂstka 22

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 72 / 1994

(7) K prÏijetõÂ usnesenõÂ tyÂkajõÂcõÂho se zmeÏny uÂcÏelu
uzÏõÂvaÂnõÂ stavby a o zcizenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, ktereÂ
jsou nezbytneÂ pro zachovaÂnõÂ uÂcÏelu uzÏõÂvaÂnõÂ stavby, je
zapotrÏebõÂ jednomyslneÂho souhlasu vsÏech vlastnõÂkuÊ jednotek.
(8) NedosaÂhne-li se potrÏebneÂ veÏtsÏiny nebo dohody, rozhodne na naÂvrh ktereÂhokoli vlastnõÂka jednotky soud. Jde-li o duÊlezÏitou zaÂlezÏitost, muÊzÏe prÏehlasovanyÂ vlastnõÂk jednotky pozÏaÂdat soud, aby o nõÂ rozhodl.
(9) VsÏechny zmeÏny, ktereÂ se tyÂkajõÂ obsahu prohlaÂsÏenõÂ, je spolecÏenstvõÂ povinno do 30 dnuÊ oznaÂmit
katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu. PrÏõÂlohou oznaÂmenõÂ katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu je zaÂpis z jednaÂnõÂ spolecÏenstvõÂ vcÏetneÏ prezencÏnõÂ listiny.
§ 12
Z praÂvnõÂch uÂkonuÊ tyÂkajõÂcõÂch se spolecÏneÂ veÏci jsou
vlastnõÂci jednotek opraÂvneÏni a povinni v pomeÏru odpovõÂdajõÂcõÂm velikosti jejich spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ
(§ 8 odst. 2).
PraÂva a povinnosti vlastnõÂkuÊ jednotek
§ 13
(1) VlastnõÂk jednotky se podõÂlõÂ na spraÂveÏ domu
v rozsahu, kteryÂ odpovõÂdaÂ jeho spoluvlastnickeÂmu
podõÂlu na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu, nenõÂ-li mezi vlastnõÂky jednotek dohodnuto jinak.
(2) VlastnõÂk jednotky je povinen odstranit na svuÊj
naÂklad zaÂvady a posÏkozenõÂ, ktereÂ na jinyÂch jednotkaÂch
nebo spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu zpuÊsobil saÂm nebo ti,
kterÏõÂ s nõÂm jednotku uzÏõÂvajõÂ.
(3) VlastnõÂk jednotky nesmõÂ provaÂdeÏt takoveÂ
uÂpravy jednotky, jimizÏ by ohrozÏoval vyÂkon vlastnickeÂho praÂva vlastnõÂkuÊ ostatnõÂch jednotek. UÂpravy, jimizÏ
se meÏnõÂ vzhled domu nebo jeho vnitrÏnõÂ usporÏaÂdaÂnõÂ,
muÊzÏe vlastnõÂk jednotky provaÂdeÏt jen se souhlasem
spolecÏenstvõÂ. UstanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ7) tõÂm
nejsou dotcÏena.
(4) Pokud to nezbytneÏ vyzÏadujõÂ uÂpravy, provoz
a opravy ostatnõÂch jednotek, poprÏõÂpadeÏ domu jako
celku, je vlastnõÂk jednotky povinen umozÏnit na prÏedchozõÂ vyzvaÂnõÂ prÏõÂstup do jednotky.
(5) O naÂjmu a podnaÂjmu bytu platõÂ prÏõÂslusÏnaÂ
ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.8) O naÂjmu a podnaÂjmu nebytoveÂho prostoru platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy.9)
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(6) Jsou-li v domeÏ prostory a zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ
slouzÏõÂ i jinyÂm osobaÂm nezÏ vlastnõÂkuÊm jednotek, naprÏ.
kotelny, vyÂmeÏnõÂkoveÂ stanice, kryty civilnõÂ obrany, praÂdelny, susÏaÂrny a zarÏõÂzenõÂ provoznõÂ povahy, prÏechaÂzejõÂ
praÂva a povinnosti dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy, tyÂkajõÂcõÂ se teÏchto prostoruÊ a zarÏõÂzenõÂ, na vlastnõÂky jednotek, poprÏõÂpadeÏ jejich praÂvnõÂ naÂstupce nabytõÂm vlastnictvõÂ k jednotce.
(7) PraÂva a zaÂvazky dosavadnõÂho vlastnõÂka budovy, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂkuÊ jednotek v domeÏ, tyÂkajõÂcõÂ
se domu, jeho spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ a pozemku, zejmeÂna
veÏcnaÂ brÏemena, prÏechaÂzejõÂ na noveÂ vlastnõÂky jednotek
nabytõÂm vlastnictvõÂ k nim.
§ 14
Zasahuje-li vlastnõÂk jednotky do praÂv ostatnõÂch
vlastnõÂkuÊ jednotek takovyÂm zpuÊsobem, zÏe podstatneÏ
omezuje nebo znemozÏnÏuje jejich vyÂkon a nesplnõÂ povinnosti ulozÏeneÂ rozhodnutõÂm soudu, muÊzÏe soud na
naÂvrh spolecÏenstvõÂ nebo na naÂvrh neÏktereÂho z vlastnõÂkuÊ narÏõÂdit prodej jednotky.
§ 15
(1) VlastnõÂci jednotek jsou povinni prÏispõÂvat na
naÂklady spojeneÂ se spraÂvou domu a pozemku. Pokud
dohoda neurcÏuje jinak, nesou naÂklady pomeÏrneÏ podle
velikosti spoluvlastnickeÂho podõÂlu (§ 8 odst. 2).
(2) K uÂcÏelu uvedeneÂmu v odstavci 1 sklaÂdajõÂ vlastnõÂci jednotek prÏedem urcÏeneÂ financÏnõÂ prostrÏedky jako
Â hrn zaÂloh si urcÏõÂ vlastnõÂci jednotek zpravidla
zaÂlohu. U
vzÏdy na rok doprÏedu tak, aby byly kryty prÏedpoklaÂdaneÂ naÂklady. VyÂsÏi cÏaÂstky a den jejõÂ splatnosti sdeÏluje
vlastnõÂkuÊm jednotek spraÂvce po spolecÏneÂm projednaÂnõÂ
veÏci (§ 11).
(3) K zajisÏteÏnõÂ pravomocneÏ prÏisouzenyÂch pohledaÂvek vlastnõÂkuÊ jednotek z povinnostõÂ uvedenyÂch
v odstavci 1 vznikaÂ dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ
soudu vlastnõÂkuÊm jednotek zaÂstavnõÂ praÂvo k jednotce
povinneÂho vlastnõÂka.
(4) Pokud je zrÏõÂzena praÂvnickaÂ osoba (§ 10), jsou
financÏnõÂ prostrÏedky zaÂlohoveÏ poskytnuteÂ vlastnõÂky zaÂvazkem praÂvnickeÂ osoby vuÊcÏi vlastnõÂkuÊm jednotek.
§ 16
(1) PohledaÂvky vlastnõÂkuÊ jednotek vznikleÂ z neplneÏnõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v § 13 odst. 2 a § 15
odst. 1 se prÏi rozvrhoveÂm jednaÂnõÂ uspokojõÂ z podstaty
podle § 337 odst. 1 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu po

