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1 NSZ § 1184 D K bodu 18 (§ 1184 odst. 2):
V zájmu odstranění příp. interpretačních pochybností, jež by mohly vést k neurčité formulaci výstrahy, dáváme k úvaze za slova „uvede důvod
jejího udělení“ vložit slova „který musí být skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem“.  

Neakceptováno Navrhovaná úprava je standardní a je inspirována úpravou vyloučení člena z družstva v zákoně o obchodních korporacích. Stejně jako
navrhovaná úprava zákon o obchodních korporacích stanoví, že "ve výstraze se uvede důvod jejího udělení " (srov. § 615 odst. 3 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.). Komentářová
literatura pak ustanovení vykládá následovně - "Důvod udělení výstrahy musí být konkrétní – musí z ní být zřejmé, které členské povinnosti
člen družstva porušil a jakým způsobem. " (F. Cileček in Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních
korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, komentář k § 615). Ostaně ani úprava vyloučení člena spolku není konkrétnější,
právě naopak; občanský zákoník stanoví povinnost zaslat členu spolku výzvu, aniž by stanovil její bližší náležitosti (srov. § 239 občanského
zákoníku). S ohledem na uvedené se domníváme, že stávající podoba návrhu je dostatečně jasná. Na druhou stranu zpřesnění návrhu, jak
navrhuje připomínkové místo (a tedy rozdílná textace oproti úpravě v zákoně o obchodních korporacích), by mohlo vyvolat výkladové
problémy v úpravě vyloučení z družstva, což není žádoucí.

2 NSZ § 1186 D K bodu 22 (k § 1186 odst. 3): 
Z navrhovaného ustanovení vyplývá, že k přechodu pohledávek a dluhů dochází při převodu vlastnického práva k jednotce. Pak ale může být
sporné, v který okamžik nabyvatel nabývá uvedené pohledávky a dluhy vůči osobě odpovědné za správu. Poněvadž přechod pohledávek a dluhů
má být důsledkem převodu vlastnického práva jednotky, bylo by možné vyjádřit okamžik uvedené zákonné cese tak, že nastává ve stejný
okamžik, ve který nabývá nabyvatel jednotku do vlastnictví.
K tomuto bodu však především sdělujeme, že text navrhovaného ustanovení doporučujeme formulovat tak, aby obsahoval výčet podmínek, za
kterých nastane zákonná cese, nikoliv výčet výjimek, které zákonnou cesi vylučují. Vycházíme zde z názoru, že pro založení zákonné cese by
zákon měl stanovit předpoklady (podmínky), za kterých k přechodu pohledávek a dluhů z převodce na nabyvatele jednotky dochází
(konstituování cese zákonem za stanovených podmínek), nikoliv výjimky bránící zákonné cesi. Není vhodné zákonem zakládat stav za
předpokladu absence výjimek namísto stanovení podmínek vzniku stavu. 
Dále je třeba poukázat na skutečnost, že předmětný návrh úpravy explicitně zakládá stav, jímž neúměrně zvýhodňuje hmotněprávní, jakož i
procesní postavení převodce na úkor nabyvatele, ačkoli je to právě převodce, kdo by měl být (minimálně zákonem) motivován k vypořádání
svých pohledávek a dluhů ještě v době před zamýšleným převodem jednotky, a nikoli k jejich „přenesení“ na nabyvatele jednotky. Máme tudíž za
to, že základní úvaha zákonodárce by měla vést tímto směrem. 

Vysvětleno Předně podotýkáme, že v návaznosti na obdržené připomínky nebude návrh konstruovat zákonnou cesi. Návrh bude upraven tak, že s
jednotkou přechází pouze dluhy (nikoli pohledávky), a tedy z návrhu § 1186 odst. 3 budou vypuštěna slova "pohledávky a". Domníváme se, že
z návrhu je zřejmé, k jakému okamžiku dochází k přechodu dluhů. Tímto okamžikem je okamžik převodu vlastnického práva k jednotce, tj.
zápisem do katastru nemovitostí. S ohledem na skutečnost, že k přechodu dluhů dochází ex lege a doprovází převod vlastnictví k jednotce,
žádný jiný okamžik nepřichází v úvahu. Pokud jde o požadavek formulovat případy přechodu dluhů pozitivním způsobem, je třeba jej
odmítnout. Obecným pravidlem má být přechod dluhů ex lege. Z tohoto obecného pravidla jsou pouze 2 výjimky, které návrh zakotvuje.
Návrh by byl velmi komplikovaný, pokud by se mělo postupovat odlišně, navíc by hrozilo riziko výkladu, že dluhy s jednotkou ze zákona
nepřechází. Smyslem navrhovaného ustanovení je zajištění právní jistoty všech dotčených stran, tedy převodce, nabyvatele a osoby odpovědné
za správu domu a pozemku a je třeba vyvažovat zájmy všech těchto osob, o což návrh usiluje. Ustanovení vychází z obecného ustanovení §
1106 a § 1107 občanského zákoníku o převodu vlastnického práva a ze zásady vigilantibus iura scripta sunt a zásady jednání v dobré víře.
Navrhované ustanovení proto stanoví, že dluhy na nabyvatele zásadně vždy přechází ex lege společně s převodem vlastnického práva, ledaže
je nabyvatel, který byl v dobré víře, nemohl zjistit. Výše případných dluhů, které spolu s jednotkou přechází na nabyvatele, by se měla
případně promítnout do kupní ceny jednotky. 

3 NSZ § 1200 D K bodu 32 (k § 1200 odst. 1):
Ve vztahu k záměru předkladatele umožnit založení a vznik společenství vlastníků jednotek byť i s jediným vlastníkem si tímto nejprve
dovolujeme upozornit na pojmově (jazykově) rozporuplné pojetí navrhované právní úpravy. Podle návrhu má jít o „společenství vlastníků“, které
zahrnuje toliko jediného vlastníka všech jednotek. Již ze samotného významového základu slova „společenství“ je přitom evidentní, že jde o
pojem, který imanentně vyjadřuje koexistenci více subjektů, tj. v daném kontextu koexistenci více vlastníků jednotek, čímž je současně vyloučen
protikladný význam tohoto pojmu v podobě existence pouze jediného subjektu – jediného vlastníka. Matoucí pojmosloví je v právním řádu
nežádoucí, a proto by měla být navrhovaná právní konstrukce spočívající v založení a vzniku právnické osoby 
za situace jediného vlastníka všech jednotek slovně vymezena způsobem odlišným od pojmu „společenství“. V této souvislosti však do popředí
vystupuje otázka, zdali je vytvoření předmětné konstrukce v právním řádu vůbec důvodné. Původním (a trvajícím) účelem vytvoření právní
konstrukce společenství vlastníků jednotek byla logická potřeba stanovit pravidla postupu pro tři a více vlastníků jednotek při správě společných
částí domu, jakož i v dalších oblastech, kde se různá práva více vlastníků vzájemně překrývají. Potřeba upravit takový postup pro jediného
vlastníka všech jednotek je z logiky věci vyloučena, neboť v osobě jediného vlastníka se koncentrují veškerá oprávnění k předmětu vlastnictví, a
proto jediný vlastník může svou vůli prosazovat nezávisle na jiných subjektech, přičemž je nerozhodné, zdali jediným vlastníkem všech jednotek
je fyzická či právnická osoba.

Neakceptováno Předně je třeba uvést, že společenství vlastníků je právnickou osobou sui generis, která má omezenou právní osobnost (srov. § 1194 odst. 1 a §
1189), přičemž členství v této právnické osobě je spajo s vlastnictvím jednotky v domě, který tato právnická osoba spravuje (srov. § 1194
odst. 2 věta první). Ze skutečnosti, že se na společenství vlastníků mají přiměřeně použít ustanovení o spolku, nevyplývá-li z ustanovení o
společenství vlastníků něco jiného (srov. § 1221), přičemž spolek je korporací, vyplývá, že také společenství vlastníků je korporací. Korporaci
sice zásadně tvoří společenství více osob (srov. § 210 odst. 1 občanského zákoníku), ale pokud to zákon přisustí, může mít korporace i jen
jediného člena (srov. § 211 odst. 1 věta první občanského zákoníku ). Zákon zde stanoví právní fikci, že na právnickou osobu (korporaci)
tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci (§ 210 odst. 2 občanského zákoníku). K tomu je třeba dodat, že typickými korporacemi
jsou i společnost s ručením omezeným a akciová společnost, u kterých zákon připouští jen jednoho společníka, resp. akcionáře [srov. § 11
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.].
I tyto korporace mají ve svém názvu slovo "společnost", který by měl primárně vyjadřovat členství více osob. Samotné slovo "společenství" v
názvu korporace proto není důvodem pro to, aby společenství vlastníků nemohlo být jednočlenné. Připuštění založení a vzniku společenství
vlastníků o jednom členu (resp. o jednom vlastníkovi) je v souladu s koncepcí občanského zákoníku, který staví na co nejdřívějším vzniku
společenství vlastníků. Vzhledem k tomu, že za splnění zákonem stanovených podmínek je založení společenství vlastníků obligatorní (srov. §
1198 v účinném i navrhovaném znění), lze mít obecně za to, že čím méně vlastníků bude při zakládání společenství vlastníků, tím snáze se
jeho založení docílí a vlastníci jednotek nebudou muset později čelit negativním důsledkům, pokud svou povinnost společenství vlastníků
založit nesplní. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že vlastníci mohou již dle účinné právní úpravy založit společenství vlastníků i dříve, než dojde
ke splnění podmínek pro vznik povinnosti založit společenství vlastníků (srov. § 1198). Již v současné době tak může vzniknout společenství
vlastníků pouze o dvou členech, resp. vlastnících.

4 MZE § 1182 Z Podle nové úpravy obsažené v § 1182 odst. 1 má vlastník jednotky povinnost předem oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku
stavební úpravu uvnitř svého bytu, která může mít dopad na společné části. Právní ošetření sleduje ochranu před nezodpovědnými zásahy
vlastníků jednotek, kdy neuvážená stavební úprava může zejména narušit statiku domu, jeho vnější vzhled anebo může vést k porušení
stavebních předpisů. Navrhujeme však oznamovací povinnost vlastníkovi uložit nikoliv vůči správci objektu, ale vůči statutárnímu orgánu
společenství. Najatý správce nemovitosti pouze vykonává placenou službu a s ohledem na její mnohdy nízkou kvalitu, se u statutárního orgánu dá
naopak předpokládat kvalitativně vyšší úroveň péče řádného hospodáře. V praxi navíc existují situace, kdy je statutární orgán SVJ, na rozdíl od
správce, vybaven členem se vzděláním v oblasti stavebnictví a může provést kontrolu důsledněji a s větší péčí než samotný smluvní správce.
Kromě toho změna adresáta oznamovací povinnosti podle § 1182 ze správce na statutární orgán nebrání statutárnímu orgánu ve využití služeb
správce, uzná-li to za vhodné a potřebné. 

Vysvětleno Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků, nebo správce, nevzniklo-li společenství vlastníků (srov. § 1190).
Vzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku, a vlastník jednotky plní svou oznamovací povinnost dle
navrhovaného § 1182 odst. 1 vůči společenství vlastníků, resp. vůči statutárnímu orgánu společenství vlastníků (srov. § 163, § 1205 a § 1208).
Pokud však nevzniklo společenství vlastníků, pak zde není ani žádný statutární orgán a osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je
správce. Správa bez vzniku společenství vlastníků, tedy správa vykonávaná správcem, je upravena v ustanovení § 1191 a násl. Správce jako
osoba odpovědná za správu domu není tatáž osoba jako "tzv. operativní správce" , tj. osoba, která má zajišťovat některé činnosti správy domu
a pozemku, se kterou osoba odpovědná za správu domu a pozemku uzavírá smlouvu o zajišťování těchto činnosti [srov. § 1208 písm. h)
účinného a § 1208 odst. 1 písm. g) navrhovaného znění]. 

                   
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5LHQTMA)



5 MZE § 1208 Z Podle navrhovaného § 1208 odst. 2 se rozhodnutí o změně stanov, kterým se mění náležitosti podle § 1200 odst. 2 písm. c), osvědčuje
veřejnou listinou. Vložení tohoto ustanovení, které přináší zpřísnění ve smyslu povinné formy notářského zápisu, dochází-li ke změně části
stanov, která upravuje členská práva a povinnosti podle § 1200 odst. 2 písm. c), považujeme za nadbytečně přísnou regulaci a doporučujeme
navrhovaný odst. 2 do stávajícího § 1208 nevkládat. Odhlédneme-li od složitého procesu registrace nových stanov na rejstříkovém soudě,
vlastníkům by měla být zachována alespoň částečně flexibilní a levná forma změny stanov, kdy si upravují své vnitřní poměry. 

Vysvětleno Navrhované ustanovení § 1208 odst. 2 představuje kompromis a vyvážení zájmů na ochranu zákonnosti stanov a administrativní zátěže
společenství vlastníků. Nejde o zpřísnění stávající právní úpravy, nýbrž o její sjednocení pro společenství vlastníků založená před a po
účinnosti občanského zákoníku. Ustanovení § 1200 odst. 3 účinného znění stanoví, že stanovy vyžadují formu veřejné listiny, to ovšem
neplatí, pokud se společenství vlastníků zakládá prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo
ujednání ve smlouvě o výstavbě. S ohledem na ustanovení § 564 občanského zákoníku (Vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou formu,
lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě), je třeba formy veřejné listiny i při změně stanov společenství
vlastníků. Dle navrhovaného znění § 1200 odst. 4 se veřejná listina vyžaduje pouze při založení společenství vlastníků, přičemž navrhovaný §
1208 odst. 2, který je zjevně lex specialis k § 564 občanského zákoníku, stanoví, že forma veřejné listiny bude vyžadována pouze při změně
stanov týkající se náležitostí dle § 1200 odst. 2 písm. c) a při jiných změnách již nebude nutná. K podrobnějším informacím viz zvláštní část
důvodové zprávy k  § 1200 a k navrhovanému § 1208 odst. 2.

6 MZE § 1177 D Z navrhovaného znění § 1177 NOZ doporučujeme vypustit evidování rodných čísel vlastníků jednotek osobou odpovědnou za správu domu a
pozemku. Navzdory argumentaci předkladatele obsažené v důvodové zprávě se jeví evidování rodných čísel vlastníků jednotek správcem objektu
jako nadbytečné a v rozporu s přístupem nastaveným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením
o ochraně osobních údajů). Podle článku 5 odst. 1 písm. c uvedeného nařízení, který upravuje Zásady zpracování osobních údajů, musí být
shromažďované osobní údaje: „přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
(„minimalizace údajů“).“ Shromažďování rodných čísel správcem pro identifikaci vlastníků uvedenou podmínku zcela jistě nesplňuje. 
V této otázce považuje za stěžejní stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, který dostal novelu NOZ rovněž k připomínkám.

Akceptováno V § 1177 budou zrušena slova ",rodné číslo, je-li přiděleno". 

7 MZE § 1180 D Nesouhlasíme se zrušením § 1180 odst. 2, který upravuje způsob určení výše příspěvku na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů
jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady. V dosavadní úpravě je správně zakotveno, že uvedené náklady se rozvrhnou na každou
jednotku stejně. V novele se navrhuje odst. 2) vypustit s tím, že by se výše příspěvku na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů
jejích orgánů nově určovala podle podílu na společných částech. Uvedená úvaha jde zcela špatným směrem, správce, výbor, popřípadě kontrolní
komise mají stejný objem práce s každou bytovou či nebytovou jednotkou bez ohledu na její velikost nebo počet osob, které ji užívají. U uvedené
platby není možné vycházet z podílu na společných částech domu jako je tomu například u tvorby fondu oprav, který velikosti jednotek logicky
zohledňuje. 

Vysvětleno Ustanovení § 1180 je ustanovením dispozitivním, což lze dovodit mimo jiné i z § 978 občanského zákoníku, resp. z § 1 odst. 2 občanského
zákoníku. Ustanovení § 978 občanského zákoníku stanoví, že od ustanovení této části zákona se lze odchýlit ujednáními s účinky vůči třetím
osobám, jen připouští-li to zákon. Určení výše příspěvku však účinky ve vztahu k třetím osobám nemá (jde pouze o určení příspěvků člena, tj.
osoby uvnitř spoluvlastnictví), proto je třeba vycházet z obecné úpravy § 1 odst. 2 občanského zákoníku. Navrhovaná přechodná ustanovení
řeší případy upravené ve stávajícím § 1180 odst. 2 a navržená právní úprava umožňuje úpravu poměru výše příspěvku dispozitivně v
prohlášení. 
S ohledem na skutečnost, že je pravidlo dispozitivní, nic nebrání vlastníkům jednotek, aby přijali úpravu odlišnou, resp. zachovali si stávající
pravidlo.

8 MZE § 1214 D Navrhovaný § 1214 zní: „Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se k přijetí
rozhodnutí vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech vlastníků jednotek.“
Předložený text není zcela srozumitelný. Má předkladatel na mysli, že většina se počítá z počtu odevzdaných hlasů (v případě hlasování per
rollam), nebo ze spočítaných hlasů na shromáždění vlastníků? A v druhé části normativní věty se zakotvuje 51 % ze všech vlastníků jednotek?
Prosíme o jednoznačnou formulaci první části věty § 1214.

Akceptováno Hlasuje-li se podle podílů je v zákoně uvedeno slovo "hlasů" a hlasuje-li se podle hlav není slovo hlasů uvedeno. 
Hlasování podle hlav je v § 1191 odst. 2 a § 1184 odst. 3. 
Aby byl lépe vystižen úmysl předkladatele, bude § 1214 nově znít: "Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek,
ledaže zákon stanoví, že se počítá z celkového počtu vlastníků jednotek."

9 kr-jihomoravsk§ 1198 D K novelizačnímu bodu č. 30 – text před spojkou „a“ doporučujeme nahradit tímto textem:
V § 1198 odst. 1 se za slova „vlastníci jednotek“ vkládají slova „v domě“ (ve stávajícím platném znění zákona je totiž slovo

„jednotek“   obsaženo 2x, a proto není z předloženého návrhu novely zákona jednoznačně zřejmé, ke kterému z nich se doplněná slova vztahují). 

Akceptováno Text novelizačního bodu bude upraven tak, že bude znít: 
"30. V § 1198 odst. 1 se za slova „vlastníci jednotek“ vkládají slova „v domě“ a slova „tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději 
po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce“ se nahrazují slovy „čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků“.

10 ČÚZK § 1169 D K bodu 3 (k § 1169 odst. 2)
Doporučuji odstavec 2 uvést v následujícím znění:

„(2) Ke změně prohlášení, která spočívá 
a) ve změně společných částí, při které se nemění velikost podílu na společných částech, nejde-li o části ve výlučném užívání vlastníků jednotky,
nebo 
b) ve změně účelu užívání bytu, nebo
c) ve změně pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení,
se vyžaduje pouze souhlas shromáždění.“.

Navrhovaný text je velmi komplikovaný a špatně srozumitelný. Jeho strukturování významně napomůže správnému pochopení.

Akceptováno Text § 1169 odst. 2 bude upraven takto: 
"Pouze souhlas shromáždění se vyžaduje ke změně prohlášení spočívající ve změně 
a) společných částí, při které se nemění velikost podílu na společných částech, nejde-li o části ve výlučném užívání vlastníka jednotky, 
b) účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlastníka, nebo
c) pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení.".

