
1 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU:    
VI 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých 
bytových družstev a o změně některých zákonů 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní připomínka. 
 
K Čl. I bodu 1. (§ 24 odst. 3): 
Ministerstvo spravedlnosti zásadně nesouhlasí s navrhovaným vyloučením 
požadavku ustanovení § 1200 odst. 3 OZ pro případy tzv. odloženého vzniku 
SVJ podle zákona č. 311/2013 Sb. Naopak se kloníme v zájmu zvýšení právní 
jistoty k výslovnému zakotvení tohoto požadavku. 
 
Domníváme se, že v tomto i dalších obdobných případech v právním řádu by 
měl být stanoven požadavek notářského ověření. Role notáře se v daných 
případech dle našeho názoru neomezuje na pouhé osvědčení a potvrzení, ale 
notář zastává významnou roli jako garant správnosti daného jednání. Rovněž se 
nám výslovné zakotvení požadavku na notářské ověření jeví jako vhodné také 
s ohledem na skutečnost, že je prostřednictvím SVJ zajišťováno jedno 
z nejzákladnějších práv, sice právo na bydlení, navíc v situaci, kdy členství 
v této právnické osobě je povinné. 
 
V případě stávající úpravy SVJ, tj. § 1200 odst. 3 OZ – jde o notářský zápis o 
právním jednání podle § 62 a násl. NŘ. Pokud by se stanovy schvalovaly na 
ustavující schůzi (nevyžadoval by se konsensus, jak předvídá např. právě zákon 
č. 311/2013 Sb.), šlo by o notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby 
sepsaný podle § 80g ve spojení s § 80a až 80e NŘ. 
  
Pokud jde o notářský zápis o právním jednání, ačkoli to notářský řád nestanoví 
výslovně, je implicitním obsahem každého takového notářského zápisu i 
posouzení souladu s právním řádem; jinak by ostatně notářské osvědčení 
ztrácelo na významu. Slovy komentáře k notářskému řádu k § 62 NŘ „Působení 
notáře však není omezeno jen na jeho vlastní osvědčovací projevy. Základní 
význam této činnosti notáře spočívá v tom, že při pořizování notářského zápisu 
o právním úkonu notář působí při formulaci jeho obsahu jako nestranný právní 
rádce účastníků právního vztahu. V této fázi má jakési postavení advokáta, ale 
na rozdíl od advokáta nejen může, ale dokonce musí objektivně radit všem 

 
 
Akceptováno. 
Otázka role notáře bude řešena v rámci obecné 
úpravy připravované podle legislativního úkolu 
„Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím“. 
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účastníkům. Při právnickém vyjádření jejich projevů notář sice vkládá do 
písemné podoby těchto projevů své znalosti práva, avšak musí respektovat, 
z hlediska obsahu právního úkonu, skutečnou vůli účastníků právního vztahu. 
Dále notář musí uplatňovat zásadu nestrannosti řádným poučením všech 
účastníků právního vztahu, působit k tomu, aby byl právní úkon svým obsahem 
spravedlivý, není-li přes poučení výslovná vůle všech účastníků jiná. Například 
půjde-li o notářský zápis o smlouvě, notář musí dbát nejen na to, aby smlouva 
byla v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ale také na to, aby 
nebyla výhodná pouze pro jednu stranu smlouvy.“ (M. Jindřich in Petr Bílek, 
Ljubomír Drápal, Miloslav Jindřich, Karel Wawerka: Notářský řád a řízení 
o dědictví, 4. vydání. Praha: 2010, komentář k § 62). Z uvedeného je zřejmé, že 
notář by měl napomáhat dosažení vyváženého kompromisu a především by měl 
být zárukou zákonnosti. Nadto je třeba zmínit i přísnou objektivní odpovědnost 
notáře za případné vady právního jednání jím zachyceného (§ 57 NŘ). 
  
