
ZÁKON 

 

ze dne ........ 

 

.....2015, 

 

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony a 

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích)  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského zákoníku 

Čl. I 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mění takto: 

1. V § 1124 odstavec 1 zní: 

„(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní 

právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu 

předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“. 

2. V § 1124 odst. 2 větě první se slova „Předkupní právo mají spoluvlastníci“ nahrazují 

slovy „Odstavec 1 se použije“ a dosavadní věta druhé se zrušuje.“. 

3. § 1125 zní: 

„§ 1125 

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní 

nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se 

předkupního práva se do něj zapíše.“. 

4. V § 1169 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami „Pro účinnost dohody se vyžaduje 

souhlas shromáždění přijatý alespoň většinou hlasů všech vlastníků jednotek, popřípadě 

vyšším počtem hlasů určeným v prohlášení. Nevzniklo-li společenství vlastníků, pro 

účinnost dohody se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, popřípadě 

vyšší počet hlasů určený v prohlášení.“. 

5. V § 1186 odstavec 2 zní: 

„(2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, dochází k převodu jednotky včetně 

dluhů převodce souvisejících se správou domu a pozemku vůči osobě odpovědné za 

správu domu a pozemku. Za dluhy splatné ke dni převodu jednotky, které na nabyvatele 

jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.“. 
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6. V § 1195 se doplňuje nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Společenství vlastníků, které vzniklo po převodu jednotek z vlastnictví právnické 

osoby podle § 1188 do vlastnictví jeho členů, se může rozhodnout převzít, přistoupit 

nebo jinak zajistit dluh z úvěru poskytnutého této právnické osobě, jehož účelem byla 

oprava, modernizace nebo jiná investice do stavebních úprav domu, pokud s tím 

souhlasí všichni jeho členové; souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřeným 

podpisem. Je-li pro to důležitý důvod a lze-li to po členu spravedlivě požadovat, může 

společenství vlastníků nebo každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby prohlášení 

vůle člena, který nesouhlasil s převzetím, přistoupením nebo zajištěním dluhu podle 

věty první, bylo nahrazeno soudním rozhodnutím.“. 

7. V § 1197 se na konec věty druhé doplňují slova „, s výjimkou ustanovení § 1195 odst. 

3“. 

8. V § 1200 odst. 1 se slovo „všech“ nahrazuje slovem „většiny“ a doplňuje se věta třetí, 

která zní „Vlastník jednotky, který nesouhlasil se zněním stanov, může navrhnout 

soudu, aby o záležitosti rozhodl; ustanovení § 1209 se použije obdobně.“. 

9. V § 1209 odst. 2 se doplňuje věta druhá, která zní „Není-li návrh podán do tří měsíců 

ode dne, kdy se vlastník jednotky dozvěděl nebo mohl dozvědět o tom, že rozhodnutí 

nebylo přijato z důvodu nezpůsobilosti shromáždění usnášet se, jeho právo zaniká.“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o obchodních korporacích 

Čl. II 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), se mění takto: 

 

1. V § 636 odst. 1 větě první se za slovo „schůzi“ vkládají slova „na informační desce, 

jakož i“, za slovo „družstva“ se vkládají slova „, jsou-li zřízeny,“, věta druhá se zrušuje 

a v původní větě třetí se za slovo „být“ vkládají slova „na informační desce, případně 

také“. 

2. V § 731 odst. 2 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. a)“ a 

slova „, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají 

dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu“ se 

zrušují. 

3. V § 734 se na konci textu úvodní části odstavce 1 doplňuje slovo „také“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o katastru nemovitostí 

 

Čl. III 
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V § 23 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 

zákona č. 139/2015 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 

zb), které zní: 

„zb) vzdání se předkupního práva spoluvlastníka.“. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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