11 NSOUD § 1180 D Pochybnosti vzbuzuje: - stanovení poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku připadající na jednotku v prohlášení.
Doposud vždy platilo, že poměrné placení příspěvku na náklady spojené se správou domu a pozemku vlastníky jednotek podle velikosti jejich
spoluvlastnických podílů je jedním z hlavních atributů bytového spoluvlastnictví; odchýlit se od tohoto základního principu bylo možné jen
dohodou všech vlastníků jednotek. Z důvodové zprávy i nově navrhovaného znění § 1180 (ve spojení s § 1169) se zdá, že z tohoto pravidla
vychází i návrh novely, současně však určení, v jakém poměru se budou vlastníci jednotek podílet na nákladech se správou domu a pozemku,
ponechává v první řadě na původci prohlášení (kterým může být i jediná osoba – vlastník nemovité věci), kterému navrhovaná úprava nebrání
stanovit tento poměr jakkoliv jinak, tedy aniž by respektoval podíly na společných částech. V praxi je pak zpravidla nemožné, aby např. vlastník
jednotky, který má sice jen menšinový podíl na společných částech, avšak podle původce prohlášení má platit většinu příspěvků na správu domu
a pozemku, dosáhl změny výše příspěvků stanovených v prohlášení.
Ani samotný text navrženého znění § 1180 nepodporuje výklad předkladatelů uvedený v důvodové zprávě o dispozitivnosti tohoto ustanovení.
Jestliže základním principem bytového spoluvlastnictví, z něhož úprava v o. z. vychází, je, že se vlastníci jednotek podílí na nákladech spojených
se správou domu a pozemku (stejně jako na rozhodování, odpovědnosti za dluhy SVJ atd.) podle míry svého podílu na společných částech, pak
smysl a účel zákona by při nově navrženém textu § 1180 svědčil spíše pro výklad, že jde o úpravu kogentní.
Stávající § 1180 odst. 2 nevyvolává v praxi ani tak problémy výkladové jako spíš praktické – nerozlišování příspěvků vybraných podle § 1180
odst. 1 a podle § 1180 odst. 2; výkladové problémy souvisí pouze s otázkou (ne)přizpůsobení se této úpravě i SVJ, které vznikly před účinností o.
z.

Vysvětleno Předně je třeba poznamenat, že poměr výše přispěvků, jako jeden z hlavních atributů bytového spoluvlastnictví, by měl být vždy zachycen v
některém ze základních dokumentů bytového spoluvlastnictví. V úvahu přichází pouze prohlášení nebo stanovy. Stanovy však nemusí být
přijaty ve všech případech bytového spoluvlastnictví (správa bez vzniku společenství vlastníků), nezbývá proto, než stanovit, že poměr výše
příspěvků je povinnou náležitostí prohlášení. Co se týče skutečnosti, že o poměru výše příspěvků bude rozhodovat primárně původce
prohlášení (přičemž vlastníci jednotek mají vždy možnost prohlášení včetně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku změnit - srov.
navrhované znění § 1169), je třeba vycházet ze zásad soukromého práva, konkrétně zejména ze zásady, že nikdo nesmí těžit ze svého
nepoctivého činu (§ 6 odst. 1 občanského zákoníku) a že zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany (§ 8 občanského zákoníku ). Ovšem
právě proto, že poměr výše příspěvků je součástí prohlášení, do kterého může každý nahlédnout v katastru nemovitostí (vzniklo-li společenství
vlastníků, tak i ve sbírce listin rejstříku společenství vlastníků - srov. § 1220 odst. 2), může si každý potenciální nabyvatel jednotky v domě
zjistit, jaký poměr výše příspěvků připadá na jednotku, kterou chce nabýt do vlastnictví. Navíc lze podotknout, že i podle stávající právní
úpravy může poměr výše příspěvku určovat jediná osoba. Náležitosti stanov mohou být součástí prohlášení (§ 1166 odst. 2), o těch rozhoduje
původce prohlášení, a poté jakákoli změna je obtížná (srov. § 1214). Rovněž pokud stanovy tvoří dvě osoby, situace není příliš odlišná
(například případy smlouvy o výstavbě). Pokud jde o povahu ustanovení, tak dispozitivnost § 1180, a to jak v účinném, tak v navrhovaném
znění, vyplývá z ustanovení § 1 odst. 2 občanského zákoníku [Ustanovení § 978 občanského zákoníku stanoví, že od ustanovení této části
zákona se lze odchýlit ujednáními s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon. Určení výše příspěvku však účinky ve vztahu k
třetím osobám nemá (jde pouze o určení příspěvků člena, tj. osoby uvnitř spoluvlastnictví), proto je třeba vycházet z obecné úpravy § 1 odst. 2
občanského zákoníku)]. Není zde dán žádný důvod k tomu, aby bylo ustanovení § 1180 kogentní. Na dispozitivnost ukazuje i navrhované
ustanovení § 1166 odst. 1 písm. c). Pokud by bylo ustanovení § 1180 kogentní, nedávalo by smysl, aby muselo být opisováno do prohlášení,
aniž by byla vlastníkům jednotek dána možnost upravit si poměr výše příspěvků jinak. Dispozitivnost ustanovení je navíc zdůrazněna v
důvodové zprávě, úmysl zákonodárce je tak zjevný.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5LHQTMA)



12 NSOUD § 1185 D Pochybnosti vzbuzuje - úprava správy spoluvlastníků jednotky v § 1185 odst. 2 – nevidíme žádný důvod, proč by správcem společné věci
(jednotky) mohl být jen jeden ze spoluvlastníků jednotky. Jestliže ani členem statutárního orgánu SVJ (výboru) nemusí být některý z vlastníků
jednotky, ale může to být jakákoliv 3. osoba, není asi rozumný důvod, proč by si spoluvlastníci jednotky nemohli jako svého správce, který za ně
bude jednat, zvolit kohokoliv. 

Akceptováno Text bude ponechám v původním znění.

13 NSOUD § 1186 D Pochybnosti vzbuzuje - zařazení záloh na plnění spojená nebo související s užíváním bytu („služby“) mezi platby, které nemusí osoba odpovědná
za správu domu a pozemku vyúčtovat při převodu vlastnického práva k jednotce (§ 1186 odst. 1).
Lze sice pochopit snahu „ulehčit“ osobě odpovědné za správu domu a pozemku vymáhání veškerých plateb, které s jednotkou nebo s osobou
předcházejícího vlastníka jednotky souvisí, nelze však přehlédnout naprosto rozdílnou povahu těchto plateb. 
„Nevyúčtovávání“ příspěvků na správu domu a pozemku odráží charakter těchto příspěvků – nejde o zálohové platby, jde o příjem SVJ (§ 16
odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.), slouží k úhradě nákladů spojených se společnou věcí, ať již aktuálně vzniklých, nebo k vytváření
dlouhodobé rezervy pro hrazení těchto nákladů v budoucnosti, či ke splácení nákladů, na jejichž úhradu si musela osoba odpovědná za správu
domu a pozemku půjčit, jde tak o platby, které bezprostředně souvisí se spoluvlastnictvím společných částí domu a na kterých se vlastník
jednotky zásadně podílí podle velikosti svého podílu na těchto společných částech.
Naproti tomu placení služeb spojených s užíváním jednotky má úplně jinou povahu. Souvisí s užíváním „bytu“ (nikoliv primárně společných
částí), výše se odvíjí od počtu osob, které byt užívají, většinou jde o zálohové plnění, které je třeba vyúčtovat, a to podle pravidel stanovených v
zákoně č. 67/2013 Sb. Nabyvatel (stejně jako osoba odpovědná za správu domu a pozemku) by byl sice schopen zjistit při převodu vlastnictví,
zda a v jaké výši dluží dosavadní vlastník jednotky zálohy za služby, nikoliv už to, jaké lze předpokládat po skončení zúčtovacího období
vyúčtování těchto záloh. Přestože některé služby podle zákona č. 67/2013 Sb. mohou být placeny i paušálem, ustanovení § 1186 odst. 1 v návrhu
novely hovoří jen o zálohách (znamená to, že dluhy na paušálních platbách by nepřecházely?).

Akceptováno Bude zachována stávající dikce odstavce 1 s tím, že dojde pouze k terminologickému zpřesnění, když § 1186 odst. 1 bude nově znít: "Při
převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu a pozemku povinnost vypořádat příspěvky na správu domu
a pozemku." . K datu převodu se zálohy nevypořádávají. Po skončení zúčtovacího období se vypořádají pouze služby podle provedeného
vyúčtování, a to poměrně s původním a novým vlastníkem. 

14 NSOUD Obecně D Pochybnosti vzbuzuje celá koncepce zakládání a vzniku SVJ
V minulosti nebyl vznik společenství vlastníků ponechán na vůli vlastníků jednotek, ale vznikalo za splnění zákonem stanovených podmínek
přímo ze zákona (§ 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb.), o. z. tuto koncepci opustil a stejně jako u jiných právnických osob je od 1. 1. 2014 nutné ho
nejprve založit – přijetím stanov (§ 1200) - a posléze zapsat do veřejného rejstříku (1204) a teprve tímto zápisem dojde k jeho vzniku. I nadále
platí, že jde o právnickou osobu, jejíž právní osobnost je omezena (§ 1194 odst. 1). Přestože zákonodárce upravil založení a vznik SVJ v o. z.
stejně jako u jiných právnických osob, a současně upravil i otázky správy domu a pozemku před vznikem společenství vlastníků (zavedením
institutu „Správce“), stále vychází z předpokladu, že je-li v domě alespoň 5 jednotek ve vlastnictví 3 různých vlastníků, SVJ vzniknout musí
(není-li některý ze zakladatelů SVJ majoritním vlastníkem) a snaží se úpravou v § 1198 (blokace převodů) vlastníky jednotek „přinutit“, aby tak
stalo. Taková úprava přináší mnohé výkladové problémy a je nepochybně zcela na místě, aby byla změněna. 
Otázku, zda stanovy mají být přijímány pouze samostatně, či zda mohou být součástí prohlášení či smlouvy o výstavbě, nepovažujeme za stěžejní 
– lze si představit obě (fungující) úpravy. Významné nemůže být ani to, zda po změně „volají developeři“ (jak se uvádí v důvodové zprávě).
Podstatné je vyřešit koncepčně postavení (a s tím související založení a vznik SVJ), což ale nečiní ani navržená novela. 
I nadále SVJ nevzniká ze zákona a je třeba ho založit přijetím stanov a vznikne až zapsáním do veřejného rejstříku (jako by se ponechávalo na
vůli vlastníků jednotek, zda SVJ vznikne), současně však úprava i nadále vychází z toho, že je-li v domě alespoň 5 jednotek ve vlastnictví
různých vlastníků, musí SVJ vzniknout a vlastníky jednotek k jeho založení „nutí“ úpravou blokací převodů (§ 1198). Nově umožňuje vznik SVJ
s jediným členem a navazuje tak na úpravu kapitálových obchodních společností (§ 211 odst. 1 o. z., § 11 odst. 1 ZOK), kterou však SVJ není.
Zároveň ponechává přiměřené použití ustanovení o spolku (§ 1221) – což ostatně koresponduje s tím, že SVJ není nic jiného než nucený spolek.
Podle § 214 však musí mít spolek alespoň tři členy. Možnost vzniku SVJ s jediným (popř. majoritním vlastníkem) neodpovídá účelu, k němuž
má SVJ sloužit, ani jeho tradičnímu postavení.
Úprava založení a vzniku SVJ tak působí i nadále zcela nesourodým dojmem několika úprav, které se navzájem nedoplňují a logicky bude i
nadále přinášet výkladové problémy. 
Návrh novely nijak nelimituje (na rozdíl od současné úpravy - § 1202 odst. 2, § 1193) rozhodování většinového vlastníka před vznikem SVJ, ani
po vzniku SVJ.

Vysvětleno Podle navrhované úpravy bude společenství povinnně vznikat v domech s 5 jednotkami, po převodu čtvrté jednotky ( zde byla pouze
vyjasněna poněkud složitá formulace). Pokud byl zrušen vznik společenství ex lege a nadále trvá zájem na jeho povinné existenci nebyl
nalezen vyhovující způsob než ten, který je obsažen v § 1198. Matoucí ustanovení § 1202 a 1203, která byla do právní úpravy začleněna až při
projednávání návrhu, a která umožňují odklad vzniku společenství se navrhují zrušit, neboť jako výjimka z pravidla povinné existence
společenství přinášejí pro praxi spíše potíže, a to vzhledem k solidárnímu postavení vlastníků jednotek do vzniku SVJ (nová úprava
neobsahuje obdobu § 3 zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k
bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení podpůrného
užití ustanovení s o spoluvlastnictví, ani obdobu ustanovení § 12 o dílčí odpovědnosti vlastníků jednotek. Stejně tak je komplikované
postavení vlastníků v různých řízeních vedených s třetími osobami. Vzhledem k předchozí úpravě je však nutné podrobnější úpavou správce
vyřešit jeho postavení a kompetence práve pro případy, kdy je vznik společenství podle zrušovaných ustanovení § 1202  a 1203 odložen.

15 NSOUD § 1214 D Matoucí je úprava § 1214
Hlavní zásada je přesně opačná než říká toto ustanovení – vlastníci jednotek hlasují podle velikosti svých podílů na společných částech, nikoliv
podle „hlav“, z dosavadní, ani z nově navrhované úpravy, ostatně ani není zřejmé, které specifické situace (jak říká důvodová zpráva) vyžadují
hlasovaní podle „hlav“ a nikoliv podle podílů.

Akceptováno § 1214 bude nově znít: "Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se počítá z celkového
počtu vlastníků jednotek." 

16 NSOUD § 1192 Z Zásadně pak nelze souhlasit s dalšími navrhovanými změnami:- úprava solidární odpovědnosti vlastníků jednotek z jednání správce před
vznikem SVJ (§ 1192).
I když podle současné úpravy je výslovně řešena pouze odpovědnost členů SVJ za dluhy SVJ v souvislosti s členstvím v SVJ (§ 1194 odst. 2) a
při jeho zániku (§ 1216), s tím že členové SVJ za ně odpovídají podle velikosti svých podílů na společných částech, dá se výkladem úpravy
bytového spoluvlastnictví dospět k závěru, že stejně jako za přecházející úpravy (zákon č. 72/1994 Sb.) i nyní platí, že vlastníci jednotek jsou
oprávněni a povinni z právních jednání týkajících se společné věci v poměru podle velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných
částech, jde o jejich dílčí závazky. Jde o jedno ze základních a zásadních specifik úpravy bytového spoluvlastnictví, od něhož není rozumný
důvod se odchylovat. Úprava v § 1192 společně s § 1195, § 1216 by mohla vést k situaci, kdy za dluh, který vznikne jednáním správce před
vznikem SVJ bude vlastník odpovídat společně a nerozdílně s ostatními vlastníky jednotek (§ 1192), po vzniku SVJ přejde dluh na SVJ (§ 1195
odst. 2) a tentýž vlastník tak za něj bude ručit podle velikosti svého podílu na společných částech (§ 1194 odst. 2) a zanikne-li SVJ přejde na něj
tentýž dluh podle velikosti jeho podílu na společných částech (§ 1216).

Neakceptováno Navrhované ustanovení § 1192 na rozdíl od účinné právní úpravy staví najisto, zda a jak jsou vlastnící jednotek zavázáni z jednání správce
jako osoby odpovědné za správu domu a pozemku. Správce zásadně jedná sám a svým právním jednáním zavazuje vlastníky jednotek. Pokud
však jde o záležitost, která je v případě existence společenství vlastníků v působnosti shromáždění (srov. § 1208), pak správce potřebuje k
právnímu jednání souhlas vlastníků jednotek, jinak je správce z tohoto právního jednání zavázán sám. Co se týče solidární odpovědnosti
vlastníků jednotek bez vzniku společenství vlastníků, navrhované ustanovení § 1192 pouze výslovně upravuje to, co se v současné době
dovozuje výkladem. Již dle účinné právní úpravy se dovozuje, že pokud nevzniklo společenství vlastníků, pak jsou vlastníci jednotek z
právních jednání týkajících se společné věci oprávněni a povinni společně a nerozdílně, jelikož se použije ustanovení § 1127 občanského
zákoníku (uplatní se pouze před vznikem společenství vlastníků). Právní úpravu v občanském zákoníku v tomto ohledu nelze srovnávat s
právní úpravou v zákoně o vlastnictví bytů, dle kterého se na bytové spoluvlastnictví nemohla subsidiárně použít ustanovení občanského
zákoníku z roku 1964 o spoluvlastnictví (viz § 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů),
a proto se i při správě bez vzniku společenství vlastníků subsidiárně použilo ustanovení § 13 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů. Solidární
odpovědnost vlastníků jednotek v případě, kdy nevzniklo společenství vlastníků, je také jednou ze skutečností, která nutí vlastníky jednotek k
včasnému založení společenství vlastníků při splnění zákonem stanovených podmínek (vedle blokace převodu vlastnického práva dle § 1198
odst. 2). Závěrem podotýkáme, že uvedené pravidlo se neuplatní v případě subjektů podléhajícím zákonu č. 311/2013 Sb. o převodu
vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 177/2018 Sb., tamní úprava obsahuje speciální pravidlo (srov. § 24 odst. 5 první věta zákona č. 311/2013 Sb.). Tato skutečnost bude
doplněna do § 24 odst. 5 druhá věta zák. č. 311/2013 Sb. (stejně jako je vyloučena aplikace § 1127 občanského zákoníku|) - "Ustanovení §
1127 a 1192 část věty před středníkem občanského zákoníku se nepoužijí do vzniku..."
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17 NSOUD § 1209 Z Zásadně pak nelze souhlasit s dalšími navrhovanými změnami:- přezkum přijatých rozhodnutí shromáždění soudem (§ 1209)
Úprava, kdy soud rozhoduje jen o (ne)platnosti rozhodnutí, které přijalo shromáždění, je stejná od účinnosti zákona č. 72/1994 Sb., v praxi nečiní
žádné obtíže, judikatura je léta ustálená. Dosavadní úprava respektuje, že při přezkumu rozhodnutí SVJ, jde o zásah veřejné moci do
soukromoprávních vztahů, a je proto na místě pouze ve zcela odůvodněných a výjimečných případech (soud může zásadně zasahovat do
vnitřních poměrů právnické osoby jen v zákonem stanovených případech a za zákonem stanovených podmínek). Aplikovat na přezkum
rozhodnutí shromáždění SVJ úpravu poměrů podílových spoluvlastníků (§ 1139) není vhodné už jen pro odlišnost obou typů spoluvlastnictví a
jejich specifika; u bytového spoluvlastnictví – na rozdíl od spoluvlastníků podílových – jde o rozhodování právnické osoby, navíc pro bytové
spoluvlastnictví je typické, že velmi často je v domě několik desítek jednotek a jde tak o rozhodování několika desítek bytových spoluvlastníků o
nakládání se společnou věcí – společnými částmi nemovité věci.
Jestliže návrh na přezkum rozhodnutí podle § 1209 odst. 1 může podat jen přehlasovaný vlastník pak (ani při obdobném použití tohoto
ustanovení) není zcela zřejmé, kdo bude legitimován k podání žaloby podle § 1209 odst. 5 - bude-li chtít vlastník jednotky napadnout rozhodnutí
jiných orgánů než shromáždění, bude napadat rozhodnutí, jehož přijetí se zpravidla neúčastnil (ani nemohl) a nemůže být tedy ani
přehlasovaným vlastníkem.