Obdobné platí i v případě notářských zápisů o rozhodnutí orgánu právnické 
osoby podle § 80a a násl. NŘ. V tomto případě již notářský řád výslovně 
stanoví, že „notář je povinen notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické 
osoby osvědčit existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická 
osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen, včetně 
jeho vyjádření o souladu s právními předpisy, a současně je povinen osvědčit, 
zda rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis, bylo 
přijato nebo přijato nebylo, a uvést své vyjádření, zda obsah rozhodnutí, nebo 
nebylo-li přijato, zda obsah předneseného návrhu na rozhodnutí je či není v 
souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty5a) právnické osoby.“ 
(§ 80a odst. 2 NŘ). Role notáře je navíc i preventivní, zjistí-li totiž v průběhu 
jednání orgánu právnické osoby, který přijímá rozhodnutí, o kterém má být 
pořízen notářský zápis, že nejsou splněny předpoklady pro přijetí rozhodnutí 
vyžadované právními předpisy nebo zakladatelskými dokumenty, poučí o tom 
předsedajícího a tuto skutečnost uvede do notářského zápisu (§ 80e odst. 1 
NŘ); na uvedenou výzvu je možno ještě v průběhu jednání orgánu zareagovat a 
případný rozpor se zákonem odstranit. Komentářová literatura dále uvádí, že 
„hlavním účelem tohoto ustanovení je, aby k rozhodnutí, které by nebylo 
v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty, vůbec nedošlo, 
a tak se předešlo případným budoucím sporům.“ (M. Jindřich in Petr Bílek, 
Ljubomír Drápal, Miloslav Jindřich, Karel Wawerka: Notářský řád a řízení o 
dědictví, 4. vydání. Praha: 2010, komentář k § 80a). 
Je tedy zřejmé, že úloha notáře je určitou zárukou zákonnosti a měla by vést 
k předcházení sporům. To uznává i Nejvyšší soud, který se v nedávné době 
zabýval otázkou, mají-li být zakladatelské právní jednání ústavu ve formě 
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notářského zápisu (úprava v občanském zákoníku není jednoznačná). Přestože 
dospěl k negativnímu závěru, uvedl, že „u nadací – jakožto osoby, které 
zpravidla disponují majetkem vyšší hodnoty (§ 330 odst. 1 o. z.) – je smyslem 
požadavku zakladatelského právního jednání ve formě veřejné listiny zvýšená 
garance právní jistoty“ (srov. Usnesení NS ČR ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 
Cdo 4197/2015). 

Družstevní asociace 
České republiky 
(DAČR) 

Zásadní připomínky. 

 

1. k čl. I, bodu 2. návrhu:  
Navrhujeme tento bod vypustit a nahradit následující úpravou:  
„V § 24 odst. 1 a 2 se slovo „polovinu“ nahrazuje slovem „čtvrtinu“ 
 
V § 24 se za odst. 5 doplňuje nový odstavec 6 tohoto znění: 
Správce uvedený v odstavci 1 může svolat shromáždění vlastníků 
jednotek k založení společenství za podmínek stanovených v odst. 3 i 
dříve, než bude jeho spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu snížen na méně než jednu čtvrtinu. Návrh na zápis do veřejného 
rejstříku musí statutární orgán společenství podat nejpozději do 30 dnů 
ode dne založení společenství.“ 

 
2. k čl. II., přechodnému ustanovení:  

       Navrhujeme poslední větu „Správce svolá shromáždění vlastníků jednotek 
k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději do 90 dnů ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona“ vypustit. 

 
 
 
 
 
       Odůvodnění: 
 Návrh novely zákona směřuje mj. k odstranění věcné chyby stávajícího znění 

zákona. Současné znění zákona však způsobuje i závažné praktické obtíže 
v domech, v nichž podíl bytových družstev na společných částech k 1.1.2014 
činil více než 25%, avšak méně než 50%, a to (i) při zakládání SVJ a dále (ii) 
při splácení úvěrů, resp. při vybírání příspěvků na splácení úvěrů od 
vlastníků.  

 Návrh řeší první z praktických problémů – nemožnost založit SVJ. Druhý 
z problémů nejenže neřeší, nýbrž jej prohlubuje zahrnutím většího množství 
domů do povinnosti dřívějšího zakládání SVJ a dotčeným domům způsobuje 

 
 
 
Neakceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Lhůta bude prodloužena na 12 měsíců. 
Prodloužením lhůty k založení SVJ bude 
umožněno bytovým družstvům se v dostatečné 
lhůtě připravit na založení SVJ a jeho vznik 
včetně vyřešení všech souvisejících záležitostí. 
 
 
 
Požadavek Družstevní asociace České republiky 

jde nad rámec připravované novely, jejímž cílem 

je odstranit pochybení spočívající ve faktické 

nemožnosti založit společenství v případě těch 

družstev, pro která již podle zákona č. 72/1994 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, platil tzv. 

odložený vznik společenství podle § 9 odst. 4 

tohoto zákona, jenž byl zachován i v nové právní 
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další komplikace okamžitými blokacemi převodů jednotek a nepřiměřeně 
krátkou lhůtou k založení SVJ.  