) § 54 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) § 685 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
9
) ZaÂkon cÏ. 116/1990 Sb., o naÂjmu a podnaÂjmu nebytovyÂch prostor, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
8

uspokojenõÂ pohledaÂvek danõÂ a poplatkuÊ, prÏed ostatnõÂmi
pohledaÂvkami.
(2) O veÏcech movityÂch, ktereÂ jsou v jednotce
a patrÏõÂ vlastnõÂkovi jednotky nebo osobaÂm, ktereÂ s nõÂm
zÏijõÂ ve spolecÏneÂ domaÂcnosti, se prÏi vyÂkonu zaÂstavnõÂho
praÂva prÏimeÏrÏeneÏ pouzÏijõÂ ustanovenõÂ o zaÂstavnõÂm praÂvu
na zajisÏteÏnõÂ naÂjemneÂho,10) s vyÂjimkou veÏcõÂ vyloucÏenyÂch z vyÂkonu rozhodnutõÂ.
Â ST TR
Ï ET IÂ
CÏ A
VyÂstavba domu
§ 17
(1) VzaÂjemnaÂ praÂva a povinnosti prÏi vyÂstavbeÏ
domu si vymezõÂ stavebnõÂci põÂsemnou smlouvou (daÂle
jen ¹smlouva o vyÂstavbeÏª).
(2) Smlouva o vyÂstavbeÏ, jejõÂ zmeÏny a doplnÏky
podleÂhajõÂ vkladu do katastru nemovitostõÂ.
§ 18
(1) Smlouva o vyÂstavbeÏ musõÂ kromeÏ obecnyÂch
naÂlezÏitostõÂ obsahovat zejmeÂna
a) naÂzev katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku, na ktereÂm bude stavba domu provaÂdeÏna,
podle uÂdajuÊ katastru nemovitostõÂ3) a uÂpravu praÂv
k neÏmu,
b) cÏõÂslo bytu nebo nebytoveÂho prostoru a pojmenovaÂnõÂ nebytoveÂho prostoru, poprÏõÂpadeÏ popis jejich
umõÂsteÏnõÂ v domeÏ, pokud nejsou byty a nebytoveÂ
prostory ocÏõÂslovaÂny, urcÏenõÂ rozsahu podlahoveÂ
plochy jednotky, jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ a vybavenõÂ,
c) urcÏenõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu vcÏetneÏ urcÏenõÂ, ktereÂ
cÏaÂsti domu budou spolecÏneÂ vlastnõÂkuÊm jen neÏkteryÂch jednotek,
d) stanovenõÂ spoluvlastnickeÂho podõÂlu na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu, prÏicÏemzÏ velikost spoluvlastnickeÂho
podõÂlu se rÏõÂdõÂ vzaÂjemnyÂm pomeÏrem velikosti podlahoveÂ plochy jednotek k celkoveÂ podlahoveÂ plosÏe
vsÏech jednotek v domeÏ (§ 8 odst. 2), nenõÂ-li dohodnuto neÏco jineÂho,
e) zpuÊsob spraÂvy spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu a pozemku,
zejmeÂna urcÏenõÂ, ktereÂ zaÂlezÏitosti budou vyhrazeny
spolecÏneÂmu rozhodovaÂnõÂ, kdo spoluvlastnõÂky zastupuje navenek, jakyÂm zpuÊsobem se zaÂstupce
(zaÂstupci) ustanovujõÂ a na jakou dobu,
f) zpuÊsob financovaÂnõÂ stavebnõÂch naÂkladuÊ, vyÂsÏe
a splatnost prÏõÂspeÏvkuÊ, poprÏõÂpadeÏ rozsah a zpuÊsob
oceneÏnõÂ vlastnõÂ praÂce stavebnõÂkuÊ.
(2) Ke smlouveÏ o vyÂstavbeÏ se daÂle prÏipojõÂ puÊdorysy vsÏech podlazÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ jejich schemata, urcÏujõÂcõÂ
polohu jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu, s uÂdaji
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) § 672 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