Akceptováno částečněNavrhované ustanovení § 1209 zpřesňuje současné znění a reaguje také na judikaturu Nejvyššího soudu, konkrétně na rozhodnutí ze dne 15.
3. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4567/2016, ve kterém Nejvyšší soud vyložil stávající ustanovení § 1209 tak, že se lze dovolávat pouze neplatnosti
rozhodnutí shromáždění. Máme za to, že takový výklad neodpovídá úmyslu zákonodárce, jelikož z použití slov "o záležitosti rozhodl"
nevyplývá pouze vyslovení (ne)platnosti rozhodnutí shromáždění, ale předpoklad, že rozhodnutí soudu může mít svou podstatou různý obsah.
To vyplývá i ze skutečnosti, že v obou odstavcích tohoto ustanovení jsou použita slova "o záležitosti rozhodl" a rozhodování soudu by tak
mělo mít obdobný charakter. Navrhované ustanovení je tak nejen zpřesněním účinné právní úpravy, ale také konkretizuje, jak soud může
rozhodovat. Navrhované ustanovení je inspirováno ustanovením § 245, 258 a 1139 občanského zákoníku. Text navrhovaného ustanovení však
bude upraven, a to tak, že v odstavci 1 bude omezena možnost podání návrhu na změnu rozhodnutí shromáždění soudem takto: "Přehlasovaný
vlastník jednotky může navrhnout soudu, aby rozhodl, že rozhodnutí shromáždění nemá vůči němu právní účinky, nebo aby takové rozhodnutí
zrušil nebo aby je nahradil svým rozhodnutím, jímž uspořádá právní poměry vlastníků jednotek podle slušného uvážení; v rámci toho může též
navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Přehlasovaní vlastníci, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů,
nejméně však dva z nich, mohou také navrhnout soudu, aby rozhodnutí shromáždění změnil tak, že uspořádá právní poměry vlastníků
jednotek podle slušného uvážení. Soud může zejména rozhodnout, zda se má rozhodnutí uskutečnit bez výhrad, s výhradami či proti
zajištění, anebo zda se uskutečnit vůbec nemá.". Odstavec 5 navrhovaného ustanovení po vzoru právní úpravy obchodních korporací stanoví,
že je možné napadnout rozhodnutí i jiných orgánů společenství vlastníků, pokud bylo rozhodnutí o záležitosti, která je jinak v působnosti
shromáždění [např. stanovy v souladu se stávajcím § 1208 písm. f) bod 7, resp. navrhovaným § 1208 odst. 1 písm. e) bod 2 určí vyšší částku
nákladů, při níž je dána působnost shromáždění schvalovat opravy nebo stavební úpravy společné části].K tomu je však třeba dodat, že půjde jen o 
rozhodnutí v působnosti shromáždění, kterou lze v souladu se zákonem přenést stanovami na jiný orgán společenství vlastníků. Pokud by stanovy přenesly
na jiný orgán působnost, kterou na jiný orgán v souladu se zákonem převést nelze, bylo by případné rozhodnutí tohoto jiného orgánu v rámci dané
působnosti nicotné. Vzhledem k tomu, že v případě podání návrhu, který směřuje proti rozhodnutí jiného orgánu než shromáždění, zde z podstaty věci není
žádný přehlasovaný vlastník, bude text návrhovaného odstavce 5 doplněn, a to následovně: "Odstavce 1, 3 a odstavec 4 věta první se použijí obdobně i na
rozhodnutí jiných orgánů společenství vlastníků tehdy, byla-li činěna v působnosti shromáždění; návrh může podat každý vlastník jednotky." 

18 MO § 1193 D K bodu 26 (k § 1193 odst. 3):
Doporučujeme slova „Přestane-li být soudem odvolaný správce majoritním vlastníkem, zvolí vlastníci jednotek bez zbytečného odkladu nového
správce“ nahradit slovy „Přestane-li být soudem jmenovaný správce majoritním vlastníkem, zvolí vlastníci jednotek bez zbytečného odkladu
nového správce“.
Odůvodnění:
Slovo „odvolaný“ se do návrhu zákona dostalo patrně omylem. S ohledem na kontext a smysl ustanovení, které se váže k odstavci 3 větě první a
nikoliv větě druhé, má jít o jmenovaného správce. Toto potvrzuje také navazující ustanovení za středníkem: „okamžikem zvolení nového správce
přestává být soudem jmenovaný správce správcem“.
Tato připomínka je doporučující.

Vysvětleno V předmětné větě je slovo "odvolaný" na místě. Správce jmenovaný soudem totiž není majoritní vlastník a tudíž mu nemůže podíl na
společných částech klesnout pod polovinu. V navrhovaném ustanovení § 1193 odst. 2 se stanoví, že majoritní vlastník je vždy správcem.
Přestane-li být majoritním vlastníkem, mohou si (ale nemusí) vlastníci jednotek zvolit nového správce. Pokud však je majoritní vlastník jako
správce z pozice správce soudem v souladu s § 1193 odst. 3 odvolán a na jeho místo je soudem ustaven jiný správce, vlastníci jednotek
takového soudem jmenovaného správce odvolat nemohou. Obecně totiž platí pravidlo, že kdo do funkce jmenuje, ten i odvolává. Na tuto
skutečnost pak reaguje poslední věta navrhovaného § 1193 odst. 3, která umožňuje vlastníkům jednotek odvolat soudem jmenovaného správce
v případě, že majoritnímu vlastníku klesne podíl pod polovinu. Pokud by totiž majoritní vlastník jako správce nebyl z této funkce soudem
odvolán, ostatní vlastníci by jej mohli při poklesu podílu pod jednu polovinu odvolat. Tuto možnost je třeba zakotvit i tehdy, je-li majoritní
vlastník jako správce soudem odvolán a na jeho místo je soudem jmenován jiný správce.

19 MPO § 1175 D K novelizačnímu bodu 6: Upozorňujeme, že v předmětném ustanovení přetrvává právně neurčitý pojem „dobrý vzhled domu“ a ačkoliv v části
tohoto ustanovení za středníkem nově dochází k upřesnění situace, kdy se vlastníka jednotky týká pouze povinnost údržby ve vztahu ke společné
části uvnitř bytu, respektive společné části, kterou má tento vlastník vyhrazenu k výlučnému užívání, lze mít obavy, že toto ustanovení může v
budoucnosti činit aplikační problémy. Např. proto, že v případě společné části, jež je vyhrazena k výlučnému užívání vlastníka (balkón, lodžie),
se může postup podle nově navrženého ustanovení § 1175 odst. 2 jevit pro dotčeného vlastníka jako složitý, a to ve vztahu k posouzení zachování
nebo porušení dobrého vzhledu domu. To nakonec může vést k tomu, že se dotčení vlastníci budou i přes novou právní úpravu obracet na osobu
odpovědnou za správu domu a pozemku, aby tato osoba zamýšlenou údržbu posoudila nebo, jako osoba jednající s péčí řádného hospodáře,
údržbu přímo provedla (ačkoliv předkladatel ve zvláštní části důvodové zprávy uvádí, že „V těchto případech se vlastník jednotky neobrací na
osobu odpovědnou za správu domu a pozemku. Ustanovení opravňuje vlastníka jednotky k údržbě příslušných společných částí, osoba
odpovědná za správu domu a pozemku tyto společné části neudržuje.“) Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme zvážit nově navrhovanou
právní úpravu.

Neakceptováno Pojem dobrý vzhled domu obsahovala i původní právní úprava a v praxi nečinila žádné problémy. 
Údržba společných částí domu byla upravena i v původně právní úpravě a nečinila žádný problém.
Za údržbu lze považovat soubor činností, které mají zajistit, že se zachová provozuschopný stav stavby nebo zařízení. Podle § 3 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se údržbou stavby rozumějí práce,
jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
V rámci zpřesnění textu budou v odst. 2 za středníkem  slova "stejným způsobem" nahrazena slovy "stejně tak.

20 MPO § 1177 D K novelizačnímu bodu 8: nově má vlastník jednotky bez zbytečného odkladu oznamovat osobě odpovědné za správu domu a pozemku, mimo
jiné, také své rodné číslo, je-li mu přiděleno. Osoba odpovědná za správu domu a pozemku má pak oprávnění (novelizační bod 9) zpracovávat
údaje v rozsahu podle ustanovení § 1177. Ačkoliv chápeme záměr předkladatele, a to v souvislosti s jednoznačnou identifikací osoby vlastníka
jednotky (příp. bývalého vlastníka jednotky) vzhledem k výkonu určitých povinností ze strany osoby odpovědné za správu domu a pozemku
(např. osoba odpovědná za správu domu a pozemku z pozice věřitele uplatňuje nároky vůči vlastníkovi jednotky, který je v pozici dlužníka),
domníváme se, že navrhovaná úprava je, co se týká oznamování rodných čísel, nesystémová a nepřiměřená, protože ne každý vlastník jednotky
musí mít rodné číslo přiděleno. Tento osobní údaj, který je zneužitelný, bude tudíž k dispozici jen u některých vlastníků jednotek a u jiných
vlastníků jednotek k dispozici nebude (někteří cizinci, u kterých samozřejmě může také docházet k situacím jako je změna příjmení nebo bydliště
nebo k dalším situacím, které předkladatel popisuje ve zvláštní části důvodové zprávy). Nově navrhovaná úprava tak plošně dopadá na většinu
vlastníků jednotek, ale prakticky bude osoba odpovědná za správu domu a pozemku identifikovat, v souvislosti s výkonem některých povinností
v rámci bytového spoluvlastnictví, pomocí rodného čísla jen část vlastníků jednotek, respektive v souvislosti s běžným výkonem předmětných
povinností si osoba odpovědná za správu domu a pozemku vystačí s údaji, jako jsou jméno, příjmení a doručovací adresa (srov. s možností zjistit
vlastníka jednotky z výpisu katastru nemovitostí). Vzhledem k výše namítané nesystémovosti a nepřiměřenosti nově navržené právní úpravy
doporučujeme v novelizačním bodě 8 slova „rodné číslo, je-li přiděleno,“ zrušit.

Akceptováno Bude vypuštěno rodné číslo. K tomu viz připomínka č. 6.

21 MPO Obecně D Nesnižovat hlasovací kvorum, neodstraňovat potřebu kvalifikované „většiny“ při hlasování o důležitých otázkách (změna prohlášení vlastníka,
stanov, schválení zástavy nebo úvěru a velkých investičních akcí, které mohou zadlužit společnost). Řešit absenci potřebného hlasu nebo
případných obstrukcí jednotlivých členů zakotvením právní fikce souhlasu např. pro situaci, kdy byl po sobě 2x v období 6 měsíců písemně a
prokazatelně vyzván, aby se vyjádřil a takový člen, ať už z jakýchkoliv důvodů, nekonal. To bude motivovat členy se vyjádřit, neblokovat
hlasování, jinak je dán jejich souhlas. Tím nebude ohroženo právo vlastníka, jako je ohroženo snižováním hlasovacích kvor nebo odstraňováním
kvalifikované většiny. Dalším možným řešením je, aby se nemusel obracet jednotlivý člen na soud, ale aby se, v případě nesouhlasu nebo
nedosažitelnosti potřebné kvalifikované většiny, ve výše uvedených situacích obracel na soud statutární orgán.

Vysvětleno Ve stanovách lze upravit vyšším kvórem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5LHQTMA)



22 MPO Obecně D Zakotvit povinnost statutárního orgánu předkládat členům společnosti vyúčtování jiných uskutečněných plateb (např. „fondu oprav“, další
majetkové účasti) v určité struktuře, a to každoročně, např. pod sankcí ztráty mandátu (např. obdobně podle nově navržené úpravy ustanovení
§1193 odst. 3, tedy že by soud na návrh člena společnosti takového člena statutárního orgánu odvolal a jmenoval člena nového), náhrada škody,
kterou způsobil člen statutárního orgánu je upravena v ustanovení § 159 občanského zákoníku. Případně zakotvit povinnost umožnit k nahlédnutí
vyúčtování všech členů.

Vysvětleno Odkazujeme na § 1208 odst. 1 písm. c), který stanoví materiály určené ke schválení shromážděním. 

23 MPO Obecně D Pro zabránění zadlužování družstev a SVJ stanovit povinnost pro statutární orgán zahájit vymáhání pohledávek od všech dlužníků, kteří nezaplatí
ve lhůtě ani do 3 měsíců (od splatnosti nebo doručení výzvy k zaplacení). To pod sankcí ztráty mandátu (viz sankce odvolání soudem a náhrada
škody členem statutárního orgánu u předchozího bodu).

Vysvětleno Statuární orgán má postupovat s péčí řádného hospodáře. Může být i odvolán, pokud svou funkci nevykonává řádně.

24 MPO Obecně D Zakotvit povinnost každý rok předkládat členům přehled dlužných částek každé dlužné osoby jmenovitě, ať už fyzické či právnické, s přehledem
kroků statutárního orgánu, které nastaly po 3 měsíčním nesplácení. Toto jedině zamezí plíživému zadlužování, kterého jsme svědky a tedy
budoucí nejistoty v bydlení z důvodu propadnutí majetku věřitelům. Přednostní věřitelské právo je sice zajímavý institut, ale v podstatě řeší
nedostatečné chránění potřebných plateb společnosti.

Neakceptováno Předmětné otázky spadají pod § 1179. Dále však je třeba zohlednit i otázku ochrany osobních údajů dle GDPR.

25 MZV § 1177, § 
1178

D K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemám zásadní připomínky, nicméně doporučuji posoudit soulad navrhovaných novelizačních bodů 8
a 9, tj. soulad nového znění ust. § 1177 a ust. § 1178 občanského zákoníků, podle nichž by vlastník jednotky měl osobě odpovědné za správu
domu a pozemku poskytnout mezi jinými údaji i rodné číslo a tato osoba by měla vést evidenci příslušných údajů, s principem minimalizace
údajů při zpracování osobních údajů. Tento princip, zakotvený v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů), stanoví, že osobní údaje musejí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah
ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Je však otázkou, zda tento princip, zejména jeho aspekt přiměřenosti, je naplněn v případě
shromažďování a zpracování rodných čísel osobou odpovědnou za správu domu a pozemku pro účely identifikace vlastníků jednotek. Důvody
potřebnosti zpracovávat osobní údaj ve formě rodného čísla jsou sice vysvětleny ve zvláštní části důvodové zprávy v odůvodnění k předmětnému
ustanovení, avšak posouzení souladu této úpravy s obecným nařízením o ochraně osobních údajů není zmíněno v její obecné části – v části e) o
zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie.  

Akceptováno Viz připomínka č. 6.

26 DA ČR (SČMB§ 1182 Z Čl. I., bod 16. (§ 1182):
Navrhujeme v § 1182 odst. 1 odstranit text: „, která může mít dopad na společné části“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme, aby vlastník oznamoval stavební veškeré stavební úpravy v bytě z následujících důvodů:
a) Posouzení, zda se stavební úprava dotkne společných částí, je činnost odborná, kterou by měl provádět správce domu a pozemku. Takové
posouzení nemá možnost udělat, pokud se o stavebních úpravách nedozví. Vlastníci jednotek často nejsou schopni určit, zda se stavební úprava v
bytě společných částí dotkne nebo nikoli.
b) Stavební úpravy jsou již větším zásahem uvnitř jednotky (nejde o přitlučení obrazu, výmalbu apod.), které mohou mít vliv na komfort užívání
ostatních jednotek nebo společných částí. Stavební úpravy mohou být spojeny s větší prašností nebo hlukem. Správce domu by měl mít o takové
činnosti v domě přehled.  

Neakceptováno Společenství vlastníků jednotek má kompetence v zásadě pouze ve věcech správy společných částí. Nelze rozšiřovat jeho kompetence nad
rámec možné přiměřenosti zásahu do vlastnického práva. Panují rovněž obavy, že při vypuštění uvedeného dodatku by bylo pravidlo
vykládáno přiliš široce a bylo by třeba osobě odpovědné za správu domu a pozemku oznamovat prakticky jakoukoli činnost. S ohledem na
skutečnost, že jednotka je vlastnictví konkrétní osoby, lze to bylo možno považovat za neodůvodněný zásah do vlastnického práva, které je
chráněno zákonem i ústavním pořádkem. Vzhledem k rozsahu předmětu vlastnictví a vymezení společných částí, lze předpokládat, že většina
stavebních úprav se společných částí spíše dotkne, přičemž určité omezení v případě stavebních úprav obsahuje i stavební zákon. 

27 DA ČR (SČMB§ 1186 Z Čl. I., bod 22. (§ 1186 odst. 3):
Navrhujeme upravit ustanovení § 1186 odst. 3 tak, že se text první věty za slovy „…za správu domu a pozemku“ vymazává: 
(3) Při převodu vlastnického práva k jednotce přechází s jednotkou na nabyvatele pohledávky a dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a
pozemku, ledaže je nabyvatel jednající v dobré víře nemohl z potvrzení doloženého převodcem zjistit nebo osoba odpovědná za správu domu a pozemku
potvrzení bez zbytečného odkladu nevydala, ač o něj byla převodcem požádána, a nabyvatel jednal v dobré víře. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly,
ručí převodce osobě odpovědné za správu domu a pozemku.
Odůvodnění: 
Vítáme vyjasnění přechodu dluhů spojených s jednotkou.
Pravidlo obsažené v § 1186 odst. 3 se však jeví jako komplikované a nepříliš nevhodné pro tak zásadní právní důsledek, jakým přechod dluhů je. O výjimce
ze zákonného přechodu dluhů (a pohledávek) lze uvažovat tehdy, pokud osoba odpovědná za správu domu a pozemku vydá potvrzení o nesprávné výši.
Nesprávné potvrzení by mohlo mít stejné právní následky jako nesprávně vydaná kvitance (§ 1949 o.z. a násl). V ostatních případech je žádoucí, aby bylo všem
zúčastněným osobám (nabyvateli, převodci i osobě odpovědné za správu domu a pozemku) v jakémkoli okamžiku zřejmé, kdo je dlužníkem či věřitelem, tj. kdo
je aktivně a pasivně legitimován. Nabyvatel může svoji nejistotu ohledně výše případných dluhů chránit smluvním ujednáním – např. rezervací určité části
prostředků určených na výplatu kupní ceny až do doby, kdy bude moci sám jako nabyvatel jednotky od osoby odpovědné za správu domu a pozemku výši dluhu
zjistit. Podle pravidla, které bylo navrženo předkladatelem novely (viz také důvodová zpráva), může dojít k tomu, že nabyvatel nebude vědět, zda potvrzení
vůbec nebylo vydáno (a dluhy na něj nepřešly) nebo zda vydáno bylo a nebylo mu předáno (a dluhy na něj přešly). Bude muset tedy postupovat stejně, jako
kdyby věděl, že na něj dluhy přecházejí vždy a bude si muset svá rizika ošetřit ve smlouvě s převodcem. Právní jistota zúčastněných osob ohledně nástupnictví
nabyvatele jakožto dlužníka bude v tomto případě výrazně nižší než kdyby dluhy přecházely automaticky vždy bez ohledu na potvrzení. Výkladové potíže může
činit i neurčitost lhůty pro vydání potvrzení „bez zbytečného odkladu“. Pokud by měla úprava potvrzení v tomto ustanovení zůstat, navrhujeme stanovit lhůtu
určitým způsobem.