       Navrhujeme proto znění novely upravit tak, aby byly řešeny problémy 
oba, tj. aby bylo umožněno kromě založení SVJ také řádné doplacení 
úvěrů (v řadě případů se jedná o úvěry se státní dotací) na opravy a 
modernizace domů (zejména zateplení panelových domů), které bytová 
družstva svým jménem, na vlastní odpovědnost a se souhlasem 
vlastníků jednotek sjednávala a na jejichž splátky družstva od vlastníků 
jednotek vybírají příslušné příspěvky.  

  
      Zároveň navrhujeme umožnit založení společenství vlastníků i dříve než 

k tomuto poklesu dojde, nikoli však direktivně ze zákona, nýbrž 
rozhodnutím původního vlastníka domu (zejména po doplacení 
příslušných úvěrů).  

      Jak vyplývá z důvodové zprávy, navazuje zákon č. 311/2013 Sb. na 
dosavadní úpravu týkající se domů pořízených formou družstevní bytové 
výstavby se státní pomocí, která byla dosud obsažena v zákoně č. 72/1994 
Sb., o vlastnictví bytů („BytZ“). Zákon měl umožnit, aby pro převody bytových 
jednotek a vztahy mezi vlastníky v těchto domech platila kontinuálně 
dosavadní pravidla přizpůsobená nové legislativě, a to i po zrušení BytZ 
novým občanským zákoníkem („ObčZ“). Vzhledem k  rozsahu a obecnosti 
ObčZ nebyla předmětná právní úprava zahrnuta do ObčZ části týkající se 
bytového spoluvlastnictví, ale byl vydán tento zvláštní zákon.   

     Společenství vlastníků v domech pořízených formou družstevní bytové 
výstavby se státní pomocí vznikala až do 31. 12. 2013 ze zákona (viz § 9 
odst. 4 BytZ), pokud spoluvlastnický podíl původního vlastníka budovy, 
tedy družstva typu SBD nebo LBD či jejich právních nástupců, na 
společných částech klesl pod jednu čtvrtinu. Pro tuto úpravu vzniku 
společenství vlastníků se vžilo označení „odložený vznik SVJ“. Odložený 
vznik SVJ byl součástí transformačního procesu družstev, který byl zahájen 
na počátku 90. let minulého století a zahrnoval i nařízené převody bytů 
z vlastnictví družstev do vlastnictví členů.  

      Odložený vznik SVJ se týká velkých družstev, která původně výlučně 
vlastnila a nyní spravují velké množství bytů a domů. Jedná se nejčastěji o 
velké panelové domy na sídlištích, přičemž na jedno družstvo připadají 
řádově desítky domů se stovkami bytů. Nutno dodat, že se jedná o správu na 
značné odborné úrovni, ať už z hlediska účetního, technického nebo 
právního. Netýká se tzv. privatizačních družstev.  

      V režimu „odloženého vzniku SVJ“ vystupuje družstvo jako osoba odpovědná 
za správu domu a pozemku za vlastníky jednotek, kteří jsou společenstvím 

úpravě. Tento „bonus“ pro některá bytová 

družstva byl však modifikován novou právní 

úpravou snížením podílu povinného pro vznik 

společenství vlastníků jednotek z jedné čtvrtiny 

na jednu polovinu, přičemž cílem tohoto snížení 

byl dřívější vznik společenství vlastníků jednotek, 

jak je avizován i pro novou právní úpravu 

obsaženou v občanském zákoníku. 