o podlahovyÂch plochaÂch jednotek a spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ
domu. Po praÂvnõÂ moci stavebnõÂho povolenõÂ se prÏipojõÂ
projektovaÂ dokumentace, zejmeÂna oznacÏenõÂ jednotlivyÂch podlazÏõÂ domu s vyznacÏenõÂm jednotlivyÂch jednotek a jejich cÏõÂsel.
(3) SoucÏaÂstõÂ zÏaÂdosti o stavebnõÂ povolenõÂ je rozhodnutõÂ o povolenõÂ vkladu smlouvy o vyÂstavbeÏ do
katastru nemovitostõÂ.
(4) PraÂva a povinnosti ze smlouvy o vyÂstavbeÏ prÏechaÂzejõÂ na praÂvnõÂ naÂstupce uÂcÏastnõÂkuÊ smlouvy.
§ 19
DuÊm vystaveÏnyÂ podle tohoto zaÂkona se na naÂvrh
vlastnõÂkuÊ jednotek vyznacÏõÂ v katastru nemovitostõÂ podle uÂdajuÊ obsazÏenyÂch ve smlouveÏ o vyÂstavbeÏ (§ 17 a 18)
a podle vyhotoveneÂho geometrickeÂho plaÂnu, cÏõÂsla popisneÂho a kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ.
Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
PrÏevod a prÏechod vlastnictvõÂ jednotky
§ 20
S prÏevodem nebo prÏechodem vlastnictvõÂ k jednotce
prÏechaÂzõÂ spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu a pozemku nebo jinaÂ praÂva k neÏmu, poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ praÂva
a povinnosti spojeneÂ s vlastnictvõÂm jednotky a se
spoluvlastnictvõÂm spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
PraÂva k pozemku
§ 21
(1) S vlastnictvõÂm jednotky jsou spojena praÂva
k pozemku (stavebnõÂ parcele). Je-li vlastnõÂk budovy
i vlastnõÂkem pozemku, prÏevede na vlastnõÂka jednotky
s prÏevodem jednotky i spoluvlastnickyÂ podõÂl na pozemku odpovõÂdajõÂcõÂ velikosti spoluvlastnickeÂho podõÂlu na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu (§ 8 odst. 2).
(2) Nejsou-li spoluvlastnõÂky pozemku vsÏichni
vlastnõÂci jednotek v domeÏ nebo nejsou-li spoluvlastnõÂky v pomeÏru, v jakeÂm jsou spoluvlastnõÂky spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu (§ 8 odst. 2), provedou vlastnõÂci jednotek mezi sebou prÏevod podõÂluÊ tak, aby spoluvlastnictvõÂ k pozemku odpovõÂdalo spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu. PrÏevod spoluvlastnickeÂho podõÂlu
k pozemku je soucÏaÂstõÂ smlouvy o prÏevodu jednotky
(§ 6).
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 platõÂ obdobneÏ i pro
uÂpravu praÂv k pozemku urcÏeneÂho k vyÂstavbeÏ domu.
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PrÏevod spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ k pozemku je soucÏaÂstõÂ smlouvy o vyÂstavbeÏ mezi stavebnõÂky (§ 17).
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 platõÂ obdobneÏ
i v prÏõÂpadeÏ, zÏe vlastnõÂk budovy maÂ k pozemku jineÂ
praÂvo nezÏ praÂvo vlastnickeÂ, zejmeÂna praÂvo naÂjmu.
VlastnõÂk pozemku upravõÂ praÂva k pozemku vlastnõÂkuÊm jednotek põÂsemnou smlouvou tak, aby rozsah
jejich praÂv k pozemku odpovõÂdal rozsahu spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu.
Â ST SÏ E STA
Â
CÏ A
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ
§ 22
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o prÏevodu
vlastnictvõÂ jednotky
(1) PrÏi prÏevodu vlastnictvõÂ k bytu, jehozÏ naÂjemcem
je fyzickaÂ osoba, maÂ dosavadnõÂ vlastnõÂk bytu, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂk budovy povinnost nabõÂdnout4) prÏevod
bytu tomuto naÂjemci. NeprÏijme-li naÂjemce tuto nabõÂdku do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mu byla dorucÏena, muÊzÏe byÂt byt prÏeveden jineÂ osobeÏ.
(2) Po dobu jednoho roku od uplynutõÂ lhuÊty uvedeneÂ v odstavci 1 maÂ naÂjemce prÏi prÏevodu bytu praÂvo
na jeho prÏednostnõÂ nabytõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch
v § 606 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku. NabõÂdka k prÏevodu
bytu naÂjemci musõÂ byÂt põÂsemnaÂ a musõÂ obsahovat
vsÏechny podmõÂnky prÏevodu. Smlouvu o prÏevodu bytu
je naÂjemce za vyÂsÏe uvedenyÂch podmõÂnek povinen uzavrÏõÂt do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ nabõÂdky, jinak jeho
praÂvo na prÏednostnõÂ nabytõÂ bytu zanikaÂ. UstanovenõÂ
§ 603 odst. 3 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku platõÂ obdobneÏ.
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 neplatõÂ pro pronajateÂ byty nabyteÂ do vlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona
nebo podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ11) a nejednaÂ se
o vlastnictvõÂ bytu vznikleÂ podle ustanovenõÂ § 7, jestlizÏe naÂjem bytu byl sjednaÂn s vlastnõÂkem bytu ± fyzickou osobou.
(4) Smlouvu o prÏevodu vlastnictvõÂ bytu ozbrojenyÂch slozÏek12) lze uzavrÏõÂt jen s prÏedchozõÂm souhlasem
prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ ozbrojenyÂch slozÏek nebo prÏõÂslusÏnyÂch ministerstev.13)
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(5) Smlouvu o prÏevodu vlastnictvõÂ bytu zvlaÂsÏtnõÂho
urcÏenõÂ14) a bytu v domeÏ zvlaÂsÏtnõÂho urcÏenõÂ15) lze uzavrÏõÂt
jen se souhlasem toho, kdo takovyÂ byt svyÂm naÂkladem
zrÏõÂdil, nebo jeho praÂvnõÂho naÂstupce. Pokud byl takovyÂ
byt zrÏõÂzen ze staÂtnõÂch prostrÏedkuÊ nebo staÂt na jeho
zrÏõÂzenõÂ prÏispeÏl, je k prÏevodu trÏeba souhlasu okresnõÂho
uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho podle mõÂsta stavby.
(6) PrÏi prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky, kteraÂ je
smluvneÏ uzÏõÂvaÂna fyzickou osobou jako atelieÂr, maÂ dosavadnõÂ vlastnõÂk jednotky, poprÏõÂpadeÏ vlastnõÂk budovy
povinnost nabõÂdnout4) prÏevod jednotky prÏednostneÏ
jejõÂmu uzÏivateli. To neplatõÂ, jestlizÏe tato jednotka byla
nabyta do vlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona nebo podle
dosavadnõÂch prÏedpisuÊ11) a nejednaÂ se o vlastnictvõÂ jednotky vznikleÂ podle ustanovenõÂ § 7, jestlizÏe naÂjem
jednotky byl sjednaÂn s vlastnõÂkem jednotky ± fyzickou osobou. NeprÏijme-li uzÏivatel tuto nabõÂdku do
sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mu byla dorucÏena, muÊzÏe
byÂt jednotka prÏevedena jineÂ osobeÏ.
(7) Smlouvu o prÏevodu vlastnictvõÂ nebytoveÂho
prostoru slouzÏõÂcõÂho uÂcÏeluÊm civilnõÂ ochrany lze uzavrÏõÂt
jen po prÏedchozõÂm souhlasu prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ.
(8) LhuÊty uvedeneÂ v odstavcõÂch 1, 2 a 6 nebeÏzÏõÂ po
dobu rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ platnosti cÏi neplatnosti nabõÂdky.16)
PrÏevody jednotek bytovyÂch druzÏstev
§ 23
(1) Byt v budoveÏ ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ bytoveÂho druzÏstva (daÂle jen ¹druzÏstvoª),
jehozÏ naÂjemcem je fyzickaÂ osoba ± cÏlen druzÏstva, lze
prÏeveÂst jen tomuto cÏlenu druzÏstva. UvedenaÂ podmõÂnka
platõÂ i pro byty ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ druzÏstva v domech.
(2) DruzÏstvo je povinno uzavrÏõÂt smlouvu o prÏevodu bytu uvedeneÂho v § 24 odst. 1 a 2 s fyzickou
osobou ± cÏlenem druzÏstva, kteraÂ je naÂjemcem bytu
a kteraÂ vyzvala druzÏstvo podle § 24 zaÂkona cÏ. 42/
/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ
majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho
opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ
cÏ. 297/1992 Sb., nebo vyzve druzÏstvo do 30. cÏervna
1995 k uzavrÏenõÂ smlouvy o prÏevodu vlastnictvõÂ k tomuto bytu. Smlouva musõÂ byÂt uzavrÏena nejpozdeÏji do

) § 872 odst. 7 a 8 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
) § 7 odst. 1 põÂsm. c) zaÂkona CÏNR cÏ. 102/1992 Sb., kteryÂm se upravujõÂ neÏktereÂ otaÂzky souvisejõÂcõÂ s vydaÂnõÂm zaÂkona cÏ. 509/
/1991 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ, doplnÏuje a upravuje obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk.
13
) § 7 odst. 3 zaÂkona CÏNR cÏ. 102/1992 Sb.
14
) § 9 zaÂkona CÏNR cÏ. 102/1992 Sb.
15
) § 10 zaÂkona CÏNR cÏ. 102/1992 Sb.
12