Neakceptováno Potvrzení, které obsahuje již stávající úprava, považujeme za velmi důležitý instrument ochrany dobré víry nabyvatele jednotky. Potvrzení
hraje významnou roli, protože dokládá, jaké dluhy má převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Informace uvedená v
potvrzení, resp. samotné potvrzení může mít vliv na realizaci prodeje jednotky. Na základě údaje uvedeného v potvrzení může dojít ke korekci
kupní ceny a v případě, že není dodáno, může vést ke zmaření transakce jako takové. V později uvedeném případě totiž nemá nabyvatel
jistotu, jaké dluhy váznou na jednotce; je pak na jeho uvážení, zda podstoupí riziko, že na něj přejdou všechny tyto dluhy, či nikoli. Nelze
navíc opomínat, že tato koncepce je v souladu s jinými pravidly občanského zákoníku. Např. § 1107 občanského zákoníku počítá s tím, že
nabyvatel přejímá závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu, popřípadě jiné závady. Tato pravidla chrání dobrou víru
nabyvatele, ale současně umožňují zachovat plynulost právního styku. Dále srov. rovněž připomínku č. 2

28 DA ČR (SČMB§ 1188a Z Čl. I., bod 24. (§ 1188a):
Navrhujeme na závěr ustanovení § 1188a doplnit text: „Předkupní právo nemají ani spoluvlastníci pozemku, je-li spolu s jednotkou
převáděn  spoluvlastnický podíl na pozemku souvisejícím s nemovitou věcí, v níž je jednotka umístěna“. 
Odůvodnění: 
Předkupní právo komplikuje převody jednotek včetně souvisejících pozemků, pokud pozemky nejsou zahrnuty v prohlášení (a tedy převáděny
buď jako součást jednotky nebo jako podíl na nemovitosti, který je s jednotkou pevně spojen). Jedná se většinou o pozemky nabyté ze strany
vlastníků jednotek dodatečně (pozemky pod kontejnery, pozemky mezi domy apod.). Předkupní právo k těmto pozemkům komplikuje i převodů
bytů z vlastnictví družstev do vlastnictví členů, které stále probíhají a probíhat budou. 

Akceptováno jinak § 1188a bude znít: 
"§ 1188a
Je-li spolu s jednotkou převáděn
a) spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový prostor, který je jejím příslušenstvím, nebo
b) spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která je příslušenstvím nemovité věci rozdělené na jednotky,
spoluvlastníci nemovité věci nemají předkupní právo k převáděnému spoluvlastnickému podílu.“
Důvodová zpráva bude rovněž v příslušné části doplněna.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5LHQTMA)



29 DA ČR (SČMB§ 1191 Z Čl. I., bod 26. (§ 1191):
Navrhujeme v § 1191 odst. 2, větě třetí, všechna slova „všech“ nahradit slovy „přítomných“. 
Odůvodnění: 
Způsob hlasování v domech bez vzniku SVJ je velmi přísný ve vztahu ke správci domu. V podstatě vyžaduje – často kvorum ¾ všech vlastníků
nebo i více (v modelovém případě - domu se 32 byty, z nichž „majoritní“ vlastník vlastní 16 bytů, majority dosáhl o něco větší podlahovou
plochou, musí majoritní vlastník jako správce získat souhlas vlastníků dalších 8 bytů, tj. více než ¾ všech. Majoritu však může mít i vlastník
menšího počtu bytů, pak může být většina potřebná pro rozhodnutí ještě vyšší). Hlasování ohledně záležitostí § 1208 v domě bez vzniku SVJ je
dokonce přísnější než hlasování o založení SVJ, kde se vyžaduje pouze jediné kriterium (hlasy).
Vzhledem k nezájmu vlastníků o správu domů se zákonní správci již dnes potýkají s tím, že schůze vlastníků nejsou usnášeníschopné. Po úpravě
pravidel, jak jsou navrženy předkladatelem, by v domech bez vniku SVJ často nebylo o důležitých záležitostech rozhodováno (nedosáhlo by se
obou kriterií – nadpolovičního souhlasu hlasů i hlav). Důvodem může být i prostá neúčast na schůzi. Ostatní vlastníci nemusí být a priori proti
návrhu. Navrhujeme přijmout takovou úpravu, která naplní záměr sledovaný předkladatelem, tj. aby o záležitostech v domě nerozhodoval
majoritní vlastník sám. Kolik hlasů ostatních vlastníků však bude muset získat, by mělo záležet na zájmu ostatních vlastníků o spravovanou
záležitost, a tedy na jejich účasti na schůzi (čím více vlastníků se účastní, tím více jich musí souhlasit s návrhem zákonného správce – vždy však
alespoň jeden). 

Akceptováno jinak Cílem navrhovaného ustanovení je zajistit rozhodování vlastníků jednotek tak, aby se všichni vlastníci skutečně mohli podílet na rozhodování
o společné věci a nerozhodoval jen majoritní vlastník. Pokud by se postupovalo obecně obdobně podle § 1206, činil by rozhodnutí fakticky
majoritní vlastník. Proto se navrhuje kombinované hlasování podle hlasů i podle hlav, aby na jednu stranu byla zohledněna velikost podílu na
společných částech a zároveň vůle všech vlastníků jednotek a vlastníci jednotek nemohli být přehlasováni majoritním vlastníkem. Je třeba vzít
v úvahu, že správa bez vzniku společenství vlastníků a tudíž rozhodování tímto způsobem se uplatní zejména v domě, kde jsou maximálně
čtyři vlastníci (§ 1198) a komunikace mezi nimi by měla být efektivnější. Navíc je třeba vzít v úvahu, že z jednání správce jsou vlastníci
jednotek zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně (navrhovaný § 1192), je třeba dbát i jejich ochrany. Na druhou stranu lze připustit, že
navrhovaná úprava by mohla činit problémy v situacích předvídaných zákonem. č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a
skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2018 Sb. Do tohoto zákona,
a to konkrétně do § 24 jako nový odstavec 6, proto bude vloženo následující pravidlo: „Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti
většiny všech vlastníků jednotek a přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas
většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek a souhlas většiny přítomných vlastníků jednotek, ledaže prohlášení nebo stanovy vyžadují počet
vyšší.“  
V souvislosti se zrušením § 1202 a 1203 bude navržené přechodné ustanovení k § 1202 doplněno tak, že bude znít následovně: "Zakladatel
společenství vlastníků, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona správcem domu a pozemku podle § 1202 zákona č. 89/2012 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do vzniku společenství
vlastníků správu domu a pozemku podle § 1191 až 1193 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Shromáždění je však způsobilé usnášet se za přítomnosti většiny všech vlastníků jednotek a přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají
většinu všech hlasů a k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek a souhlas většiny
přítomných vlastníků jednotek, ledaže prohlášení nebo stanovy vyžadují počet vyšší.".

30 DA ČR (SČMB§ 1192 Z Čl. I., bod 26. (§ 1192):
Navrhujeme doplnit na závěr poslední věty ustanovení § 1192 text „, nebo které bylo přijato postupem podle § 1209 odst. 2“. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k obtížně dosažitelnému kvoru pro rozhodování v domech bez vzniku SVJ (viz také odůvodnění výše – k bodu 4.) navrhujeme
přijmout takovou úpravu, která i v těchto domech umožní při nezájmu ostatních vlastníků o spravovanou záležitost učinit důležité rozhodnutí
náhradním způsobem, tj. rozhodnutím soudu, a to tak, aby zavazovalo i ostatní vlastníky jednotek. 

Vysvětleno Doplnění navrhované připomínkovým místem není na mistě, soud stanoví ve svém rozhodnutí, kdo je jeho rozhodnutím vázán. 

31 DA ČR (SČMB§ 1202, § Z Čl. I., bod 38. (§ 1202 a 1203):
Navrhujeme ustanovení § 1202 a 1203 nerušit. 
Odůvodnění: 
Předkladatel odůvodňuje odstranění výše uvedených ustanovení mj. tím, že je zájem na tom, aby společenství vlastníků jako osoba odpovědná za
správu domu a pozemku vznikalo co nejdříve. Z hlediska praxe bytových družstev však zaznamenáváme zájem spíše opačný, který se týká domů
v původním majetku bytových družstev, v nichž se byty převádí do vlastnictví členů velmi pomalu (v průběhu let, i desítek let). Jeví se jako
nadbytečné, aby v domě existovaly dvě právnické osoby vedle sebe - bytové družstvo vlastnící byty s většinovým podílem na společných částech
– a SVJ. Správu takového domu může i nadále vykonávat bytového družstvo, aniž by SVJ muselo vznikat. Navrhujeme proto možnost (nikoli
povinnost) tzv. odloženého vzniku společenství vlastníků v občanském zákoníku ponechat.

Neakceptováno Úprava bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku je založena na tom, že je preferován co nejdřívejší vznik společenství vlastníků.
Proto je vznik společenství vlastníků vyžadován již při relativně nízkém počtu vlastníků v domě (srov. § 1198). Zároveň se návrhem připouští
založení společenství vlastníků jediným vlastníkem. Umožnění odkladu vzniku společenství vlastníků (i když dobrovolného), by s tímto bylo v
rozporu. Nebude-li docházet k tomuto odloženému vzniku, bude zpravidla docházet ke vzniku společenství vlastníků v situaci, kdy jsou v
domě maximálně čtyři vlastníci (§ 1198) a dosažení založení a vzniku společenství vlastníků by tak i ve spojení s navrhovaným § 1200 odst. 1
mělo být mnohem snazší než v situaci, kdy je v domě v důsledku odloženého vzniku společenství vlastníků mnohem větší počet vlastníků
jednotek. Z praxe vyplývá, že čím více je v domě vlastníků jednotek, tím obtížnější je docílit schválení stanov a založení společenství
vlastníků. Této situaci se navrhovaná právní úprava snaží zamezit a naopak vytváří podmínky usnadňující založení a vznik společenství
vlastníků. Dále je třeba vzít v úvahu, že v kontextu občanského zákoníku je bytové družstvo v první řadě především vlastníkem jednotek, který
spravuje své jmění, stejně jako jakýkoli jiný vlastník jednotek. Existence společenství vlastníků však nebrání tomu, aby si vlastníci jednotek
zvolili družstvo jako člena statutárního orgánu (srov. § 1205 odst. 2) nebo aby jej shromáždění určilo jako osobu, která zajišťuje některé
činnosti správy domu a pozemku [§ 1208 písm. h) účinného a § 1208 odst. 1 písm. g) navrhovaného znění]. To lze ostatně předpokládat,
pokud družstvo bude po vzniku společenství vlastníků stále majoritním vlastníkem, popřípadě vlastníkem s významným podílem. Raný vznik
společenství je i nadále žádoucí vzhledem k tomu, že v případě většího množství vlastníků je obtížné zajistit zmocnění správce tak, aby mohl
zastupovat vlastníky v soudních, správních a jiných řízeních. Dále je společenství vlastníků bez právní subjektivity problematické i z
hlediska solidárního postavení vlastníků. Pro tzv. "stará bytová družstva typu LBD a SBD zůstává odložený vznik SVJ zachován v zákoně č.
311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 177/2018 Sb. 

32 DA ČR (SČMB§ 1208 Z Čl. I., bod 347. (§ 1208 odst. 2):
Navrhujeme navržené ustanovení § 1209 odst. 2 vypustit. 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, jaký přínos by mělo mít pořízení změny stanov formou notářského zápisu. Zavedení navrženého opatření by znamenalo především

zvýšení nákladů pro společenství vlastníků a výkladové problémy co do určení, kdy notáře na schůzi vlastníků přizvat a kdy nikoli a zda
projednávaná záležitost spadá do změny členských práv a povinností. 
Případná správnost stanov může být přezkoumána toliko soudem. 
 I z tohoto pohledu se jeví zavedení povinné formy notářského zápisu  jako nadbytečné. 

Neakceptováno Pozn. Zde jde zřejmě o překlep - 1208 - 1209
viz připomínka č. 5

33 DA ČR (SČMB§ 1177 D Čl. I., bod 8. (§ 1177):
Navrhujeme za slova „Vlastník jednotky oznámí“ doplnit slova „a doloží“.

Odůvodnění: Osoba odpovědná za správu domu a pozemku by měla mít možnost ověřit správnost sdělovaných údajů, aniž by jí vznikaly další
náklady (např. pořízením výpisu z katastru nemovitostí). 

Neakceptováno Obecně lze dovodit snahu o co nejužší rozsah těch informačních povinností, které lze vysledovat z veřejných seznamů. Současně se
předpokládá poctivost jednání účastníků soukromoprávních vztahů, tak jak vyplývá i z § 7 občanského zákoníku. Není také zřejmé, jakým
způsobem by se zde požadované informace měly dokládat, aniž by to  nad rámec přiměřených  poměrů zatížilo vlastníky jednotek. 
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34 DA ČR (SČMB§ 1200 D K ustanovení § 1200 odst. 2 písm. d):
Navrhujeme odstranit slova „počtu členů volených orgánů“.
Odůvodnění: 
Počet členů volených orgánů je v praxi SVJ značně proměnlivý a závislý na momentálních možnostech vlastníků a jejich ochoty ujmout se
funkce v SVJ. Určení předem daného počtu členů orgánu stanovami se proto jeví jako nepraktické. Navrhujeme proto tento údaj odstranit z
povinně uváděných údajů ve stanovách. Shromáždění SVJ by bylo před každou volbou členů orgánu povinno určit, kolik členů bude mít orgán
pro nadcházející funkční období. Toto rozhodnutí by bylo podkladem pro zápis počtu členů orgánů do rejstříku společenství. Nebylo by potřeba
rozhodovat o změnách stanov.

Neakceptováno Počet členů statutárního orgánu je zcela standardní náležitostí zakladatelského právního jednání právnických osob. Počet členů statutárního
orgánu je také skutečností obligatorně zapisovanou do veřejného rejstříku [§ 25 odst. 1 písm. g) zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů]. Je třeba vzít v úvahu, že stanovy jsou
základním dokumentem, který určuje základní pravidla fungování společenství vlastníků. Takovým údajem je i určení počtu členů orágnu. Ten
je významný pro určení, kdy je orgán usnášeníschopný, kdy je možno kooptovat "náhradní" členy, nebo dojmenovat náhradní členy soudem,
popřípadě kdy je možno jmenovat společenství vlastníků opatrovníka. Jde proto o naprosto zásadní otázku, která by měla být určena v
základních dokumentech společenství. Proto se jeví jako zcela nevhodné, aby byl počet členů statutárního orgánu ze stanov vypuštěn a
rozhodovalo se o něm ad hoc. Počet členů statutáního orgánu má být zvolen tak, aby bylo reálně možné tento počet obsadit s tím, že je
výslovně připuštěno, že společenství vlastníků může mít i jednočlenný statutární orgán (tj. předsedu). Navíc členem statutárního orgánu
nemusí být člen společenství vlastníků, ale jakákoli osoba, která splňuje podmínky v ustanovení § 1205 odst. 2. Konečně není zřejmé, proč
nutit společenství vlastníků jednotek před každým funkčním obdobím přijímat rozhodnutí o tom, kolik bude členů voleného orgánu v
následujícím funkčním období; ostatně není zřejmé, jaké ustanovení by takovou povinnost shromáždění zakotvovalo. Tato povinnost by mohla
společenství vlastníků zbytečně zatěžovat.

35 DA ČR ( SBD  § 1169 Z K ust. §1169 odst. 1, 2, 3 
Navrhujeme doplnit znění odst. 1 a doplnění nového odstavce 2 a doplnění znění odstavce 3 (a přečíslovat další odstavce)
1. V odst. 1 doplnit poslední větu, která zní:
Pro účinnost změny prohlášení se vyžaduje souhlas shromáždění vlastníků, pokud se změna dotýká všech vlastníků jednotek, „vyžaduje se jejich
písemný souhlas“.

2. Doplněný celý odstavec 2 zní takto:
„Mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku
jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.
Odůvodnění:
Zařadit tuto úpravu navrhujeme z důvodu srozumitelnosti a jasnosti pro širokou veřejnost. Z praxe lze konstatovat, že občané, pro které je zákon
určen, mají s výkladem tohoto ustanovení po dobu účinnosti nového občanského zákoníku problémy, z tohoto důvodu je nutné tuto úpravu do
novely zařadit.

3. Doplnění znění odstavce 3 o slova „zákon“ a „stanovy“  zní takto:
„Shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon, stanovy nebo prohlášení vyžaduje vyšší počet“.
Odůvodnění:
Prohlášení samo o sobě neobsahuje žádný způsob hlasování (v souladu s §1166), určitý způsob hlasování obsahuje zákon (§1169) a také stanovy.
Proto je nutné hlasování podle stanov a zákona doplnit.
Zde je nutné připomenout, že by bylo nutné, aby se v případě změny užívání jednotky vyžadoval souhlas všech dotčených vlastníků. Například
změna bytu z rezidenčního bydlení na ubytování sdílené (AIRBNB), nebo na jiný podnikatelský účel, která se vždy dotkne všech vlastníků.

Vysvětleno K odst. 1 – navrhovaná změna textu je nadbytečná, neboť požadavek písemného souhlasu  dotčeného vlastníka lze dovodit z věty druhé. 
K odst. 2 – je zřejmé, že ke změně podílu na společných částech je podle odstavce 1 věty druhé zapotřebí souhlas dotčeného vlastníka. Totéž
platí i pro změnu poměru výše příspěvku. Pokud se bude měnit všem vlastníkům jednotek velikost podílu na společných částech, je nasnadě,
že bude třeba souhlasu všech vlastníků. Uvedené je ostatně i zdůrazněno v důvodové zprávě.
K odst. 3 – prohlášení se bude měnit pouze způsobem uvedeným v § 1169. V tomto ustanovení byla pro prohlášení a jeho změny přijatá
speciální úprava, neboťprohlášení, jako základní dokument vymezující bytové spoluvlastnictví a obsahující údaje, které se týkají předmětu
vlastnictví a poměru výše příspěvku bude existovat po celou dobu trvání bytového spoluvlastnictví. Odkaz na zákon je nadbytečný. Způsob
hlasování není obsažen v § 1166, ale v ustanovení § 1169.
Souhlas všech vlastníků ke změně prohlášení, který byl v některých případech aplikován na základě úpravy v zákoně č. 72/1994 Sb., kterým se
upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vedl ve svém důsledku k nemožnosti takové změny provést. Vzhledem k tomu, že
dispozice se týká prostoru, který je ve výlučném vlasnictví, nepovažujeme takové omezení vlastnického práva za přiměřené. V prohlášení lze
navíc podle navrženého odstavce 3 stanovit pro určitá rozhodování vyšší počet hlasů. Rovněž lze přihlédnout i k tomu, že závažnější změny v
účelu užívání stavby mohou být prováděny pouze na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu ( viz § 126 zák. č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), kde je posuzován mimo jiné i vliv na bezpečnost,
veřejné zdraví apod., přičemž vlastníci ostatních jednotek jsou účastníky řízení a mohou své námitky v tomto řízení uplatnit. Částečně text
bude vyjasněn v souvislosti s připomínkou č. 10.                    

36 DA ČR ( SBD  § 1175 Z K ust. §1175 odst. 2
Nadále trváme na námi navrhované úpravě odst. 2, který zní:
„Vlastník jednotky udržuje a opravuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník
jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání, ať jde o společné části uvnitř bytu nebo vně bytu“.
Odůvodnění:
Vlastník jednotky není oprávněn opravovat ani jinak zasahovat do žádné společné části, kterou nemá ve výlučném užívání, a to ani do těch, které

se nacházejí (např. topení) uvnitř bytu. Poznámka v důvodové zprávě na str. 12, není normativním textem a nezavazuje tak vlastníky
nezasahovat do společných částí. Na druhé straně je vlastník povinen a oprávněn udržovat a opravovat společné části v jeho výlučném užívání.

Vysvětleno Opravy společných částí jsou řešeny na úrovni společensví vlastníků jednotek a hrazeny z příspěvku na správu domu a pozemku. Údržba
slouží pouze k prodloužení uživatelnosti, aby nedocházelo ke znehodnocení. Připomínkovým místem navrhovaná formulace dokonce částečně
rozšiřuje oprávnění vlastníka jednotky, jelikož by mu umožňovala opravovat i společné části ve výlučném užívání. To návrh předkladatele
neobsahuje.