Napravení tohoto nedostatku je možné při 

zachování původně stanoveného podílu pod 

jednu polovinu a není nutné se navracet 

k dřívější úpravě vázající vznik společenství 

vlastníků jednotek u některých bytových družstev 

poklesem podílu pod jednu čtvrtinu. 
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bez právní subjektivity (non subjekt). V tomto režimu je družstvo v přímém 
vztahu s ostatními vlastníky jednotek i se třetími osobami. Družstva svým 
jménem ve prospěch vlastníků jednotek, s jejich souhlasem a často na jejich 
podnět uzavírala smlouvy o úvěru nebo o poskytnutí dotací na opravy a 
rekonstrukce domů a zajišťovala je svým majetkem. Byla si přitom vědoma 
toho, že objem zákonem nařízených převodů jednotek do vlastnictví členů 
(počet podaných žádostí s nároky na převod bytu) nedosáhne takové 
úrovně, kdy by podíl BD na společných částech poklesl pod 25% a vznikalo 
by SVJ – a že tedy budou úvěry doplaceny v době plné správy domu ze 
strany BD. BD jako správce domu může od vlastníků jednotek vybírat 
prostředky pro splácení úvěrů. Tento systém funguje bezproblémově pouze 
za situace, kdy družstvo vykonává správu domu a pozemku přímo. Pokud 
v domě vznikne SVJ, stává se osobou odpovědnou za správu domu a 
pozemku SVJ a družstvo ztrácí přímou možnost od vlastníků jednotek platby 
připadající na splátky úvěrů vybírat. Tato situace přímo ohrožuje splácení 
úvěrů družstev (často poskytnutých se státní dotací) a v důsledku toho i 
platební schopnost družstev a bydlení v družstevních bytech, neboť za své 
závazky družstvo ručí svým majetkem, který obvykle tvoří především 
družstevní domy a byty.   

     Přestože návrh zákona na původní úpravu navazoval, byl nakonec schválen 
ve znění, podle něhož má být (§ 24 odst. 2 zákona) shromáždění vlastníků 
jednotek k založení společenství vlastníků jednotek svoláno už tehdy, 
kdy se podíl družstva na společných částech domu sníží (po účinnosti 
zákona) pod jednu polovinu (a nikoli až po snížení podílu pod jednu 
čtvrtinu, jak bylo uvedeno v projednávaném návrhu zákona a jak také 
vyplývá z dosavadní úpravy BytZ účinného do 31. 12. 2013). Ačkoli bylo 
ještě před nabytím účinnosti zákona známo, že tato úprava přinese praktické 
problémy při správě domů bytových družstev označovaných jako SBD a jejím 
právním nástupcům, nebyl již pro úpravu zákona v rámci legislativního 
procesu dostatečný prostor. Ke změně výše podílu v ustanovení § 24 odst. 1 
a 2 zákona došlo na základě pozměňovacího návrhu ve 2. čtení a následně 
došlo k rozpuštění poslanecké sněmovny. 

     Po účinnosti zákona 1. 1. 2014 se bytová družstva pokoušela problémy 
překlenout výkladem, zejména ve spolupráci s Ministerstvem pro místní 
rozvoj. Praxe však ukázala, že je takové řešení nedostatečné a není 
akceptováno ze strany soudů. 

      Návrh novely ovšem problém s dřívějším zakládáním SVJ vzhledem 
k nesplaceným úvěrům neřeší, dřívější vznik SVJ nařizuje i domům, na něž 
dosud zákon nedopadal, a tím zvyšuje riziko nemožnosti nesplácení úvěrů (i 
se státní dotací) u dalších bytových družstev. Navrhujeme proto tento stav 
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napravit a znění ustanovení § 24 upravit tak, aby společenství vlastníků 
vznikala tak, jak bylo původně zamýšleno tak, aby mohlo dojít 
k řádnému splnění závazků spojených s modernizacemi panelových 
domů. V opačném případě by zákon musel: 

 
- stanovit nově vznikajícím SVJ povinnost, aby nově vznikající 

SVJ úvěry družstev spojených s konkrétním domem přebírala a 
- značně prodloužit lhůtu pro ustanovení SVJ  v domech (návrh 

obsahuje lhůtu 3 měsíců, která je neadekvátní vzhledem k tomu, že 
by se povinnost týkala několika desítek domů v rámci jednoho 
družstva – správce, které by muselo v těchto desítkách domů 
připravit stanovy SVJ, zorganizovat obsazení statutárního orgánu 
SVJ a svolat k projednání a schválení stanov a k volbě statutárního 
orgánu schůze vlastníků; v případě pouhého přizpůsobení jediných 
stanov jediného dotčeného subjektu přitom zákony obvykle ukládají 
lhůty výrazně delší – 6 měsíců ZOK pro družstva nebo 3 roky ObčZ 
pro SVJ). 

 
 Poukazujeme rovněž na to, že pokud by byl návrh přijat v navrženém 

znění, způsobil by ve stovkách velkých panelových domů okamžité 
blokace veškerých převodů jednotek na katastru nemovitostí. Podle 
navrženého ustanovení § 24 odst. 5 by se totiž tyto domy dostaly do situace, že 
jim podíl na společných částech pod ½ poklesl již před r. 2014 a k blokacím by 
tak docházelo okamžitě účinností novely.  
 