16

) § 39 a 43a obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
§ 2 odst. 3 zaÂkona cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch.
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31. prosince 1995, nenõÂ-li dohodnuto jinak. TõÂm nejsou
dotcÏena ustanovenõÂ devizovyÂch prÏedpisuÊ.17)
(3) ObdobneÏ se postupuje i u nebytovyÂch prostoruÊ, u nichzÏ se na financovaÂnõÂ podõÂlela svyÂm cÏlenskyÂm
podõÂlem pouze fyzickaÂ osoba ± cÏlen druzÏstva, kteraÂ je
naÂjemcem, nebo jejõÂ praÂvnõÂ prÏedchuÊdce.
§ 24
(1) Jsou-li prÏevaÂdeÏny byty, garaÂzÏe a atelieÂry v budovaÂch ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ druzÏstev, na jejichzÏ vyÂstavbu byla poskytnuta financÏnõÂ,
uÂveÏrovaÂ a jinaÂ pomoc podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,18)
do vlastnictvõÂ cÏlenuÊ teÏchto druzÏstev ± fyzickyÂch osob,
jejichzÏ naÂjemnõÂ vztah k bytu, garaÂzÏi a atelieÂru vznikl po
splacenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu druzÏstvu teÏmito cÏleny nebo
jejich praÂvnõÂmi prÏedchuÊdci, jsou tyto prÏevody bezplatneÂ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ i pro prÏevody
bytuÊ, garaÂzÏõÂ a atelieÂruÊ v budovaÂch, ktereÂ k datu uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona byly ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ
spoluvlastnictvõÂ druzÏstev oznacÏovanyÂch podle drÏõÂveÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ jako lidovaÂ bytovaÂ druzÏstva,19) pokud
se prÏevaÂdeÏjõÂ z vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ
uvedenyÂch druzÏstev do vlastnictvõÂ cÏlenuÊ ± fyzickyÂch
osob, jejichzÏ naÂjemnõÂ vztah k bytu, garaÂzÏi a atelieÂru
vznikl na zaÂkladeÏ skutecÏnostõÂ stanovenyÂch zaÂkonem.20)
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ i pro prÏevody
nebytovyÂch prostoruÊ vzniklyÂch na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ uzÏõÂvaÂnõÂ stavby21) z bytuÊ, garaÂzÏõÂ a atelieÂruÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2.
(4) Je-li v budoveÏ ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ druzÏstva nebytovyÂ prostor vzniklyÂ na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ uzÏõÂvaÂnõÂ stavby21) ze spolecÏnyÂch prostoruÊ budovy, prÏechaÂzõÂ tento nebytovyÂ prostor prÏi prÏevodu jednotek do podõÂloveÂho spoluvlastnictvõÂ vlastnõÂkuÊ jednotek. Velikost spoluvlastnickeÂho
podõÂlu se rÏõÂdõÂ velikostõÂ spoluvlastnickeÂho podõÂlu na
spolecÏnyÂch cÏaÂstech domu. ObdobneÏ, jak je uvedeno
v prÏedchaÂzejõÂcõÂch dvou veÏtaÂch, se postupuje i u nebytovyÂch prostoruÊ, u nichzÏ se na financovaÂnõÂ podõÂleli
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svyÂmi cÏlenskyÂmi podõÂly pouze naÂjemci bytuÊ v budoveÏ
nebo jejich praÂvnõÂ prÏedchuÊdci. UstanovenõÂ odstavce 1
platõÂ i pro tyto prÏevody nebytovyÂch prostoruÊ.
(5) SoucÏaÂstõÂ smlouvy o prÏevodu jednotky uzavrÏeneÂ podle odstavce 1 nebo 2 je zaÂvazek nabyvatele
uhradit druzÏstvu cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ nesplacenyÂm
uÂveÏruÊm s prÏõÂslusÏenstvõÂm poskytnutyÂm druzÏstvu, prÏipadajõÂcõÂm na prÏevaÂdeÏnyÂ byt, poprÏõÂpadeÏ nebytovyÂ prostor (garaÂzÏ, atelieÂr) k datu pravidelneÂ pololetnõÂ splaÂtky
uÂveÏru ve smyslu odstavce 6. VlastnictvõÂ k jednotce
prÏechaÂzõÂ azÏ po splneÏnõÂ tohoto zaÂvazku.22)
(6) DruzÏstvo je povinno pouzÏõÂt prostrÏedkuÊ zõÂskanyÂch v prÏõÂslusÏneÂm pololetõÂ od nabyvateluÊ jednotek ke
splacenõÂ uÂveÏru veÏrÏiteli23) (daÂle jen ¹bankaª) spolu
s pravidelnou splaÂtkou uÂveÏru prÏipadajõÂcõÂ na toteÂzÏ pololetõÂ s urcÏenõÂm, kteryÂch jednotek se mimorÏaÂdnaÂ
splaÂtka tyÂkaÂ. NedõÂlnou prÏõÂlohou smlouvy o prÏevodu
vlastnictvõÂ jednotky je potvrzenõÂ banky o splacenõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ cÏaÂsti uÂveÏru s urcÏenõÂm, kteryÂch jednotek se
splaÂtka uÂveÏru tyÂkala.
(7) SoucÏaÂstõÂ smlouvy o prÏevodu vlastnictvõÂ jednotky z vlastnictvõÂ druzÏstva je vzaÂjemneÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ
prostrÏedkuÊ urcÏenyÂch na financovaÂnõÂ oprav a uÂdrzÏby
budovy, poprÏõÂpadeÏ domu a jednotky a daÂle prostrÏedkuÊ
tvorÏenyÂch ze zisku bytoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ (daÂle jen
¹prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂª), prÏipadajõÂcõÂch na
prÏevaÂdeÏnou jednotku. VzaÂjemnyÂm vyporÏaÂdaÂnõÂm se
prÏitom rozumõÂ vyrovnaÂnõÂ jak nevycÏerpanyÂch zuÊstatkuÊ,
tak vyrovnaÂnõÂ nedoplatkuÊ ze strany nabyvatele. NevycÏerpaneÂ prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂ prÏevede druzÏstvo praÂvnickeÂ osobeÏ zabezpecÏujõÂcõÂ spraÂvu domu (§10).
Pro pouzÏitõÂ prÏevedenyÂch prostrÏedkuÊ platõÂ ustanovenõÂ
§ 15 obdobneÏ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe spraÂva domu nenõÂ zajisÏt'ovaÂna praÂvnickou osobou, prÏevede druzÏstvo nevycÏerpaneÂ prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂ vlastnõÂku jednotky.
(8) DosÏlo-li k prÏevodu jednotky z vlastnictvõÂ
druzÏstva do vlastnictvõÂ cÏlena prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto
zaÂkona, jsou druzÏstvo a vlastnõÂk jednotky povinni vyporÏaÂdat prostrÏedky urcÏeneÂ k vyporÏaÂdaÂnõÂ, prÏipadajõÂcõÂ na
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) ZaÂkon cÏ. 528/1990 Sb., devizovyÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 228/1992 Sb.
) NaprÏ. vyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva financõÂ, Ministerstva financõÂ CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky, Ministerstva financõÂ
SlovenskeÂ socialistickeÂ republiky a prÏedsedy StaÂtnõÂ banky cÏeskoslovenskeÂ cÏ. 136/1985 Sb., o financÏnõÂ, uÂveÏroveÂ a jineÂ pomoci
druzÏstevnõÂ a individuaÂlnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ a modernizaci rodinnyÂch domkuÊ v osobnõÂm vlastnictvõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏek cÏ. 74/
/1989 Sb., cÏ. 73/1991 Sb. a cÏ. 398/1992 Sb.
19
) ZaÂkon cÏ. 53/1954 Sb., o lidovyÂch druzÏstvech a o druzÏstevnõÂch organizacõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva
NaÂrodnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 20/1956 Sb., a naÂsledujõÂcõÂ prÏedpisy.
20
) ZejmeÂna § 685 a naÂsl. a § 871 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
21
) § 85 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb.
22
) § 36 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
18