37 DA ČR ( SBD  § 1177 Z K ust. §1177
Navrhujeme do textu doplnit alespoň jména osob, které budou mít v bytě domácnost. 
Odůvodnění: 
Uvést jména osob, které budou mít v bytě domácnost, je důležité pro identifikaci osob, které užívají byt a konzumují služby.

Vysvětleno V případě rozúčtování nákladů na služby je rozhodující počet osob, aniž by byla nutná jejich identifikace. Je řešeno zákonem č. 67/2013 Sb.,
kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve
znění zákona č. 104/2015 Sb. 

38 DA ČR ( SBD  § 1180 Z K ust. §1180
Navrhujeme na začátek textu doplnit text: „Nebylo-li v prohlášení určeno jinak“, …..
Odůvodnění:
Souhlasíme s tím, že se jedná o dispozitivní ustanovení, které se jako kogentní ustanovení použije pouze v případě, pokud není v prohlášení
určeno jinak. Doplněním textu se dosáhne větší srozumitelnosti pro veřejnost, a to i pro případ, pokud budou mít vlastníci zájem změnit
prohlášení podle §1169 odst.1.

Vysvětleno Doplnění by bylo nadbytečné. Dispozitivnost ustanovení vyplývá z § 1 odst. 2 občanského zákoníku [Ustanovení § 978 občanského zákoníku
stanoví, že od ustanovení této části zákona se lze odchýlit ujednáními s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon. Určení výše
příspěvku však účinky ve vztahu k třetím osobám nemá (jde pouze o určení příspěvků člena, tj. osoby uvnitř spoluvlastnictví), proto je třeba
vycházet z obecné úpravy § 1 odst. 2 občanského zákoníku)]. Ze skutečnosti, že poměr výše příspěvků je obligatorní náležitostí prohlášení,
vyplývá, že poměr výše příspěvků lze upravit odlišně od ustanovení § 1180 pouze v prohlášení a podle pravidel pro jejich tvorbu, resp. změnu.
Důvodová zpráva tuto skutečnost pouze konstatuje. Doplnění požadované připomínkovým místem by bylo ostatně v rozporu s koncepcí
občanského zákoníku, který tímto způsobem dispozitivnost (na rozdíl od přechozí úpravy) zpravidla nevyjadřuje. V případě doplnění by
mohly vznikat výkladové problémy u jiných pravidel.
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39 DA ČR ( SBD  § 1182 Z K ust. §1182 odst. 1, a zařadit nové odstavce 2 a 3
1. Navrhujeme vypustit poslední část věty odst. 1 …,“která může ohrozit, změnit nebo poškodit společné části“.
Odůvodnění:
Je nezbytné, aby vlastník oznámil jakékoliv stavební úpravy uvnitř svého bytu osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Není nikdy jisté, že se stavební
úpravy nedotknou společných částí, ale i ostatních bytů v domě. Nelze nechat toto rozhodnutí pouze na vlastníkovi, který stavební úpravu ve svém bytě provádí.
Tato záležitost souvisí s otázkou práv spoluvlastníků, která podléhají stejným doktrinálním principům, i kdyby se v daném případě jednalo o quasi reálné
spoluvlastnictví. Podotýkáme, že při zpracování úpravy mělo být více využito stanoviska ke vztahu podílového spoluvlastnictví k bytovému spoluvlastnictví
zpracovaného bytovou komisí. 
2.  Navrhujeme zařadit nové odstavce 2 a 3 v tomto znění: 

„(2) Během provádění stavební úpravy umožní vlastník jednotky osobám pověřeným osobou odpovědnou za správu domu a pozemku přístup do bytu a
ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části a ostatní byty, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za
správu domu a pozemku.“

„(3) Změny společných částí při provádění stavební úpravy uvnitř bytu nesmí vlastník jednotky provádět bez předchozího souhlasu, schváleného podle
ustanovení upravujícího rozhodování o změně prohlášení.“
Odůvodnění:
Vlastník jednotky je vždy povinen oznámit zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Vzhledem k tomu, že vlastník
jednotky nesmí při takové stavební úpravě poškodit, ani ohrozit společné části, ani ostatní byty, jak to obecně stanoví §1175 odst. 1, a změnit společné části by
mohl jedině se souhlasem předepsaným pro změnu prohlášení podle §1169 v novelizovaném znění, stanoví se povinnost vlastníka jednotky umožnit během
stavebních úprav přístup do bytu za účelem kontroly, zda nepoškozuje, nemění nebo neohrožuje společné části ani ostatní byty. To však je možné požadovat
pouze na základě předchozí výzvy osoby odpovědné za správu domu a pozemku.  
 


Neakceptováno Společenství vlastníků jednotek má kompetence v zásadě pouze ve věcech správy společných částí. Nelze rozšiřovat jeho kompetence nad
rámec možné přiměřenosti zásahu do vlastnického práva. Panují rovněž obavy, že při vypuštění uvedeného dodatku by bylo pravidlo
vykládáno přiliš široce a bylo by třeba osobě odpovědné za správu domu a pozemku oznamovat prakticky jakoukoli činnost. S ohledem na
skutečnost, že jednotka je vlastnictví konkrétní osoby, bylo by to možno považovat za neodůvodněný zásah do vlastnického práva, které je
chráněno zákonem i ústavním pořádkem. Bližší vysvětlení je obsaženo v důvodové zprávě. 

40 DA ČR ( SBD  § 1185 Z K ust. §1185
Navrhujeme ponechat institut společného zástupce, který jedná za spoluvlastníky pouze ve vztahu k SVJ, protože SVJ je odpovědné za správu
domu a pozemku jako celku, to znamená i k jednotce ve spoluvlastnictví, takže by došlo ke kolizi s dalším správcem společné věci, který v roli
příkazníka jedná samostatně i vůči třetím osobám, náleží mu náhrada nákladů z výnosů spravované věci a musí i správu vyúčtovat. Společný
zástupce nemovitost ve spoluvlastnictví nespravuje (spravuje ji osoba odpovědná za správu domu a pozemku), pouze jedná (hlasuje na
shromáždění) za spoluvlastníky ve vtahu k SVJ a jiné povinnosti mu zákon neukládá. Pokud by byl institut společného zástupce nahrazen
institutem správce společné věci, nastaly by velké problémy se správou jednotky ve spoluvlastnictví.

Akceptováno Text bude ponechán v původním znění.

41 DA ČR ( SBD  § 1186 Z K ust. §1186 odst. 2, 3
Navrhujeme vypustit odst. 2 a tuto část úpravy odst. 3. … „ledaže je nabyvatel jednající v dobré víře nemohl z potvrzení zjistit nebo osoba
odpovědná za správu domu a pozemku potvrzení bez zbytečného odkladu nevydala, ač o něj byla převodcem požádána, a nabyvatel jednal v
dobré víře“. 
Odůvodnění:
Navrhovaná úprava umožňuje více výkladů, proto je nejasná a prokazování dobré víry je možné pouze soudní cestou, což dále komplikuje situaci
v této věci. Proto navrhujeme část textu z úpravy vypustit. Námi navrhovaná úprava bude i odpovídat již existující úpravě o převodu
družstevního podílu.

Neakceptováno Potvrzení, které obsahuje již stávající úprava, považujeme za velmi důležitý instrument ochrany dobré víry nabyvatele jednotky. Potvrzení
hraje významnou roli, protože dokládá, jaké dluhy má převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Informace uvedená v
potvrzení, resp. samotné potvrzení může mít vliv na realizaci prodeje jednotky. Na základě údaje uvedeného v potvrzení může dojít ke korekci
kupní ceny a v případě, že není dodáno, může vést ke zmaření transakce jako takové. V později uvedeném případě totiž nemá nabyvatel
jistotu, jaké dluhy váznou na jednotce; je pak na jeho uvážení, zda podstoupí riziko, že na něj přejdou všechny tyto dluhy, či nikoli. Nelze
navíc opomínat, že tato koncepce je v souladu s jinými pravidly občanského zákoníku. Např. § 1107 občanského zákoníku počítá s tím, že
nabyvatel přejímá závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu, popřípadě jiné závady. Tato pravidla chrání dobrou víru
nabyvatele, ale současně umožňují zachovat plynulost právního styku. Dále srov. rovněž připomínku č. 2

42 DA ČR ( SBD  § 1188a Z K ust. §1188a
Navrhujeme vypustit slovo „ …. příslušenství“. 
Odůvodnění:
Toto ustanovení bylo do novely vloženo z důvodu, aby garážové stání (spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce), který je v převážné většině
převáděn spolu s převodem vlastnického práva k jednotce, nebyl zatížen předkupním právem ostatních spoluvlastníků této nebytové jednotky.
Dle našeho názoru nelze ale tento spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce převádět jako příslušenství věci hlavní, proto navrhujeme slovo
„příslušenství“ vypustit. Tedy, pokud by garážové stání (spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce) bylo považováno za příslušenství podle ust.
§510 občanského zákoníku, pak by nebylo možné, aby byl tento spoluvlastnický podíl převeden samostatně. Podíl na nebytové jednotce (v níž je
garážové stání) je spoluvlastnickým podílem, který ale lze samostatně převádět a není tedy příslušenstvím bytu zahrnutého v jednotce vymezené
podle občanského zákoníku. Není z právního hlediska možné, aby někdy byl tento spoluvlastnický podíl považován za příslušenství k hlavní
nemovité věci (bytové jednotce) a někdy ne, protože garážové stání, které je zapsáno v katastru nemovitostí jako spoluvlastnický podíl na jiné
jednotce, nemá povahu příslušenství nemovitosti hlavní (není nemovitostí vedlejší), ale je rovněž nemovitostí hlavní.
Variantní návrh:
Pro případ, že by zákonodárce s nějakých důvodů slovo „příslušenství“ z navrhované úpravy předmětného ustanovení nevypustil, navrhujeme 

Neakceptováno Ustanovení se bude aplikovat pouze v případě, že spoluvlastnický podíl na jednotce zahrnující nebytový prostor (garážové stání) bude
převáděno jako příslušenství spolu s jednotkou. Omezení výjimky z předkupního práva na příslušenství je úmyslné. Chce se tím vyjádřit určitý
užší vztah obou věcí. Předně poznemanáváme, že již prvorepubliková právní teorie dovozovala, že i pouze podíl na určité věci může být
příslušenstvím (srov. F. Rouček in Rouček, F., Sedláček J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2. 1 vydání. Praha: V. Linhart, 1936, s. 32). Pokud jde o povahu příslušenství, nelze souhlasit
s připomínkovým místem, že ze skutečnosti, že podíly na garážových jednotkách lze převádět i samostatně, vyplývá, že takový podíl nemůže
být příslušenstvím. Jde ostatně o samostatnou věc (srov. § 510 občanského zákoníku - příslušenství je věcí vedlejší). Tato samostatná věc
může být, ale nemusí být příslušenstvím. To, zda určitá věc (podíl na garážové jednotce) bude příslušenstvím, bude záviset na tom, zda budou
naplněny podmínky § 510 občanského zákoníku Musí být naplněn jak objektitvní prvek (hospodářský účel), tak i prvek subjektivní (určení, že
jsou věci užívány tvrale spolu, resp. jejich odloučení). Blíže srov. F. Melzer, P. Tégl in Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník –
velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 353-359. Připomínkovým místem navrhovaná textace je velmi kazuistická.

43 DA ČR ( SBD  § 1191 Z K ust. §1191 odst. 2
Navrhujeme doplnění znění odst. 2 o slovo „zákon“ takto:
Slovní spojení  „ ……ledaže prohlášení nebo stanovy ……“ se nahrazuje slovním spojením „ ….. ledaže zákon, prohlášení nebo stanovy ……“.

Vysvětleno Doplnění je nadbytečné, zákon nikde nepožaduje vyšší kvórum. Jedinou výjimku tvoří poměr výše příspěvku a ten je součástí prohlášení.

44 DA ČR ( SBD  § 1198 Z K ust. §1198 odst.  2
Navrhujeme změnit text úpravy - „Pokud není prokázán vznik společenství vlastníků“ na znění „Pokud není prokázáno založení společenství
vlastníků“.
 

Neakceptováno Ustanovení § 1198 odst. 1 stanoví nejzazší okamžik, kdy mají vlastníci jednotek přistoupit k založení společenství vlastníků a následně k
podání návrhu na zápis založeného společenství vlastníků do veřejného rejstříku. Smyslem ustanovení § 1198 odst. 2 pak je přimět vlastníky
ke vzniku společenství vlastníků, nikoli pouze k jeho založení. Proto je třeba trvat na prokázání toho, aby společenství vlastníků skutečně
vzniklo a blokace převodu jednotek trvala do doby vzniku společenství vlastníků. Pokud by postačilo prokázat založení společenství vlastníků,
nebylo by zde žádné donucení k tomu, aby vlastníci jednotek podali návrh na zápis do veřejného rejstříku a společenství vlastníků vzniklo.
Společenství vlastníků by tak sice bylo založeno, ale založené by mohlo zůstat po neomezeně stanovenou dobu a nemuselo by nikdy
vzniknout, což by popíralo celý účel ustanovení § 1198 jako celku.Vzhledem k tomu, že i nadále trvá zájem na co nejvčasnějším vzniku SVJ
je třeba tento text ponechat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5LHQTMA)



45 DA ČR ( SBD  § 1200 Z K ust. §1200
Odmítáme možnost že „Společenství vlastníků může založit i jediný vlastník všech jednotek“, navrhujeme proto tuto úpravu vypustit a ponechat odložený vznik
společenství.
Odůvodnění:
Jedná se o úplnou koncepční změnu, která umožní developerům výhodné postavení vůči ostatním vlastníkům, zejména možnost uzavření smluv o správě s vlastní firmou a
jmenování vlastních osob do orgánu společenství na různě dlouhou dobu. V praxi to znamená, že přejímku stavby bude developer předávat sám sobě v postavení SVJ. To
bude mít podstatný význam pro odstranění vad a reklamací (developer sám sobě nebude vady reklamovat a bude proto hrozit jejich promlčení, včetně náhrady škody z
těchto vad). Navíc v dosavadním znění zákona §1202 odst. 2, věta za středníkem uvádí, že se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních
vlastníků jednotek. Takto však by bylo postavení zakladatele (developera) silnější, protože do ztráty majority by přehlasovával všechny ostatní vlastníky. Původní princip
odloženého vzniku společenství překonával nepříznivé období založení SVJ s tím, že do ztráty majority musel být původce prohlášení správcem a potom posléze mohlo
vzniknout již založené SVJ. v tomto případě by však musel být odstraněn v § 1198 odst. 2 průkaz vzniku SVJ a postačovalo by prokázat založení společenství.
Tento návrh vznikl z podnětu developerské sféry jen s ohledem na praxi, avšak podle našeho názoru se neslučuje s teorií. Věc může být ve vlastnictví jednoho subjektu, pak
jde o výlučné vlastnictví, a nebo ve vlastnictví více subjektů, a pak se teprve jedná o spoluvlastnictví. Věc ve spoluvlastnictví musí náležet více subjektům, neboť k tomu
nepostačuje pouze rozdělení věci, ale také rozdělení práva. Pluralita subjektů je tedy předpokladem, aby se na spoluvlastníky pohlíželo jako na jednu osobu. Touto osobou
navenek je právě SVJ jako právní fikce zavedená zákonem ve formě právní subjektivity /osobnosti/ SVJ. Vlastnická triáda tedy přísluší více subjektům, ale hledí-li se k
celku, navenek se projevuje prostřednictvím SVJ, přičemž uvnitř se formuluje projev vůle spoluvlastníků na základě hlasování podle podílů, tedy na principu majorizace
ovládající každé spoluvlastnictví.
Z tohoto důvodu nelze chápat SVJ jako každou jinou korporaci, která by snad mohla mít jediného vlastníka, ale teprve, je-li vlastnictví rozděleno na více subjektů, může

vzniknout SVJ. O tom svědčí i novelizovaný § 1198, podle kterého SVJ založí vlastníci jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků. Do té
doby jde o výlučné vlastnictví jediného vlastníka a dokud nenastane pluralita subjektů nemůže vzniknout SVJ ani práva ke společné věci. Sdružovací prvek je totiž
sekundární a je teprve důsledkem zvláštního druhu bytového spoluvlastnictví, které musí nejprve vzniknout, aby se mohlo jednat o právní společenství SVJ.
Zakladatel může sice jako jediný vlastník založit SVJ, avšak to může vzniknout až poté, co vznikne spoluvlastnictví. Teprve po ztrátě majority mohou být jím určené

stanovy měněny. Do té doby je vázán pravidly v prohlášení/ stanovách/ a nemůže se od nich odchýlit. To je důvod, pro který jsme nesouhlasili s vypuštěním § 1201 -1203,
avšak nabízeli jsme jednoduchou úpravu §1198. 
Proto také neustálé odkazy v důvodové zprávě na kapitálové společnosti jsou nesprávné a je třeba na SVJ hledět jako na jednu z forem spoluvlastnictví, podobné pouze
spolku, a dohodě spoluvlastníků o správě společné věci. Nelze se proto odchýlit od doktrinálních principů spoluvlastnictví jako takového, jinak by se jednalo o zbytečnou
svévoli v právním řádu.

Neakceptováno Viz připomínka č. 60.

46 DA ČR ( SBD  § 1202, § Z Navrhujeme stávající úpravu odloženého vzniku společenství zachovat. Neakceptováno Viz připomínka č. 31.

47 DA ČR ( SBD  § 1206 Z Navrhujeme vypustit třetí odstavec. Neakceptováno Viz připomínka č. 60.

48 DA ČR ( SBD  § 1207 Z K ust. §1207
Navrhujeme zařadit nové odstavce 3 a 4 v tomto znění:
„(3) Na žádost vlastníků jednotek alespoň s počtem hlasů opravňujících je k podání podnětu ke svolání shromáždění, zařadí statutární orgán jimi
určenou záležitost na pořad zasedání, pokud je žádost doručena před odesláním pozvánky.“

„(4) Záležitosti neuvedené v pozvánce na pořadu zasedání, lze zařadit na pořad zasedání a projednat je na tomto shromáždění jen za účasti a se
souhlasem všech vlastníků jednotek“.
Odůvodnění:
Vzhledem k pochybnostem v praxi v záležitosti přiměřeného použití ustanovení §249 o spolku (na základě přiměřeného použití ustanovení o
spolku podle §1221), a s ohledem na velmi frekventovanou situaci v praxi SVJ, navrhujeme samostatnou úpravu v ustanovení o bytovém
spoluvlastnictví, a to v zájmu odstranění pochybností v praxi se často vyskytujících.

Akceptováno jinak Text 1207 odst. 3 bude znít: "Pokud o to před rozesláním pozvánky na shromáždění požádají vlastníci jednotek podle odstavce 1, zařadí
statutární orgán na pořad shromáždění jimi určenou záležitost za předpokladu, že k takové záležitosti je navrženo usnesení nebo je její
zařazení odůvodněno.“

Pravidlo odstavce 4 navrhované připomínkovým místem je duplicitní s ohledem na § 253 odst. 2 občanského zákoníku (za použití odkazu v §
1221 občanského zákoníku); pro zakotvení pravidla tak není důvod.