Notářská komora Zásadní připomínka: 
 
K Čl. I bod 1. 
V § 24 odst. 3 se ve větě druhé doplňuje chybějící ustanovení o 
usnášeníschopnosti shromáždění, jeho absence však nepůsobila v praxi žádné 
problémy, neboť usnášeníschopnost se dala dovodit z ustanovení § 1221, 222 a 
252 občanského zákoníku.  

 
Výslovně se pak uvádí, že se ke schválení stanov „forma veřejné listiny 
nevyžaduje“. V odůvodnění návrhu se pak uvádí, že ze současného znění 
zákona č. 311/2013 vyplývá (navzdory vyloučení použití § 1200 odst. 1 věta 
druhá občanského zákoníku), že pro založení SVJ podle tohoto zákona je nutná 
forma veřejné listiny a tuto formu by vyžadovala i každá změna stanov.  

 

 
 
 
Projednáno s tím, že NK netrvá na doplněném 
textu, přičemž otázka role notáře bude řešena 
v rámci obecné úpravy připravované podle 
legislativního úkolu „Návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s bytovým 
spoluvlastnictvím“.  
 
 
„(3) Ke schválení stanov společenství se 
vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných 
vlastníků jednotek; ustanovení § 1200 odst. 1 
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Tento názor však není správný. Pokud je zákonem použit termín „forma veřejné 
listiny“, jedná se o právní jednání (smlouvu), které je sepsáno v této formě 
(notářským zápisem o právním jednání - § 62 a násl. notářského řádu). Podle 
současné úpravy v zákoně č. 311/2013 Sb. však k založení SVJ dochází 
přijetím stanov hlasováním na ustavujícím shromáždění, přičemž o tom lze 
sepsat jen veřejnou listinu (notářský zápis) podle § 80g notářského řádu, což je 
notářský zápis osvědčující. Nelze připustit, že by se osvědčení přijetí stanov 
notářským zápisem vyžadovalo jen při postupu podle občanského zákoníku (viz 
tisk č. 920/4) a při postupu podle zákona č. 311/2013 Sb. nikoli. Obava 
předkladatele, že by byla vyžadována forma veřejné listiny i při změně stanov je 
zbytečná, rozhodně to nevyplývá z ustanovení § 564 občanského zákoníku. 
Přijetí stanov hlasováním není případem, kdy by se jednalo o právní jednání se 
stanovenou formou, proto se nejedná o formu veřejné listiny, ale o jednání 
(hlasování), které je osvědčeno veřejnou listinou. 

 
Navrhujeme toto znění se zohledněním PT 920/4: 
„(3) Ke schválení stanov společenství se vyžaduje souhlas většiny hlasů 
přítomných vlastníků jednotek; ustanovení § 1200 odst. 1 věty druhé 
občanského zákoníku se nepoužije.“.  

věty druhé občanského zákoníku se nepoužije.“. 
Rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje 
veřejnou listinou, která obsahuje schválený 
text stanov; ustanovení § 1200 odst. 3 
občanského zákoníku se nepoužije. 

 
V rámci vypořádání připomínek byl ze strany NK 
dodatečně vznesen požadavek na doplnění textu 
o větu druhou (tučně vyznačena), který byl 
odůvodněn následovně: 

Pokud by nebyla doplněna věta o osvědčení 

přijetí rozhodnutí veřejnou listinou 

(notářským zápisem sepsaným podle § 

80g  notářského řádu), platilo by ustanovení 

§ 1200 odst. 3 občanského zákoníku („forma 

veřejné listiny“), které však vychází z toho, že 

se stanovy přijímají se souhlasem všech 

vlastníků a jedná se tedy o notářský zápis 

podle § 62 a násl. notářského řádu, tedy 

notářský zápis o právním jednání. Pokud se 

na shromáždění přijímají stanovy 

hlasováním, nelze o tom sepsat jiný notářský 

zápis, než osvědčovací. 

Doplněná věta vychází z nerealizovaného 

poslaneckého návrhu na změnu občanského 

zákoníku v § 1200 odst. 1 a 3. Pokud by se 

v těchto ustanoveních občanský zákoník 

novelizoval, bylo by třeba obě novely dát do 

souladu. 
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