23

) § 503 odst. 3 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
ZaÂkon cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb.
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prÏevedenou jednotku obdobneÏ podle odstavce 7, a to
do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(9) PrÏevodem jednotky druzÏstva podle ustanovenõÂ
odstavcuÊ 1 azÏ 8 zanikaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ cÏlenskeÂho
podõÂlu prÏipadajõÂcõÂho na prÏevedenou jednotku a cÏlenstvõÂ v druzÏstvu. CÏlenstvõÂ v druzÏstvu vsÏak nezanikaÂ,
jestlizÏe majetkovaÂ uÂcÏast cÏlena v druzÏstvu snõÂzÏenaÂ
o hodnotu cÏlenskeÂho podõÂlu prÏipadajõÂcõÂho na prÏevedenou jednotku, dosahuje alesponÏ vyÂsÏe zaÂkladnõÂho cÏlenskeÂho vkladu, nebo slozÏõÂ-li cÏlen druzÏstva do 30 dnuÊ
zaÂkladnõÂ cÏlenskyÂ vklad.
(10) VyporÏaÂdacõÂ podõÂl nabyvatele jednotky, jemuzÏ
byla prÏevedena jednotka podle odstavcuÊ 1 azÏ 5, se
stanovõÂ jako podõÂl na cÏisteÂm obchodnõÂm jmeÏnõÂ druzÏstva podle uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrky za rok, v neÏmzÏ cÏlenstvõÂ zaniklo, vcÏetneÏ nedeÏlitelneÂho fondu, s vyÂjimkou pozemkuÊ uvedenyÂch v § 21, bytuÊ, garaÂzÏõÂ a atelieÂruÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2, jejichzÏ naÂjemcem je fyzickaÂ
osoba ± cÏlen druzÏstva, nebytovyÂch prostoruÊ uvedenyÂch
v odstavcõÂch 3 a 4, a prostrÏedkuÊ podleÂhajõÂcõÂch vyporÏaÂdaÂnõÂ podle odstavcuÊ 7 a 8. K vkladuÊm cÏlenuÊ s kratsÏõÂm
nezÏ rocÏnõÂm cÏlenstvõÂm prÏede dnem, k neÏmuzÏ se rocÏnõÂ
zaÂveÏrka vztahuje, se neprÏihlõÂzÏõÂ. NaÂrok na vyporÏaÂdacõÂ
podõÂl muÊzÏe nabyvatel jednotky prÏeveÂst na jinou osobu.
UstanovenõÂ § 233 odst. 3 azÏ 5 obchodnõÂho zaÂkonõÂku se
nepouzÏijõÂ. Pro uÂcÏely zjisÏteÏnõÂ vyporÏaÂdacõÂho podõÂlu nabyvatele jednotky, jemuzÏ byla prÏevedena jednotka podle odstavcuÊ 1 azÏ 5, se cÏlenskyÂm vkladem podle § 233
odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku rozumõÂ zaÂkladnõÂ cÏlenskyÂ
vklad.
§ 25
(1) DruzÏstvo muÊzÏe vyrovnat vyporÏaÂdacõÂ podõÂly
nabyvateluÊ jednotek na zaÂkladeÏ dohody i jinak, nezÏ
je uvedeno v § 234 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
(2) Nedojde-li k dohodeÏ podle odstavce 1, je druzÏstvo povinno uhradit nabyvateluÊm jednotek nevyrovnaneÂ podõÂly v peneÏzõÂch do peÏti let ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(3) UstanovenõÂ § 235 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku
se pro tyto uÂcÏely nepouzÏije.
§ 26
(1) Nedojde-li k prÏevodu vsÏech jednotek v budoveÏ,
poprÏõÂpadeÏ v domeÏ, kteryÂch se tyÂkaÂ uÂveÏr poskytnutyÂ
bankou, a splatõÂ-li druzÏstvo bance cÏaÂst uÂveÏru odpovõÂdajõÂcõÂ prÏevedenyÂm jednotkaÂm, uzavrÏe banka s druzÏstvem dodatek k uÂveÏroveÂ smlouveÏ, jehozÏ prÏedmeÏtem
bude ponechaÂnõÂ nesplaceneÂ cÏaÂsti uÂveÏru, prÏipadajõÂcõÂ na
neprÏevedeneÂ jednotky, druzÏstvu. Pro podmõÂnky, za
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nichzÏ je uÂveÏr druzÏstvu ponechaÂvaÂn, platõÂ obdobneÏ podmõÂnky, za nichzÏ byla uÂveÏrovaÂ pomoc druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ poskytnuta podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) DruzÏstvo je povinno pojistit neprÏevedeneÂ jednotky v domeÏ tak, aby byl zachovaÂn dosavadnõÂ rozsah
pojisÏteÏnõÂ budovy, odpovõÂdajõÂcõÂ neprÏevedenyÂm jednotkaÂm, pokud se teÏchto jednotek tyÂkaÂ uÂveÏr ponechanyÂ
podle odstavce 1.
(3) Pro uÂveÏry ponechaneÂ druzÏstvu podle odstavce
1 platõÂ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ24) o uÂhradeÏ majetkoveÂ uÂjmy bance obdobneÏ. UstanovenõÂ prÏedchaÂzejõÂcõÂ veÏty platõÂ obdobneÏ pro uÂveÏry ponechaneÂ, poprÏõÂpadeÏ poskytnuteÂ na zaÂkladeÏ dodatkuÊ uzavrÏenyÂch obdobneÏ podle odstavce 1 prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona,
pokud byla dodrzÏena ustanovenõÂ dosavadnõÂch prÏedpisuÊ
o vlastnictvõÂ k bytuÊm.11)
(4) Na zajisÏteÏnõÂ uÂveÏruÊ ponechanyÂch, poprÏõÂpadeÏ
poskytnutyÂch bankou druzÏstvu podle ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 vznikaÂ bance zaÂstavnõÂ praÂvo. ZaÂstavnõÂ
praÂvo vaÂzne na nemovitosti druzÏstva, ktereÂ se uÂveÏry
tyÂkajõÂ.
(5) Dojde-li k prÏevodu jednotky podle § 24 odst.
1, 3 a 4, ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ25) o povinnosti
druzÏstva vraÂtit staÂtnõÂ prÏõÂspeÏvky se nepouzÏije. ToteÂzÏ
platõÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe k prÏevodu bytuÊ dosÏlo prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ
o vlastnictvõÂ k bytuÊm a § 24, 25, 27 azÏ 28c zaÂkona
cÏ. 42/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve zneÏnõÂ zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 297/1992 Sb.
(6) Dojde-li k prÏevodu jednotky druzÏstva, na kterou byla poskytnuta financÏnõÂ, uÂveÏrovaÂ a jinaÂ pomoc
podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,25) a nejednaÂ se o prÏevod
podle ustanovenõÂ § 24 odst. 1, 3 a 4, je druzÏstvo povinno vraÂtit prÏõÂspeÏvky staÂtu poskytnuteÂ na vyÂstavbu
jednotky, s vyÂjimkou cÏaÂstek poskytnutyÂch podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ26) na uÂhradu zvyÂsÏenyÂch naÂkladuÊ
ztõÂzÏeneÂho zaklaÂdaÂnõÂ stavby, na uÂhradu naÂkladuÊ spojenyÂch s porÏõÂzenõÂm zaÂkladnõÂho technickeÂho vybavenõÂ
a jineÂho zarÏõÂzenõÂ vyvolaneÂho obecnou potrÏebou a na
uÂhradu võÂcenaÂkladuÊ nezvysÏujõÂcõÂch standard bydlenõÂ,
ktereÂ nebyly vyvolaÂny pozÏadavky druzÏstva. CÏaÂstka
prÏõÂspeÏvkuÊ, kterou je druzÏstvo povinno vraÂtit, se snizÏuje o 1 % rocÏneÏ pocÏõÂnaje rokem kolaudace stavby.
§ 27
(1) Pokud byly v druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ porÏõÂzeny byty, na ktereÂ byla poskytnuta financÏnõÂ, uÂveÏrovaÂ
a jinaÂ pomoc podle prÏedpisuÊ o financÏnõÂ a uÂveÏroveÂ po-