49 DA ČR ( SBD  § 1208 Z K ust. §1208 odst. 1 písm. b)
Navrhujeme zachovat text v odst. 1 písm. b) v upraveném znění, takto:
„b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, nejde-li o změnu, pro kterou je potřebný souhlas
všech vlastníků jednotek“.
Odůvodnění:
Změna prohlášení, která se dotkne vlastníka jednotky či více vlastníků, nikoliv však všech, je schvalována postupem podle §1169 odst. 1, a
následně ji schvaluje shromáždění. Dále, pouze shromáždění schvaluje změny prohlášení, které jsou vyjmenovány v §1169 odst. 2, přičemž je
stanoveno jiné kvorum pro přijetí tohoto rozhodnutí přímo v §1169 odst. 3, které se použije jak před vznikem SVJ, tak po jeho vzniku, jak
vyplývá z §1169 odst. 4. Současně jsme názoru, že předkladatelem navržené doplnění ustanovení o působnosti shromáždění v §1208 odst. 1
písm. h) o slovo „zákon“, nevyjadřuje dostatečně způsob rozhodování v tak závažné záležitosti, jakou je změna prohlášení, a navíc se rozhoduje
jinou – vyšší- většinou.

K ust. §1208 odst. 1 písm. g)
Navrhujeme doplnit toto ustanovení tak, že zní:
„g) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku a schválení podstatných náležitostí smlouvy, jmenovitě ceny,
rozsahu smluvených činností a doby na kterou je smlouva sjednána, jakož i schválení změny v určení osoby, s níž je smlouva sjednána, nebo
změny podstatné náležitosti smlouvy“.
Odůvodnění:
Navrhujeme doplnit toto ustanovení o schvalování podstatných náležitostí smlouvy a jejich změn, v zájmu ochrany oprávněných zájmů vlastníků
jednotek a předcházení nedostatkům především v malých SVJ a také předcházení případnému korupčnímu jednání.

Vysvětleno Změna prohlášení je upravena speciálně v § 1169 ObčZ a zachování textu v § 1208 písm b) by bylo spíše matoucí, neboť vše je již vyjádřeno
v § 1169.

50 DA ČR ( SBD  § 1209 Z Navrhujeme, aby do úpravy soudní ochrany vlastníka byla výslovně zakotvena možnost dovolat se soudní ochrany i v případě, pokud by byl
porušen zákon nebo stanovy.

Neakceptováno Skutečnost, že vlastník se může dovolávat soudní ochrany i v případě, že byl porušen zákon plyne z textace § 1209 odst. 3.

51 kr - moravskos§ 1208 D K § 1208 odst. 2
Podle čl. I bodu 47 předloženého návrhu zákona toto ustanovení zní: 
„(2) Rozhodnutí o změně stanov, kterým se mění náležitosti podle § 1200 odst. 2 písm. c), se osvědčuje veřejnou listinou.“.  

Navrhujeme tento novelizační bod vypustit, tj. nestanovit, že ke změně stanov je zapotřebí veřejná listina. Vyhotovení veřejné listiny (notářského
zápisu) je zbytečně nákladné a nevidíme důvod zatěžovat těmito náklady společenství vlastníků jednotek.

Vysvětleno Viz připomínka č. 5.

52 MF § 1177 D K bodu 8.
V § 1177 vložit čárku před slova „a počet osob,“.

Akceptováno Text novelizačního bodu č. 8 bude upraven tak, že před slova „a počet osob" bude vložena čárka. 
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53 MF § 1182 D K bodu 16.
V § 1182 odst. 2 doporučujeme upřesnit, komu bude umožněn přístup do bytu v případě jeho stavební úpravy. Z uvedeného ustanovení to
jednoznačně nevyplývá.

Akceptováno Ustanovení § 1182 odst. 2 bude znít:
„Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup do bytu pro a ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují
nebo nemění společné části, pokud byl k tomu osobou odpovědnou za správu domu a pozemku předem vyzván osobou odpovědnou za
správu domu.“
Dále budou zrušena slova "a pozemku" navržená ve verzi textu pro mezirezortní připomínkové řízení.

54 MF § 1208 D K bodu 44.
Slovo „bodu“ vyjádřit slovem „bodě“.

Akceptováno Text novelizačního bodu bude upraven podle připomínky.

55 ČMKOS § 1181 D Bod 14. (§ 1181) požadujeme zrušit a nahradit tímto zněním § 1181 odst. 1:
„(1) Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu
domu a pozemku zálohy řádně vyúčtovala. Postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby
upravuje speciální právní předpis.
Odůvodnění:
Požadovaná změna vnese jednoznačné řešení do situací, kdy je vlastníkům doručováno vyúčtování s prodlevou, popřípadě vůbec, a to často
prostým výkladem stávající obecné úpravy občanského zákoníku a bez znalosti některých následků upravených právě ve speciálním právním
předpisu (pokuta za prodlení s nepeněžitým prodlením v § 13 zákona č. 67/2013 Sb.
V důvodové zprávě k návrhu zákona se uvádí: „ Lhůty ve stávajícím znění § 1181 jsou vypouštěny z důvodu rozporu s úpravou v zákoně č.
67/2013 Sb. V § 7 odst. 3 tohoto zákona je lhůta splatnosti stanovena odlišně od úpravy v občanském zákoníku. Finanční vyrovnání se má
provést nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb, které podle § 7 odst. 1 musí být doručeno nejpozději do 4
měsíců od skončení zúčtovacího období; nedoplatky či přeplatky záloh jsou tak splatné nejpozději do osmi měsíců od skončení zúčtovacího
období, zatímco § 1181 odst. 2 určuje lhůtu splatnosti do tří měsíců po uplynutí lhůty k provedení vyúčtování. Úprava v občanském zákoníku je
navíc nadbytečná, dosud speciální úprava v zákoně č. 67/2013 Sb. se jeví jako dostačující.“
S ohledem na výše uvedené považujeme za nadbytečné a dokonce zavádějící, aby zapracováním navrhovaných změn do § 1181 byla ponechána
podoba ustanovení ve znění: „aby mu osoba odpovědná za správu domu pozemku zálohy včas vyúčtovala.“ 
Jestliže bude napříště lhůty pro vyúčtování jako speciální předpis stanovovat výlučně zákon č. 67/2013 Sb., pak je nutno v obecné úpravě plně
odkázat na speciální předpis a nevytvářet prostor pro výklad pojmu „včas“ v obecné úpravě. Proto navrhujeme nové znění § 1181 odst. 1
občanského zákoníku jak shora uvedeno. Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující.

Neakceptováno Bude provedena pouze formulační změna tak, že za slovy ",aby mu" se slova "osoba odpovědná za správu domu" nahrazují slovy "tato osoba" a
dále budou zrušena slova "a pozemku" navržená ve verzi textu pro mezirezortní připomínkové řízení. Věcně není třeba odkazovat na zvláštní
zákon. Takový odkaz lze považovat za nadbytečný. 

56 MV § 1175 Z K čl. I bodu 6 – k § 1175 odst. 2:
Vlastníkovi jednotky se ukládá povinnost udržovat společné části uvnitř bytu. Požadujeme nastínit cíl tohoto ustanovení a specifikovat prostory,

na něž se vztahuje. Domníváme se totiž, že uvnitř bytu již ze samotné podstaty bytu žádné společné části být nemohou. Navíc vlastník má již
dnes povinnost udržovat a opravovat byt. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

Vysvětleno Ustanovení § 1175 odst. 2 vychází z pojetí společných částí v ustanovení § 1160. Vymezení společních částí domu obsahuje nařízení vlády č.
366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (srov. § 5 a 6). Společnými částmi, které jsou uvnitř
bytu nebo do něj nějak zasahují, jsou typicky obvodové zdi, nosné zdi, části otopné soustavy včetně otopného tělesa (topení), okna, stoupačky
vody a odpadů, vodoměry, apod. Společné části vyhrazené k výlučnému užívání jsou pak typicky balkony, lodžie a terasy, případně sklepní
kóje. Stanoví se, že vlastník jednotky má ty to společné části urdžovat. Údržba směřuje k zachování dobrého stavu a vzhledu těchto částí.
Údržbou jsou zejména činnosti jako úklid, mytí, atd. Konkrétně jde např. o vytření podlahy na balkoně, umytí otopného tělesa. Vlastník
jednotky má povinnost tyto společné části udržovat, ale nemůže je opravovat či do nich jinak zasahovat. Může tedy například natřít otopné
těleso, ale nemůže jej opravit ani jej vyměnit. To může pouze osoba odpovědná za správu domu a pozemku. 

57 MV § 1177 Z K čl. I bodu 8 – k § 1177 a bodu 8 zvláštní části důvodové zprávy:
Navrhuje se zavést oprávnění zpracovávat rodná čísla osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Důvodová zpráva uvádí, že záměrem je

umožnit jednoznačně identifikovat osobu (zejména z důvodu uplatňování nároků vůči povinnému) v případech, kdy dojde ke změně jména či
trvalého bydliště a v poslední době často i pohlaví. Dovolujeme si poukázat na ustanovení § 17 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, kde jsou uvedeny veškeré důvody
provádění změn rodného čísla, mezi nimiž je mimo jiné i změna pohlaví. Není tudíž pravdou tvrzení předkladatele v důvodové zprávě, že rodné
číslo je neměnný identifikátor.
Upozorňujeme také na čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), který vyjadřuje zásadu de minimis spočívající v tom, že shromažďování osobních údajů musí být přiměřené, relevantní a
omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou údaje zpracovány. Domníváme se, že shromažďování rodných čísel jde nad rámec
této zásady a požadujeme tento údaj vypustit.
K identifikaci osob je zcela dostačující tzv. agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,

ve znění pozdějších předpisů, neboť na rozdíl od rodného čísla jde o bezvýznamový identifikátor. AIFO tedy lépe plní zásady ochrany osobních
údajů.
 S ohledem na uvedené požadujeme, aby povinnost předat správci údaje o rodném číslu byla z návrhu vypuštěna.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

Akceptováno Viz připomínka č. 6. 

58 MV § 1188 Z Vlastníkovi jednotky je ukládána výslovná oznamovací povinnost vůči správci ohledně stavebních úprav jednotky, které by mohly mít vliv na
společné části domu. Dle našeho názoru by toto oznámení mělo být spíše vůči statutárnímu orgánu společenství vlastníků jednotek. Také by měla
být tato povinnost ohraničena určitou lhůtou, nikoliv pouze slovem „předem“. Není zřejmé, jaké důsledky pak takové oznámení vyvolá, jestliže
správce dospěje k přesvědčení, že stavební úpravy by mohly mít neblahé následky na společné části domu. Požadujeme celé ustanovení
přehodnotit a dopracovat.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

Neakceptováno Patrně má mířit připomínka spíše k § 1182. 

V daném případě se nejedná o výkonného správce, ale oznamovací povinnost míří vůči osobě odpovědné za správu domu, kterou je buď
společenství vlastníků jednotek a v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, je touto osobou správce, jakožto institucionální
osoba odpovědná za správu domu a pozemku, jestliže společenství vlastníků nevzniklo. Viz § 1190 občanského zákoníku. Viz vysvětlení k
připomínce č. 4.
Lhůtu není možné jednoznačně stanovit vzhledem k rozdílnému charakteru a naléhavosti možných stavebních úprav. Určení konkrétní lhůty
by bylo velmi problematické. Jsou stavební úpravy, které podléhají stavebnímu povolení a řízení, ve kterých by mohlo jít o delší lhůtu.
Některé stavební úpravy však stavebnímu povolení nepodléhají (netýkají se nosných příček) a v jejich případě by mohla být lhůta kratší.
Konečně určité stavební úpravy mohou být vyvolány okamžitou potřebou (např. po havárii vody v bytě, atd.) a současně se nebude jednat o
stavební úpravy, které podléhají stavebnímu řízení - v jejich případě je určení konkrétní lhůty prakticky nemožné. V případě, že by osoba
odpovědná za správu domu a pozemku dospěla k závěru, že může dojít k vážnému ohrožení společných částí, může postupovat podle § 2903
odst. 2 občanského zákoníku. K tomu srov. rovněž důvodovou zprávu. 
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59 MV § 1186 Z Snahu jednoznačně stanovit pravidlo, dle kterého přechází při převodu vlastnického práva k jednotce k přechodu dluhů souvisejících se správou
domu a pozemku vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku, lze uvítat, nicméně s navrhovanou koncepcí se neztotožňujeme. Převodce je
de facto zbaven odpovědnosti za své dluhy a není motivován k jejich vypořádání ještě v době před uskutečněním převodu.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

Vysvětleno Předně poznamenáváme, že navrahovanou změnou nedochází k změně koncepce, pouze se lépe vyjadřuje účel stávající úpravy, která
vyvolává řadu výkladových problémů. Potvrzení, které obsahuje již stávající úprava, hraje významnou roli, protože dokládá, jaké dluhy má
převodce vůči osobě odpovědné za správu domu. Na základě této informace může dojít k promítnutí výše dluhů do kupní ceny jednotky.
Pokud k tomu dojde, převodce přichází o část své kupní ceny a de facto uhrazuje svůj dluh; nikoli přímo osobě odpovědné za správu domu a
pozemku, ale nabyvateli. Navíc pokud není nabyvateli potvrzení předáno a nezná tedy výši dluhů, může od koupě odstoupit. Pokud tak učiní
každý potenciální nabyvatel, donutí tím převodce dluhy uhradit, resp. alespoň předložit potvrzení a případně snížit kupní cenu o výši dluhů.
Nelze tedy souhlasit, že převodce je zbaven odpovědnosti. Nelze navíc opomínat, že tato koncepce je v souladu s jinými pravidly občanského
zákoníku. Např. § 1107 občanského zákoníku počítá s tím, že nabyvatel přejímá závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném
seznamu, popřípadě jiné závady. Tato pravidla chrání dobrou víru nabyvatele, ale současně umožňují zachovat plynulost právního styku.
Přijetí jiné koncepce (není zřejmé jaké) by nezapadalo do celkové koncepce občanského zákoníku. Dále srov. rovněž připomínku č. 2.

60 MV § 1200 Z Společenství vlastníků může být dle navrhovatelů založeno i jediným vlastníkem všech jednotek. Pojem „společenství“ je však obvykle chápán v
tom smyslu, že se jedná o entitu tvořenou dvěma a více subjekty. Otázkou také je, zda je navrhované ustanovení v praxi třeba, jestliže platí, že
jediný vlastník může svou vůli prosazovat nezávisle na jiných subjektech. Pokud je předkladatel nadále přesvědčen o nezbytnosti právní
regulace, pak požadujeme, aby nebylo používáno pojmu „společenství“.
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.

Neakceptováno Předně je třeba uvést, že společenství vlastníků je právnickou osobou sui generis, která má omezenou právní osobnost (srov. § 1194 odst. 1 a §
1189), přičemž členství v této právnické osobě je spajo s vlastnictvím jednotky v domě, který tato právnická osoba spravuje (srov. § 1194
odst. 2 věta první). Ze skutečnosti, že se na společenství vlastníků mají přiměřeně použít ustanovení o spolku, nevyplývá-li z ustanovení o
společenství vlastníků něco jiného (srov. § 1221), přičemž spolek je korporací, vyplývá, že také společenství vlastníků je korporací. Korporaci
sice zásadně tvoří společenství více osob (srov. § 210 odst. 1 občanského zákoníku), ale pokud to zákon přisustí, může mít korporace i jen
jediného člena (srov. § 211 odst. 1 věta první občanského zákoníku). Zákon zde stanoví právní fikci, že na právnickou osobu (korporaci)
tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci (§ 210 odst. 2 občanského zákoníku). K tomu je třeba dodat, že typickými korporacemi
jsou i společnost s ručením omezeným a akciová společnost, u kterých zákon připouští jen jednoho společníka, resp. akcionáře [srov. § 11
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. ].
I tyto korporace mají ve svém názvu slovo "společnost", který by měl primárně vyjadřovat členství více osob. Samotné slovo "společenství" v
názvu korporace proto není důvodem pro to, aby společenství vlastníků nemohlo být jednočlenné. Připuštění založení a vzniku společenství
vlastníků o jednom členu (resp. o jednom vlastníkovi) je v souladu s koncepcí občanského zákoníku, který staví na co nejdřívějším vzniku
společenství vlastníků. Vzhledem k tomu, že za splnění zákonem stanovených podmínek je založení společenství vlastníků obligatorní (srov. §
1198 v účinném i navrhovaném znění), lze mít obecně za to, že čím méně vlastníků bude při zakládání společenství vlastníků, tím snáze se
jeho založení docílí a vlastníci jednotek nebudou muset později čelit negativním důsledkům, pokud svou povinnost společenství vlastníků
založit nesplní. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že vlastníci mohou již dle účinné právní úpravy založit společenství vlastníků i dříve, než dojde
ke splnění podmínek pro vznik povinnosti založit společenství vlastníků (srov. § 1198). Již v současné době tak může vzniknout společenství
vlastníků pouze o dvou členech, resp. vlastnících.

61 MV § 1178 D K čl. I bodům 9 a 10 – k § 1178:akce
1. Doporučujeme jednoznačně uvést, že se vedou údaje i o bývalých vlastnících jednotek, případně o bývalých osobách, kterým byl byt
přenechán k užívání tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. Současně navrhujeme časově omezit oprávnění ke zpracování osobních údajů o
bývalých vlastnících jednotek a bývalých osobách, kterým byl byt přenechán k užívání. Pokud bývalý vlastník jednotky nemá vůči společenství
vlastníků jednotek již žádné závazky nebo pohledávky, považujeme za nadbytečné jeho osobní údaje nadále zpracovávat.
2. Je stanoveno, že údaje v rozsahu § 1177 se vedou rovněž o „osobě, které je přenechán byt k užívání“, není však zřejmé, zda mezi tyto osoby
spadá i případný podnájemce, doporučujeme vyjasnit.

Vysvětleno 1. Bývalý vlastník bude veden v seznamu v souladu s nařízením o ochraně o osobních údajů.
2. Užívání bytu podnájemcem bude oznámeno podle § 1177 (osoba, která bude mít v bytě domácnost § 2272 a § 2274 občanského zákoníku).
Oznamovací povinnost má nájemce vůči pronajímateli a ten vůči SVJ. 
Bude doplněno do důvodové zprávy.

62 MV § 1182 D Doporučujeme ponechat původní znění první věty souvětí, tedy nenahrazovat slovo „pro“ slovem „a“, neboť tak zůstane zachován účel
zpřístupnění bytu, tedy pro ověření bezpečnosti stavebních úprav.

Vysvětleno Je vysvětleno v důvodové zprávě. Ověření je možné i jiným způsobem než přístupem do bytu, a to např. předložením stavební dokumentace. 

63 MV § 1214 D Navrhujeme předmětné ustanovení revidovat, neboť není zřejmé, z jakého kvóra je většina počítána, přičemž je třeba zohlednit i možnost
hlasování per rollam.
Doporučujeme upravit znění odstavce, který v navrhované podobě působí vytrženě z kontextu, například úvodem „Rozhodnutí se přijímá
většinou hlasů, která se počítá…“.

Akceptováno Navrhované ustanovení § 1214 upravuje počítání většiny pouze při hlasování per rollam - viz systematické zařazení ustanovení. Navrhované
ustanovení proto stanoví, že většina se zásadně počítá ze všech hlasů vlastníků jednotek (kdy každý vlastník jednotky má počet hlasů
odpovídající jeho podílu na společných částech), ledaže se hlasuje podle hlav (srov. např. navrhovaný § 1184 odst. 3). Jde o pravidlo známé z
úpravy obchodních korporací - srov. např. § 176 odst. 2, § 419 odst. 3, § 654 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.; navrhované pravidlo je však složitější, jelikož občanský
zákoník (na rozdíl od zákona o obchodních korporacích) upravuje i hlasování podle hlav. Úprava § 1214 reaguje na hlasování podle hlav.
Hlasuje-li se podle podílů je v zákoně uvedeno slovo "hlasů" a hlasuje-li se podle hlav není slovo hlasů uvedeno. Hlasování podle hlav je v §
1191 odst. 2 a § 1184 odst. 3. Aby se předešlo výkladovým problémům, bude pravidlo přeformulováno následovně: "Většina se počítá z
celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se počítá z celkového počtu vlastníků jednotek." 

64 MD § 1169 Z V § 1169 odst. 1 požadujeme v návaznosti na § 1166 zúžit rozsah případů, ve kterých má být u změny prohlášení vyžadován předchozí souhlas
osob oprávněných z věcného práva. Typicky by měl být souhlas vyžadován při změně údajů o věcných právech přecházejících se vznikem
vlastnického práva k jednotce na všechny nebo některé vlastníky, není však důvod na tomto trvat i v případě např. změny údaje o domě, bytu či
katastrálním území. Přestože je § 1169 předmětem komplexní revize, zcela absentuje jakékoli odůvodnění pro ponechání požadavku na předchozí 
souhlas osoby oprávněné z věcného práva s veškerými změnami prohlášení. 

Akceptováno jinak Text § 1169 odst. 1 bude upraven za středníkem, a to takto: "je-li taková jednotka zatížena, lze prohlášení změnit s předchozím souhlasem
osoby oprávněné z věcného práva, pokud se jejích práv a povinností změna bezprostředně dotkne.".
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65 MD § 1169 Z Z navrženého znění § 1169 odst. 1 věty druhé vyplývá, že pro účinnost změny prohlášení se nevyžaduje souhlas shromáždění v případech, kdy se
změna dotýká všech vlastníků jednotek, tzn. tam, kde je s ohledem na větu první tohoto ustanovení u všech vlastníků jednotek vyžadován
písemný souhlas. Jedná se o pravidlo, které směřuje k zefektivnění procesu změny prohlášení a které má vyloučit nutnost „duplicitního“
udělování souhlasu všech vlastníků jednotek. Vzhledem k tomu, že v praxi nemusí být vždy jednoznačné, zda se změna dotýká či nedotýká všech
vlastníků jednotek, doporučujeme znění druhé věty § 1169 odst. 1 upravit tak, aby bylo explicitně uvedeno, že kde byl dán písemný souhlas
všech vlastníků jednotek, se již nevyžaduje souhlas shromáždění. Požadujeme proto tuto větu uvést následovně: „Pro účinnost změny prohlášení
se vyžaduje souhlas shromáždění, ledaže byla změna odsouhlasena všemi vlastníky jednotek.“. Aniž by byl nepříznivě dotčen původní záměr
sledovaný předkladatelem, tato dílčí formulační úprava umožní rezignovat na (evidentně nadbytečné) schvalování změny prohlášení
shromážděním v případech odsouhlasení této změny všemi vlastníky, byť by byl tento souhlas opatřen výborem „dobrovolně“, nad rámec
požadavku vyplývajícího z občanského zákoníku.    

Neakceptováno Přijetím navrhovaného znění by došlo k významovému posunu v tom smyslu, že shromáždění by bylo vyloučeno z jednání i v případech , kdy
zákon nepožaduje souhlas všech, ale rozhodnutí shromáždění je zákonem předvídáno. Chce se zabránit vzniku situací, že by si určitá osoba
"obešla" jednotlivé vlasníky a přiměla je podepsat písemný souhlas. Při takovémto postupu jednotliví vlastníci zpravidla nemají dostatečný čas
na seznámení se se změnou prohlášení, která je navrhována. Navíc diskuse na shromáždění může ovlivnit rozhodnutí jednotlivých vlasníků.
Přijetí navrhovaného postupu by navíc vyprazdňovalo působnost shromáždění, což nepovažujeme za vhodné.

Východiskem navrhované úpravy o změně prohlášení je skutečnost, že o změně rozhodují zásadně vlastníci jednotek dotčení změnou, jejichž
souhlas je k takové změně nutný, a dále shromáždění. Pouze v případě, kdy se změna prohlášení dotýká všech vlastníků jednotek a tudíž je k
přijetí změny nutný souhlas všech, není již třeba souhlas shromáždění, jelikož by byl zcela zjevně nadbytečný (viz důvodovou zprávu).
Přestože se může jevit správné nepožadovat souhlas shromáždění i v případě, že se změna prohlášení nedotýká všech vlastníků, ale všichni
vlastníci se změnou písemně souhlasí, přináší toto řešení určité nechtěné a nevhodné důsledky. Zejména by se tímto způsobem dávala
konkrétnímu vlastníku jednotek možnost vybrat si mezi tím, zda ke změně prohlášení získá souhlas všech vlastníků jednotek, nebo získá
souhlas jen dotčených vlastníků a o změně bude zároveň rozhodovat shromáždění. Bylo by tudíž možné vybrat si ke změně prohlášení postup,
který se v konkrétní situaci jeví jako výhodnější. To však nelze považovat za správné. Smyslem právní úpravy změny prohlášení musí být
stanovit jeden závazný postup, nikoli stanovit více postupů a umožnit výběr mezi nimi. 

66 MD § 1169 Z V § 1169 odst. 2 požadujeme slovo „bytu“ nahradit slovem „jednotky“. Z uvedeného znění vyplývá, že pouze při změně prohlášení v části
věnující se účelu užívání bytu je vyžadován souhlas shromáždění. Máme však za to, že by se uvedené mělo uplatnit i u změny účelu užívání
nebytového prostoru. Požadujeme proto příslušnou úpravu vztáhnout k účelu užívání „jednotky“, tj. jak bytu, tak nebytového prostoru. 

Vysvětleno Z ustanovení § 1158 odst. 2 vyplývá, že pod pojmem byt je v zákoně myšlen i nebytový prostor. Navíc jednotka jako taková nemá účel svého
užívání. Součástí jednotky může být dokonce více bytů nebo nebytových prostorů, které mohou mít odlišný účel užívání. Nahrazení pojmů je
tak nevhodné.

67 MD § 1169 Z V § 1169 odst. 3 požadujeme za slovo „prohlášení“ vložit slovo „nebo stanovy“. 
Požadovaná změna má umožnit, aby v případě, že potřebný vyšší počet hlasů byl již stanoven ve stanovách v souladu s § 1206 odst. 2
občanského zákoníku, mohl se aplikovat a nemusel být znovu duplicitně zakotven i v prohlášení. V opačném případě by navržená úprava mohla
vést k interpretačním nejasnostem o tom, zda nepředstavuje zvláštní pravidlo, jež vylučuje možnost stanovení kvalifikované většiny pro schválení
změn prohlášení ve stanovách, což zřejmě nebylo zamýšleno.

Akceptováno jinak V souladu s návrhem bude napříště možné stanovit vyšší počet hlasů pro přijetí rozhodnutí shromáždění o změně prohlášení pouze v
samotném prohlášení. V souvislosti s tím, že je v současné době možné, aby společenství vlastníků upravilo požadavek vyššího počtu hlasů
pro změnu prohlášení ve stanovách, bude do návrhu doplněno toto přechodné ustanovení: "Jestliže stanovy společenství vlastníků přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona vyžadovaly pro přijetí usnesení shromáždění o změně prohlášení vyšší počet hlasů, než stanoví § 1169 odst. 3
zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a shromáždění přijalo toto ujednání stanov alespoň počtem
hlasů dle § 1169 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se toto ujednání ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona za součást prohlášení; osoba odpovědná za správu domu a pozemku vyhotoví úplné znění prohlášení.".

68 MD § 1177 Z V § 1177 je upravena notifikační povinnost vlastníka jednotky aby sdělil osobě odpovědné za správu domu a pozemku počet osob, které budou
mít v bytě domácnost. Tato povinnost je v občanském zákoníku zavedena zejména s ohledem na následné rozúčtování záloh na služby dle
skutečného počtu osob užívajících daný byt a v praxi je informace o počtu uživatelů bytů relevantní pro statutární orgán společenství vlastníků
jednotek právě s ohledem na stanovení výše těchto záloh a jejich následné rozúčtování. 
Samotný pojem „domácnost“ je však vágní, není nikde blíže v zákoně vysvětlen a v praxi bude činit interpretační potíže. Každý vlastník jednotky
si tento pojem bude vykládat po svém a následkem bude ztížená možnost osoby odpovědné za správu domu a pozemku zjistit skutečný počet
osob a provést řádné rozúčtování záloh na služby. 
Navrhujeme proto, aby úprava notifikační povinnosti nepracovala s tímto pojmem a zároveň aby byla sjednocena s notifikační povinností
vyplývající ze zákona č. 67/2013 Sb., o poskytování plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů,
konkrétně z § 2 písm. g), který zřetelně vyjmenovává osoby rozhodné pro rozúčtování služeb a zároveň stanovuje lhůtu, která musí uplynout, aby
byly dané osoby považovány spolu s nájemcem nebo vlastníkem jednotky za rozhodné pro rozúčtování. 
Lze rovněž přistoupit k tomu, aby občanský zákoník notifikační povinnost stanovil odkazem na zákon č. 67/2013 Sb., o poskytování plnění
spojených s užíváním bytu a nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, případně aby připustil možnost konkrétnější úpravy, která by byla
ujednána např. ve stanovách.

Neakceptováno Účel obou norem je odlišný. Zatímco úprava v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a
nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. slouží pro účely rozúčtování a je třeba jednoznačně určit okruh osob, které se určitou část roku v
bytě zdržují, smysl § 1177 je jiný. Posledně jmenované ustanovení neslouží pro potřeby rozúčtování služeb, ale má obecný význam - například v případě požáru v domě
by osoba odpovědná za správu domu a pozemku měla vědět, kolik osob se zpravidla v domě zdržuje - kolik osob tam má svou domácnost. V konečném důsledku není
významné, zda tam tyto osoby jsou 59 dní v roce nebo 61, rozhodující je jejich záměr mít v bytě domácnost a pobývat tam. S ohledem na uvedené není vhodné
sjednocovat přístupy obou zákonů, když účel obou pravidel je odlišný. Současný občanský zákoník výslovně pojem domácnosti na rozdíl od předchozího občanského
zákoníku nedefinuje, a to i přesto, že s ním na mnoha místech pracuje, když hovoří o tzv. společné, resp. nově též o tzv. rodinné domácnosti.
Při vymezení obsahu lze podle našeho názoru i nadále vycházet z ustálené judikatury a právní nauky, která vychází z definice domácnosti uvedené v předchozím

občanském zákoníku. Podle této definice tvoří domácnost fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Z tohoto vymezení pak
vyplývají dva pojmové znaky domácnosti, které musejí být splněny současně, aby bylo o domácnosti v právním smyslu vůbec možné hovořit.
Prvním takovým znakem je trvalost soužití alespoň dvou fyzických osob, druhým pak jejich společné uhrazování nákladů na své potřeby. Právní nauka, resp. judikatura,

pak v této souvislosti hovoří o tzv. spotřebním společenství, v němž jednotlivé spolužijící osoby přispívají podle svých schopností a možností k úhradě nákladů i k
obstarávání společných potřeb. Dále je to také místo, v němž partneři, potažmo rodina obecně společně žijí jakožto členové rodinného společenství. Pro rodinné
společenství je pak charakteristické, že jeho jednotliví členové k sobě vzájemně patří, což se navenek projevuje jako rodina, ve významu, v jakém je obecně chápána
veřejností. K tomu např. judikát NS č.21 Cdo 4795/2009. V širším slova smyslu  může v bytě existovat i více domácností např. v souvislosti s bydlením dospělých dětí. 
Důvodová zpráva bude v souvislosti s uplatněnou připomínkou doplněna.
Do důvodové zprávy bude doplněno: „Zatímco úprava v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s
užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb., slouží pro účely rozúčtování a je třeba jednoznačně určit okruh osob, které se
určitou část roku v bytě zdržují, smysl § 1177 je jiný. Posledně jmenované ustanovení neslouží pro potřeby rozúčtování služeb, ale má obecný význam - například v
případě požáru v domě by osoba odpovědná za správu domu a pozemku měla vědět, kolik osob se zpravidla v domě zdržuje - kolik osob tam má svou domácnost. V
konečném důsledku není významné, zda tam tyto osoby jsou 59 dní v roce nebo 61, rozhodující je jejich záměr mít v bytě domácnost a pobývat tam. S ohledem na výše
uvedené neváže navrhované znění ustanovení § 1177 oznamovací povinnost na žádnou dobu. Je to z toho důvodu, že pro skutečnost, zda má osoba v bytě domácnost,
není rozhodná doba, po jakou se osoba během kalendářního roku v bytě fakticky vyskytuje, ale její úmysl tam mít domácnost.“

69 MD § 1180 Z Důvodová zpráva u změny § 1180 uvádí, že v praxi vznikaly pochybnosti, zda se jedná o dispozitivní nebo kogentní ustanovení. Cílem navržené
změny má být tyto pochybnosti odstranit a jednoznačně stanovit, že toto ustanovení je dispozitivní. Podle našeho názoru však z navrženého znění
§ 1180 naopak vyplývá, že toto ustanovení je kogentní. 
Požadujeme proto zvolit vhodnější textaci tohoto ustanovení, tak aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Vypuštění slov „Nebylo-li jinak určeno“
může být legitimně hodnoceno jako snaha zákonodárce vyloučit odchylky od předmětného zákonného ustanovení. Z důvodové zprávy nicméně
vyplývá, že mělo by být nadále umožněno určit pravidla pro stanovení výše příspěvků odchylně od § 1180 občanského zákoníku v prohlášení.
Nabízí se proto dílčí reformulace úvodu tohoto ustanovení, například využitím slov „Nestanoví-li prohlášení jinak, …“.

Neakceptováno Doplnění by bylo nadbytečné. Dispozitivnost ustanovení vyplývá z § 1 odst. 2 občanského zákoníku [Ustanovení § 978 občanského zákoníku
stanoví, že od ustanovení této části zákona se lze odchýlit ujednáními s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon. Určení výše
příspěvku však účinky ve vztahu k třetím osobám nemá (jde pouze o určení příspěvků člena, tj. osoby uvnitř spoluvlastnictví), proto je třeba
vycházet z obecné úpravy § 1 odst. 2 občanského zákoníku)]. Ze skutečnosti, že poměr výše příspěvků je obligatorní náležitostí prohlášení,
vyplývá, že poměr výše příspěvků lze upravit odlišně od ustanovení § 1180 pouze v prohlášení a podle pravidel pro jejich tvorbu, resp. změnu.
Důvodová zpráva tuto skutečnost pouze konstatuje. Doplnění požadované připomínkovým místem by bylo ostatně v rozporu s koncepcí
občanského zákoníku, který tímto způsobem dispozitivnost (na rozdíl od přechozí úpravy) zpravidla nevyjadřuje. V případě doplnění by
mohly vznikat výkladové problémy u jiných pravidel.
Do důvodové zprávy bude doplněno: „Podíl na společných částech byl zvolen jako výchozí pro učení poměru výše příspěvků z důvodu, že jde
o objektivní hledisko, které se jeví jako věcně správné  a universální pro případy, kdy nejsou známy poměry v konkrétním domě.“

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5LHQTMA)



70 MD § 1180 Z Návrh zákona vypouští bez náhrady odst. 2 § 1180, který určoval, že příspěvky na odměňování osob spravujících dům, členů orgánů, na vedení
účetnictví a podobné náklady za správní činnost se rozvrhnou na každou jednotku stejně. Důvodová zpráva uvádí, že je tak činěno s ohledem na
výkladové problémy a bude vhodnější v této věci postupovat v poměru odpovídajícím na společných částech s možností sjednání odchylné
úpravy. 
Navržené vypuštění tohoto odstavce se nejeví pro praxi přínosné, jelikož v návaznosti na přijetí občanského zákoníku došlo k frekventovanému
využití předmětného ustanovení a rozvržení příspěvků vlastníků do tzv. administrativního fondu stejným dílem na všechny jednotky. Toto
pravidlo tak bylo inkorporováno do stanov přijatých nebo upravených po nabytí účinnosti občanského zákoníku. Domníváme se, že je věcně
správné, aby tyto typy příspěvků byly rozvrhnuty způsobem popsaným v § 1180 odst. 2 občanského zákoníku. V důvodové zprávě přitom
absentuje jakýkoli přesvědčivý důvod pro vztažení pravidla obsaženého v § 1180 odst. 1 občanského zákoníku na tyto typy příspěvků. Navíc, z
předchozí připomínky vyplývá, že navržená změna § 1180 odst. 1 vzbuzuje pochybnosti ohledně dispozitivity předmětné právní úpravy.
Požadujeme proto ponechání zrušovaného ustanovení a doplnění výslovného vyjádření jeho dispozitivity.

Neakceptováno Viz připomínka č. 7 a 38. Navíc možnost zachovat si stávající stav předvídají přechodná ustanovení. 
Do důvodové zprávy bude doplněno: „Podíl na společných částech byl zvolen jako výchozí pro učení poměru výše příspěvků z důvodu, že jde
o objektivní hledisko, které se jeví jako věcně správné  a universální pro případy, kdy nejsou známy poměry v konkrétním domě.“

71 MD § 1185 Z V § 1185 odst. 2 byl nahrazen institut společného zástupce správcem společné věci v případech, kdy je jednotka společně vlastněna více osobami
(spoluvlastníky). Při detailním seznámení se s úpravou věnující se správci společné věci se však nejeví tento institut jako plně využitelný (srov.
např. náhrada účelně vynaložených nákladů, nutnost vyúčtovat správu atd.). Požadujeme, aby bylo od této změny upuštěno a spoluvlastníci
jednotek i nadále volili společného zástupce, jelikož je v poměrech bytového spoluvlastnictví tento institut mnohem využitelnější. 
Požadujeme proto ponechání současného znění věty první v § 1185 odst. 2.

Akceptováno Text bude ponechán v původním znění.

72 MD § 1185 Z Návrh zákona v § 1185 odst. 2 obsahuje terminologickou změnu, kdy se namísto sousloví „vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za
správu domu a pozemku“ užívá nově pouze pojmu „spravovat“. Důvodová zpráva k této změně ničeho bližšího nepodává. Tímto nahrazením
však podle našeho názoru dochází ke změně rozsahu zastupování, neboť pojmy „správa“ a „výkon práv“ nemají totožný obsah. K takové změně
však není žádný důvod a naopak pojem „výkon práv“ je v této souvislosti zcela přiléhavý. Požadujeme proto, aby i nadále příslušné ustanovení
používalo pojem „výkon práv“.

Akceptováno Text bude ponechán v původním znění.

73 MD § 1200 Z Z úpravy § 1200 odst. 2 písm. f) zřejmě vyplývá, že by každé společenství vlastníků jednotek mělo mít rozpočet. Taková povinnost se však jeví
jako excesivní, a to zejména s ohledem na skutečnost, že závažná rozhodnutí musí být obligatorně schválena shromážděním. Výbor (předseda
společenství vlastníků jednotek) je tedy v těchto věcech výrazně limitován. Obdobná úprava je již nyní stanovena v písm. g), nicméně se
domníváme, že není důvodné ji v zákoně zachovávat. 