) § 45 zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb.
) NaprÏ. § 6 odst. 6 vyhlaÂsÏky cÏ. 136/1985 Sb.
26
) NaprÏ. § 5 odst. 6 a 7 a § 9 odst. 3 põÂsm. a) vyhlaÂsÏky cÏ. 136/1985 Sb.
25
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moci druzÏstevnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ, formou naÂstaveb
a vestaveb do staÂvajõÂcõÂch budov, anizÏ se budova stala
prÏedmeÏtem podõÂloveÂho spoluvlastnictvõÂ druzÏstva a puÊvodnõÂho vlastnõÂka budovy, a je prÏevaÂdeÏn byt v teÂto
budoveÏ, jehozÏ se tyÂkaÂ veÏcneÂ brÏemeno vznikleÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ,27) platõÂ pro nabyÂvaÂnõÂ teÏchto bytuÊ
do vlastnictvõÂ podle tohoto zaÂkona prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 24 odst. 6, 7 a 9 a § 26. UstanovenõÂ § 23 platõÂ
obdobneÏ.
(2) PrÏevaÂdeÏjõÂcõÂ je povinen o prÏevodu bytu uveÏdomit druzÏstvo opraÂvneÏneÂ z veÏcneÂho brÏemene. Nabyvatel
je povinen uhradit druzÏstvu cÏaÂstku, kteraÂ odpovõÂdaÂ
nesplaceneÂmu uÂveÏru s prÏõÂslusÏenstvõÂm poskytnuteÂmu
druzÏstvu prÏipadajõÂcõÂ na prÏevaÂdeÏnyÂ byt k datu pravidelneÂ pololetnõÂ splaÂtky uÂveÏru. Nejde-li o prÏevod bytu
do vlastnictvõÂ fyzickeÂ osoby ± naÂjemce bytu, jehozÏ
naÂjemnõÂ vztah vznikl po splacenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu
tõÂmto naÂjemcem nebo jeho praÂvnõÂm prÏedchuÊdcem, je
nabyvatel povinen uhradit druzÏstvu daÂle cÏaÂstku staÂtnõÂho prÏõÂspeÏvku vypocÏteneÂho podle § 26 odst. 6. VlastnictvõÂ k jednotce prÏechaÂzõÂ na nabyvatele azÏ po splneÏnõÂ
jeho uvedenyÂch povinnostõÂ.22) Povinnost splatit uÂveÏr
prÏipadajõÂcõÂ na prÏevaÂdeÏnyÂ byt podle § 24 odst. 4 a vraÂtit
cÏaÂstku staÂtnõÂch prÏõÂspeÏvkuÊ podle § 26 odst. 6 maÂ druzÏstvo. UstanovenõÂ § 24 odst. 9 platõÂ obdobneÏ.
(3) VeÏcneÂ brÏemeno vznikleÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ27) zanikaÂ nabytõÂm vlastnictvõÂ k bytu, poprÏõÂpadeÏ se
omezuje v rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂmu prÏevedeneÂmu bytu.
V prÏõÂpadeÏ zaÂniku druzÏstva bez praÂvnõÂho naÂstupce
vznikaÂ dnem zaÂniku druzÏstva ve prospeÏch naÂjemce
bytu porÏõÂzeneÂho podle odstavce 1 veÏcneÂ brÏemeno. Obsahem veÏcneÂho brÏemene je praÂvo uzÏõÂvat byt a spolecÏneÂ
prostory, a to ve stejneÂm rozsahu, jakyÂ byl sjednaÂn
mezi naÂjemcem a druzÏstvem. Pro uzÏõÂvaÂnõÂ platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku o naÂjmu druzÏstevnõÂch bytuÊ. UstanovenõÂ § 151n odst. 3 obcÏanskeÂho
zaÂkonõÂku platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ. UstanovenõÂ § 23 platõÂ obdobneÏ.
§ 28
UstanovenõÂ § 23 azÏ 27 platõÂ obdobneÏ pro prÏevod
jednotek ve vlastnictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ spoluvlastnictvõÂ
druzÏstev v domech a pro prÏevod bytuÊ uvedenyÂch
v § 27 odst. 1 v domech, u nichzÏ jsou druzÏstva opraÂvneÏna z veÏcneÂho brÏemene vznikleÂho podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ.27)
Â ST SEDM A
Â
CÏ A
VycÏleneÏnõÂ cÏaÂsti druzÏstva
§ 29
(1) NaÂjemci nebo vlastnõÂci bytuÊ nebo nebytovyÂch
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prostoruÊ v budoveÏ nebo v budovaÂch, poprÏõÂpadeÏ v domeÏ
nebo domech ve vlastnictvõÂ nebo spoluvlastnictvõÂ druzÏstva, kterÏõÂ jsou cÏleny tohoto druzÏstva, mohou rozhodnout o vycÏleneÏnõÂ a vzniku noveÂho druzÏstva. Pro platnost rozhodnutõÂ je trÏeba põÂsemneÂho souhlasu dvoutrÏetinoveÂ veÏtsÏiny vsÏech teÏchto cÏlenuÊ druzÏstva v kazÏdeÂ
budoveÏ, poprÏõÂpadeÏ domeÏ. RozhodnutõÂ musõÂ byÂt põÂsemneÏ oznaÂmeno prÏedstavenstvu druzÏstva. RozhodnutõÂ lze prÏijmout nejpozdeÏji do 31. prosince 1996.
RozhodnutõÂ nepodleÂhaÂ schvaÂlenõÂ cÏlenskou schuÊzõÂ dosavadnõÂho druzÏstva.
(2) Pro vznik druzÏstva a pro cÏlenstvõÂ v neÏm jinak
platõÂ ustanovenõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku s tõÂm, zÏe cÏlenstvõÂ v dosavadnõÂm druzÏstvu se vznikem noveÂho druzÏstva prÏechaÂzõÂ na toto druzÏstvo. RozhodnutõÂm podle
odstavce 1 se dosavadnõÂ druzÏstvo nezrusÏuje.
(3) Mezi dosavadnõÂm druzÏstvem a novyÂm druzÏstvem se provede vyporÏaÂdaÂnõÂ majetku, praÂv a povinnostõÂ, ktereÂ z dosavadnõÂho druzÏstva prÏechaÂzejõÂ na noveÂ
druzÏstvo. Nedojde-li k jineÂ dohodeÏ, prÏechaÂzõÂ na noveÂ
druzÏstvo vlastnictvõÂ nebo spoluvlastnictvõÂ k budoveÏ
nebo budovaÂm, poprÏõÂpadeÏ domu nebo domuÊm uvedenyÂm v odstavci 1. S prÏechodem vlastnictvõÂ nebo spoluvlastnictvõÂ k budoveÏ nebo budovaÂm, poprÏõÂpadeÏ domu
nebo domuÊm prÏechaÂzõÂ na noveÂ druzÏstvo dnem jeho
vzniku souhrn majetkovyÂch hodnot a zdrojuÊ jejich
krytõÂ tyÂkajõÂcõÂch se teÂto budovy nebo budov, poprÏõÂpadeÏ
domu nebo domuÊ. VyporÏaÂdaÂnõÂ se provede v pomeÏru
soucÏtu vyporÏaÂdacõÂch podõÂluÊ cÏlenuÊ noveÂho druzÏstva
a cÏlenuÊ dosavadnõÂho druzÏstva. NaÂrok na vyporÏaÂdaÂnõÂ
je splatnyÂ uplynutõÂm sÏesti meÏsõÂcuÊ od schvaÂlenõÂ uÂcÏetnõÂ
zaÂveÏrky za rok, v neÏmzÏ dosÏlo k vycÏleneÏnõÂ a vzniku
noveÂho druzÏstva.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
SpolecÏnaÂ a prÏechodnaÂ ustanovenõÂ
§ 30
(1) Na spoluvlastnictvõÂ spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ domu
a na spoluvlastnictvõÂ pozemku nelze zajistit praÂva
a povinnosti, anizÏ by se soucÏasneÏ nezajistily na jednotce.
(2) Pokud je jednotka ve spoluvlastnictvõÂ,2) majõÂ
spoluvlastnõÂci jednotky postavenõÂ vlastnõÂka jednotky
a odpovõÂdajõÂ vuÊcÏi ostatnõÂm vlastnõÂkuÊm jednotek
v domeÏ spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ.
§ 31
(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, rÏõÂdõÂ se
ustanovenõÂmi tohoto zaÂkona i praÂvnõÂ vztahy vznikleÂ
prÏed jeho uÂcÏinnostõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ

) § 28d zaÂkona cÏ. 42/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve zneÏnõÂ
zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 297/1992 Sb.
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o vlastnictvõÂ k bytuÊm. Vznik teÏchto praÂvnõÂch vztahuÊ
a naÂroky z nich vznikleÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona
se vsÏak posuzujõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ o vlastnictvõÂ k bytuÊm.
(2) VlastnõÂci bytuÊ nebo nebytovyÂch prostoruÊ,
jimzÏ vlastnickeÂ praÂvo k bytu nebo nebytoveÂmu prostoru vzniklo podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, se
ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona povazÏujõÂ za vlastnõÂky
jednotek podle tohoto zaÂkona a jsou povinni do jednoho roku ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona uveÂst vesÏkereÂ praÂvnõÂ vztahy k jednotkaÂm, spolecÏnyÂm cÏaÂstem
domu a k pozemku do souladu s tõÂmto zaÂkonem.
(3) Nebude-li splneÏna povinnost stanovenaÂ v odstavci 2, muÊzÏe se vlastnõÂk jednotky obraÂtit na soud
s naÂvrhem, aby splneÏnõÂ teÂto povinnosti ulozÏil.
§ 32
U domuÊ ve vyÂstavbeÏ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se na naÂvrh vlastnõÂkuÊ jednotek po vydaÂnõÂ kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ provede zaÂpis do katastru nemovitostõÂ podle uÂdajuÊ obsazÏenyÂch ve smlouveÏ o vyÂstavbeÏ
domu uzavrÏeneÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ,11) geometrickeÂho plaÂnu, cÏõÂsla popisneÂho a kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ, s uvedenõÂm jednotlivyÂch jednotek, jejich
vlastnõÂkuÊ a spoluvlastnickyÂch podõÂluÊ na spolecÏnyÂch
cÏaÂstech domu, poprÏõÂpadeÏ pozemku.
§ 33
(1) Pokud byly prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona
uzavrÏeny mezi vlastnõÂkem, poprÏõÂpadeÏ organizacõÂ spravujõÂcõÂ ostatnõÂ byty v domeÏ a vlastnõÂky bytuÊ a nebytovyÂch prostoruÊ smlouvy o vyÂkonu spraÂvy a uÂdrzÏby
spolecÏnyÂch cÏaÂstõÂ a zarÏõÂzenõÂ domu, poprÏõÂpadeÏ pozemku
podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ o vlastnictvõÂ k bytuÊm za
pevnyÂ rocÏnõÂ (meÏsõÂcÏnõÂ) prÏõÂspeÏvek, je vlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ
organizace spravujõÂcõÂ ostatnõÂ byty v domeÏ, opraÂvneÏn
pocÏõÂnaje meÏsõÂcem naÂsledujõÂcõÂm po dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona jednostranneÏ prÏõÂspeÏvek zmeÏnit tak, aby
odpovõÂdal ustanovenõÂ § 15 odst. 1.
(2) VlastnõÂk, poprÏõÂpadeÏ organizace spravujõÂcõÂ dosud neprÏevedeneÂ jednotky v domeÏ, je opraÂvneÏn pocÏõÂnaje meÏsõÂcem naÂsledujõÂcõÂm po dni uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona vlastnõÂkuÊm jednotek jednostranneÏ upravit
uÂhradu za plneÏnõÂ poskytovanaÂ s uzÏõÂvaÂnõÂm bytu a nebytovyÂch prostoruÊ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.28)
Â ST D EVA
Â TA
Â
CÏ A
DoplneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 357/
/1992 Sb., o dani deÏdickeÂ, dani darovacõÂ a dani
z prÏevodu nemovitostõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ rady cÏ. 18/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 322/1993 Sb.
a zaÂkona cÏ. 42/1994 Sb.

28

Strana 561

§ 34
ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 357/1992 Sb., o dani
deÏdickeÂ, dani darovacõÂ a dani z prÏevodu nemovitostõÂ,
ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 18/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 322/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 42/1994 Sb., se
meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. V § 20 odst. 6 põÂsm. a) se slovo ¹nemovitostemª
nahrazuje slovem ¹majetkuª.
2. V § 20 odst. 6 põÂsm. f) se tecÏka na konci nahrazuje cÏaÂrkou a prÏipojujõÂ se novaÂ põÂsmena g), h) a i),
kteraÂ zneÏjõÂ:
¹g) prÏevody bytuÊ, garaÂzÏõÂ a atelieÂruÊ podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ,12a)
h) prÏevody rodinnyÂch domkuÊ 12b) a garaÂzÏõÂ z majetku
bytovyÂch druzÏstev do vlastnictvõÂ cÏlenuÊ teÏchto
druzÏstev ± fyzickyÂch osob, jejichzÏ naÂjemnõÂ vztah
k rodinneÂmu domku nebo garaÂzÏi vznikl po splacenõÂ cÏlenskeÂho podõÂlu teÏmito cÏleny nebo jejich
praÂvnõÂmi prÏedchuÊdci,
i) prÏevody a prÏechody majetku bytoveÂho druzÏstva
v souvislosti s vycÏleneÏnõÂm cÏaÂsti bytoveÂho druzÏstva.12c)ª.
PoznaÂmky cÏ. 12a), 12b) a 12c) pod cÏarou zneÏjõÂ:
¹12a) § 24 odst. 1 azÏ 4 zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb., kteryÂm se
upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm
a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ
bytuÊ).
12b

) § 2 odst. 2 põÂsm. a) vyhlaÂsÏky FederaÂlnõÂho ministerstva
financõÂ, Ministerstva financõÂ CÏSR, Ministerstva financõÂ
SSR a prÏedsedy StaÂtnõÂ banky cÏeskoslovenskeÂ cÏ. 136/
/1985 Sb., o financÏnõÂ, uÂveÏroveÂ a jineÂ pomoci druzÏstevnõÂ
a individuaÂlnõÂ bytoveÂ vyÂstavbeÏ a modernizaci rodinnyÂch domkuÊ v osobnõÂm vlastnictvõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏek
cÏ. 74/1989 Sb., cÏ. 73/1991 Sb. a cÏ. 398/1992 Sb.

12c

) NaprÏ. § 29 zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb.ª.

Â ST DESA
Â TA
Â
CÏ A
DoplneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch vybõÂranyÂch
spraÂvnõÂmi orgaÂny CÏeskeÂ republiky,
ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 10/1993 Sb.
§ 35
ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 368/1992 Sb.,
o spraÂvnõÂch poplatcõÂch vybõÂranyÂch spraÂvnõÂmi orgaÂny

) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb.
VyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva financõÂ, Ministerstva financõÂ CÏeskeÂ republiky a Ministerstva financõÂ SlovenskeÂ republiky
cÏ. 580/1990 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 580/1992 Sb.

CÏaÂstka 22

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 72 / 1994

Strana 562

CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
cÏ. 10/1993 Sb., se doplnÏuje takto:
§ 9 odst. 3 se doplnÏuje o veÏtu, kteraÂ znõÂ: ¹Od
poplatkuÊ jsou teÂzÏ osvobozeny uÂkony spojeneÂ s prÏevodem bytu, garaÂzÏe a atelieÂru podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.4a)ª.
PoznaÂmka cÏ. 4a) pod cÏarou znõÂ:
¹4a) § 24 odst. 1 a 2 zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb., kteryÂm se
upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm
a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ
bytuÊ).ª.

Â ST J E DE NA
Â C TA
Â
CÏ A
UstanovenõÂ zaÂveÏrecÏnaÂ
§ 36
Ministerstvo financõÂ upravõÂ praÂvnõÂm prÏedpisem
zpuÊsob stanovenõÂ vyÂsÏe naÂhrady prÏi vyvlastneÏnõÂ jednotky.

tuÊm, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 30/1978 Sb., zaÂkona cÏ. 509/
/1991 Sb., zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 297/1992 Sb. a zaÂkona
cÏ. 264/1992 Sb.
2. UstanovenõÂ § 25 a § 27 azÏ 28a a § 28c zaÂkona
cÏ. 42/1992 Sb., o uÂpraveÏ majetkovyÂch vztahuÊ a vyporÏaÂdaÂnõÂ majetkovyÂch naÂrokuÊ v druzÏstvech, ve
zneÏnõÂ zaÂkonneÂho opatrÏenõÂ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 297/1992 Sb.
3. NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ republiky cÏ. 283/1990 Sb.,
kteryÂm se stanovõÂ postup naÂrodnõÂch vyÂboruÊ prÏi
prodeji bytuÊ do osobnõÂho vlastnictvõÂ.
4. VyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva financõÂ, Ministerstva financõÂ CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky a Ministerstva financõÂ SlovenskeÂ socialistickeÂ republiky
cÏ. 47/1978 Sb., o prodeji bytuÊ z naÂrodnõÂho majetku
obcÏanuÊm a o financÏnõÂ pomoci prÏi modernizaci zakoupenyÂch bytuÊ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏek cÏ. 2/1982 Sb.,
cÏ. 160/1983 Sb. a cÏ. 611/1992 Sb.

§ 37

§ 38

1. ZaÂkon cÏ. 52/1966 Sb., o osobnõÂm vlastnictvõÂ k by-

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. kveÏtna
1994.

ZrusÏujõÂ se:

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