Akceptováno jinak Z ustanovení § 1200 bude vypuštěn požadavek, aby stanovy obsahovaly povinně pravidla pro tvorbu rozpočtu. V praxi totiž jsou často
pravidla pro tvorbu rozpočtu směšována s rozpočem samým. Nabízí se tak řešení, že by mělo zůstat na uvážení konkrétnímch společenství
vlastníků, zda si konkrétní pravidla pro tvorbu rozpočtu ve stanovách upraví, nebo ponechá záležitost tvorby rozpočtu (zpravidla) na iniciativě
statutárního orgánu. Každá právnická osoba, tj. i společenství vlastníků jednotek, musí mít svůj vlastní rozpočet (vč. svého účtu). To vyplývá
ze samé podstaty toho, že každá právnická osoba je povinna vést účetnictví. To znamená, že sestavuje například rozvahu, účetní závěrku
zprávu o hospodaření apod. Společenství vlastníků potřebuje rozpočet neboť, musí mít představu o nákladech, které vzniknou nebo je lze
předpokládat v následujícím roce, a o způsobu, kterým tyto náklady pokryje (tj. příspěvky na správu domu a pozemku a jejich výše, zisk z
nájemného, úvěr). Na základě rozpočtu mimo jiné shromáždění schvaluje celkovou výši příspěvků pro příští období či schválení úvěru.
Rovněž je třeba. aby jednotliví vlastníci měli možnost se seznámit s tím, jak jsou jejich finanční prostředky využívány a měli možnost se k
jejich využití vyjádřit. případně se jako přehlasovaný vlastník obrátit k soudu. Bez řádně schváleného rozpočtu tuto možnost vlastníci nemají a
nemají pak často ani přehled o způsobu čerpání prostředků které složili. V současné době nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě nekterých
záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlasntnictvím, ve svém ustanovení § 15 stanoví, že rozpočet společenství vlastníků schvaluje
shromáždění, přičemž shromáždění schvaluje také výsledky plnění rozpočtu v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků. S
ohledem na skutečnost, že nařízení vlády by mělo pouze provádět zákonnou úpravu, bude do § 1208 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku
doplněna kompetence shromáždění ke schvalování rozpočtu.

74 MD § 1208 Z Ustanovení § 1208 odst. 1 písm. c) obsahuje pojmy „vypořádání výsledku hospodaření, zpráva o hospodaření nebo rozhodnutí o vyúčtování“.
Tyto pojmy nejsou nikde v zákoně vysvětleny a v praxi působí obtíže, jaké konkrétní dokumenty mají být schvalovány a co mají obsahovat.
Máme za to, že vše, co by mělo být jejich obsahem, je seznatelné z účetní závěrky, která je shromážděním obligatorně schvalována a její obsah je
jasně stanoven jinými právními předpisy.
Požadujeme schvalování uvedených dokumentů z příslušného ustanovení vypustit nebo v zákoně vysvětlit jejich bližší obsahovou náplň.

Neakceptováno Připomínka nad rámec novely. Obecně lze však říci, že zpráva o hospodaření není obsahově totožná s údaji obsaženými v účetní závěrce, která
postihuje pouze finanční toky. Zpráva o hospodaření má širší rozsah. Vypořádání hospodaření souvisí s platbou příspěvků, ta je možná
jednorázově nebo zálohově. Podle způsobu platby je pak třeba vypořádat případné nedoplatky nebo rozhodnout o uspořených částkách na
dlouhodobé i krátkodobé potřeby. Rozhodnutí o vyúčtování se týká služeb poskytovaných s bydlením a je upraveno v zákoně č. 67/2013 Sb.,
kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve
znění zákona č. 104/2015 Sb. 

75 MD § 1208 Z Ustanovení § 1208 odst. 2 zavádí v případě změny stanov, která se týká členských práv a povinností vlastníků jednotek a způsobu jejich
uplatňování, povinnost osvědčení ve formě veřejné listiny. V této souvislosti upozorňujeme na obecná ustanovení občanského zákoníku, zejména
§ 564, který říká, že pokud zákon stanovuje určitou formu právního jednání – v intencích návrhu zákona zakotvená forma veřejné listiny - je
nutno, aby tato forma byla dodržena pro jakoukoli prováděnou změnu právního jednání. To znamená, že pokud dojde ke schválení stanov ve
formě veřejné listiny a následně dojde k jejich jakékoliv změně, tak by dle obecného pravidla § 564 občanského zákoníku měla být i tato změna
provedena ve formě veřejné listiny. Je tedy otázka, jaký je vztah tohoto obecného pravidla a speciální úpravy v § 1208 odst. 2 a zda z této
speciální úpravy má vyplývat, že k ostatním změnám stanov se forma veřejné listiny nevyžaduje. Pokud bylo úmyslem založit takovéto speciální
pravidlo, navržené ustanovení by se mělo reformulovat tak, aby z něho jednoznačně vyplývalo, že ke změně stanov se osvědčení veřejnou listinou
nevyžaduje. Současně může podle našeho názoru přinášet v praxi výrazné potíže rozlišování, co je nebo není zásahem do členských práv a
povinností. Doporučujeme proto, aby se forma veřejné listiny vyžadovala buď ve všech případech změny stanov, anebo naopak nikdy.

Akceptováno jinak Textace navrhovaného ustanovení bude upravena následovně: „Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou pouze při změně
náležitostí podle § 1200 odst. 2 písm. c).“ 
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76 MD § 1214 Z Dále v § 1214 požadujeme výslovně uvést, že navržený způsob rozhodování se vztahuje jen na většinu počítanou v případech rozhodnutí mimo
zasedání (per rollam). § 1214 by mohl být například uveden slovy „Rozhodnutí mimo zasedání se přijímá většinou hlasů, která se počítá z …“. 
Z předloženého návrhu je toto dovoditelné až na základě systémového výkladu pouze ze skupinového nadpisu k tomuto paragrafu. 

Vysvětleno Navrhované ustanovení § 1214 upravuje počítání většiny pouze při hlasování per rollam. To vyplývá ze systematického zařazení (srov.
skupinový nadpis nad ustanovením § 1210), ale rovněž z výkladu logického. Předmětné pravidlo představuje lex specialis k § 1206 odst. 2
druhá věta. Pravidlo § 1214 se nemůže uplatnit u rozhodnutí přijatých na shromáždění (na zasedání), protože pro ně platí právě ustanovení §
1206 odst. 2 druhá věta. Jakékoli dodatečné zdůrazňování, že se ustanovení § 1214 uplatní pouze při rozhodování mimo zasedání, je
nadbytečné. Ostatně ani u jiných ustanovení, která regulují rozhodování mimo zasedání, není opakováno, že dopadají právě na rozhodování
mimo zasedání (srov. již stávající znění § 1212 a 1213). Navrhované ustanovení stanoví, že většina se zásadně počítá ze všech hlasů vlastníků
jednotek (kdy každý vlastník jednotky má počet hlasů odpovídající jeho podílu na společných částech), ledaže se hlasuje podle hlav (srov.
např. navrhovaný § 1184 odst. 3). Jde o pravidlo známé z úpravy obchodních korporací - srov. např. § 176 odst. 2, § 419 odst. 3, § 654 odst. 3
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (ani v
těchto ustanoveních se neopakuje, že se uplatní pouze při rozhodování per rollam). Navrhované pravidlo je však složitější, jelikož občanský
zákoník (na rozdíl od zákona o obchodních korporacích) upravuje i hlasování podle hlav. Úprava § 1214 reaguje na hlasování podle hlav.
Hlasuje-li se podle podílů je v zákoně uvedeno slovo "hlasů" a hlasuje-li se podle hlav není slovo hlasů uvedeno. Hlasování podle hlav je v §
1191 odst. 2 a § 1184 odst. 3. Aby se předešlo výkladovým problémům, bude pravidlo přeformulováno následovně: "Většina se počítá z
celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se počítá z celkového počtu vlastníků jednotek." 

77 MD § 1214 Z V § 1214 požadujeme vložit za slovo „zákon“ slova „nebo stanovy“.
Navržené znění počítá s tím, že v případech rozhodování per rollam se většina počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek, pokud
zákon nestanoví, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech vlastníků jednotek. Uvedené tak znamená, že pokud
stanovy stanoví přísnější počet hlasů pro přijetí rozhodnutí, pak se tato úprava v případech rozhodování per rollam neaplikuje, jelikož platí
zákonná úprava. V praxi by při zachování navrženého znění mohlo jednoduše docházet k hlasováním per rollam k „protlačení“ rozhodnutí, u
kterých by se nepodařilo získat většinu zakotvenou ve stanovách standartním způsobem (tj. rozhodováním na zasedání shromáždění).
Proto navrhujeme, aby kromě případů uvedených v zákoně, mohl být pro rozhodování per rollam stanoven rozdílný počet hlasů i ve stanovách.
Není žádný rozumný důvod pro vyloučení této možnosti v případě rozhodování mimo zasedání, resp. takovýto důvod není popsán v důvodové
zprávě. 

Akceptováno Jde o speciální ustanovení týkající se rozhodování per rollam. Text § 1214 bude upraven: "Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech
vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se počítá z celkového počtu vlastníků jednotek." Tím bude postaveno na jisto, že případné
zpřísnění požadované většiny dle úpravy ve stanovách v souladu s § 1206 odst. 2 druhá věta se prosadí i v případě rozhodování per rollam.
Úprava § 1214 reaguje na hlasování podle hlav. Hlasuje-li se podle podílů je v zákoně uvedeno slovo "hlasů" a hlasuje-li se podle hlav není
slovo hlasů uvedeno. Hlasování podle hlav je v § 1191 odst. 2 a § 1184 odst. 3.

78 MD § 1169 D Na úvod ustanovení § 1169 odst. 2 doporučujeme vložit slova „Ke změně prohlášení spočívající ve“, aby bylo zcela zřejmé, že zde uvedené
změny jsou speciální ke změnám uvedeným v odst. 1, vždy přitom mají za následek změny prohlášení coby písemného dokumentu a uplatní se
jiný proces jejich přijetí – pouze souhlas shromáždění. 

Akceptováno Viz připomínka č. 10.

79 MD § 1186 D Ve zvláštní části důvodové zprávy, která zdůvodňuje navržené změny § 1186 odst. 3, doporučujeme explicitně uvést, že pokud dluhy nepřejdou
na nabyvatele, tak nedochází k jejich zániku a jsou nadále vymáhány po původním vlastníkovi jednotky (tj. převodci).

Akceptováno Důvodová zpráva bude doplněna.

80 MD § 1209 D Doporučujeme zpřesnit odůvodnění § 1209 odst. 3 ve zvláštní části důvodové zprávy, která říká, že soud zruší rozhodnutí pro jeho rozpor s
dobrými mravy. Uvedené však z navržené úpravy jednoznačně nevyplývá, jelikož soud rozhodnutí, které je v rozporu s dobrými mravy zruší,
pokud současně způsobí závažné právní následky. Zároveň je vhodné celé ustanovení přeformulovat, jelikož jeho textace je příliš komplikovaná a
nepůsobí zcela srozumitelně.

Akceptováno Důvodová zpráva bude doplněna.

81 MZD § 1188a Z V § 1188a navrhujeme stávající jediný odstavec označit číslem (1) a doplnit další, v pořadí druhý odstavec o následujícím znění:
(2) Je-li v souvislosti s převodem jednotky převáděn i spoluvlastnický podíl k pozemku, který přiléhá k pozemku, na němž je dům s jednotkou
zřízen, tak, že k němu zajišťuje přístup, nemají spoluvlastníci takového pozemku předkupní právo k převáděnému spoluvlastnickému podílu.
Odůvodnění: Navrhovaná úprava reaguje na problémy, které s sebou přineslo znovuzavedení předkupního práva zejména v bytových domech,
které stojí na pozemku, který odpovídá půdorysu domu, avšak přístup zajišťuje přilehlý pozemek, který pozemek s domem zcela obklopuje. K
přilehlému pozemku mívají spoluvlastnické právo vlastníci jednotek zřízených v domě a při převodu jednotky se převádí i spoluvlastnické právo
k přilehlému pozemku, přičemž realizace předkupního práva bývá v situaci, kdy je v domě větší množství vlastníků jednotek nereálná a samotné
předkupní právo s ohledem na účel pozemku nemá význam. Smyslem navrhované právní úpravy je zajistit vyloučení narušení funkčního spojení
pozemku, na němž se nachází dům společně s jednotkou a pozemku, který k domu zajišťuje jediný přístup.
Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno jinak Viz připomínka č. 28.

82 KZPS § 1169 Z K čl. I bodu 3 – § 1169 – je třeba uvést, že navrhovaný text odstavce 2 by mohl vyvolat dojem, že v uvedených případech nejde o změnu
prohlášení, byť z marginální rubriky (a ostatně i z důvodové zprávy) plyne opak. Proto navrhujeme v § 1169 odst. 2 za slova „Ke změně“ vložit
slova „prohlášení týkající se“ a slova „ke změně“ (v obou výskytech) nahradit slovem „změny“. – Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Viz připomínka č. 10.

83 KZPS § 1169 Z Současně považujeme (s ohledem na předcházení možným nejasnostem v praxi) za vhodné na konec odstavce 2 doplnit větu „Mění-li se všem
vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech, nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v
důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.“. – Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno Viz připomínka č. 35.

84 KZPS § 1169 D Doporučujeme zvážit, aby pro změnu ve věci účelu užívání bytu byl uplatněn postup podle odstavce 1, protože tato skutečnost se pravděpodobně
určitým způsobem dotkne všech vlastníků.

Neakceptováno Souhlas všech vlastníků, který byl v některých případech aplikován při změně prohlášení na základě úpravy v zákoně č. 72/1994 Sb., kterým
se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vedl ve svém důsledku k nemožnosti takové změny provést. Vzhledem k tomu, že
dispozice se týká prostoru, který je ve výlučném vlasnictví, nepovažujeme takové omezení vlastnického práva za přiměřené. V prohlášení lze
navíc podle navrženého odstavce 3 stanovit pro určitá rozhodování vyšší počet hlasů. Rovněž lze přihlédnout i k tomu, že závažnější změny v
účelu užívání stavby mohou být prováděny pouze na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu ( viz § 126 zák. č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), kde je posuzován mimo jiné i vliv na bezpečnost,
veřejné zdraví apod., přičemž vlastníci jednotek jsou v takovém případě účastníky řízení a mohou zde své názory uplatnit.
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85 KZPS § 1172 Z K čl. I bodu 5 – § 1172 odst. 2 – je třeba zvážit dopad na jednotky vzniklé před 1. 1. 2014 ve vazbě na § 3063. – Tato připomínka je zásadní. Vysvětleno Ani úprava obsažená v zákoně č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k
bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, neobsahovala nutnost
převodu spoluvlastnického podílu. Výstavbou vzniká i jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb. originárně. Není proto důvod a ani není možné
po vzniku nové jednotky převádět spoluvlastnické podíly, neboť ty se mění k okamžiku vzniku nové jednotky ex lege (viz § 5 odst 1 a 2, § 8, §
18 odst. 6 zák.č. 72/1994 Sb.).

86 KZPS § 1177 D K čl. I bodu 8 – § 1177 – doporučujeme doplnit jména osob, které budou mít v bytě domácnost, což lze považovat za údaj potřebný pro správce
pro identifikaci osob, které užívají byt a služby. Otázkou rovněž zůstává vhodnost vypuštění lhůty, po kterou je byt další osobou užíván, a to s
ohledem na praktické problémy vznikající v případě krátkodobého užívání, které se značně rozmáhá v rámci turistického ruchu.

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky č. 37 a 68.

87 KZPS § 1178 Z K čl. I bodům 9 a 10 – § 1178 – ve vazbě na důvodovou zprávu doporučujeme úpravu seznamu členů společenství vlastníků v rámci ustanovení o
bytovém spoluvlastnictví zpracovat jako úpravu komplexní, bez využití právní úpravy spolku; pro praxi se to jeví jako vhodnější řešení. – Tato 
připomínka je zásadní

Neakceptováno Není důvod pro dvojí úpravu seznamů v jednom zákoně, postačí upravit odlišnosti. V opačném případě by došlo k popření systematiky nového
civilního práva.

88 KZPS § 1180 Z K čl. I bodu 12 – § 1180 odst. 1 – doporučujeme slovo „Vlastník“ nahradit slovy „Neurčuje-li prohlášení jinak, vlastník“, a to vzhledem k tomu,
že z navrženého textu nevyplývá možnost jiné úpravy a ve spojení s návrhem novelizace § 1166 odst. 1 písm. c) lze předpokládat, že v praxi by
zřejmě bylo obtížné dovozovat (i ve vazbě na dosavadní diskuse v odborné veřejnosti týkající se kogentních a dispozitivních ustanovení OZ), že
§ 1180 je dispozitivním ustanovením, od něhož se lze v prohlášení, ve vazbě na § 1166 odst. 1 písm. c), odchýlit. Byť lze po odborné stránce
přisvědčit názoru o dispozitivní povaze tohoto ustanovení, považujeme výše uvedený návrh úpravy za vhodný zejména z hlediska uživatelského
komfortu adresátů normy. – Tato připomínka je zásadní.
Ve vztahu k důvodové zprávě je třeba poznamenat, že v navrženém řešení nejde o „návrat“ k dřívější právní úpravě, ale spíše o inspiraci jejím
základem.

Neakceptováno Viz připomínka č. 38.

89 KZPS § 1182 Z K čl. I bodu 16 – § 1182 odst. 1 – doporučujeme vypustit slova „která může mít dopad na společné části“, protože by v praxi mohly vznikat
spory, zda stavební úprava v bytě může či nemůže mít dopad na společné části a zda právo osoby odpovědné za správu domu a pozemku podle
odstavce 2 nelze dokonce uplatnit pouze v případě, že jde o stavební úpravu, která podléhá oznámení podle odstavce 1. Navíc považujeme za
vhodné, aby vlastník jednotky byl vždy povinen oznámit zamýšlené stavební úpravy uvnitř bytu osobě odpovědné za správu domu a pozemku, a
to i vzhledem k zákazu poškodit nebo ohrozit společné části nebo ostatní byty (§1175 odst. 1). – Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno Viz připomínka č. 39.

90 KZPS § 1182 D K čl. I bodu 17 – § 1182 odst. 2 – doporučujeme za slovo „části“ vložit slova „nebo ostatní byty“, a to z důvodů uvedených výše k bodu 16.
Současně doporučujeme zvážit doplnění odstavce 3, který by (v zájmu předcházení sporům, byť lze příslušný zákaz dovodit) např. zněl:
„(3) Při provádění stavební úpravy uvnitř bytu nesmí vlastník jednotky provádět změny společných částí bez předchozího souhlasu vyžadovaného
pro změnu prohlášení.“.

Neakceptováno Kompetence společenství vlastníků jednotek se vztahují pouze ke společným částem. Zákaz zásahu do vlastnických práv jiného vlastníka
vyplývá z § 1175 odst. 1.

91 KZPS § 1186 Z K čl. I bodu 21 a 22 – § 1186 odst. 2 a 3 – z důvodu právní jistoty doporučujeme, v návaznosti na předložený návrh, pro úpravu přechodu
pohledávek a dluhů vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku při převodu vlastnického práva k jednotce zakotvit přímou zákonnou
úpravu (obdobnou právní úpravě v § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích při převodu družstevního podílu v bytovém družstvu). Pak by
bylo možné bod 22 vypustit a stávající § 1186 odst. 2 (bod 21) nahradit takto: 
„(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přechází s jednotkou na nabyvatele pohledávky a dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu
domu a pozemku. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu a pozemku.“. – Tato 
připomínka je zásadní.

Neakceptováno Potvrzení, které obsahuje již stávající úprava, považujeme za velmi důležitý instrument ochrany dobré víry nabyvatele jednotky. Potvrzení
hraje významnou roli, protože dokládá, jaké dluhy má převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Informace uvedená v
potvrzení, resp. samotné potvrzení může mít vliv na realizaci prodeje jednotky. Na základě údaje uvedeného v potvrzení může dojít ke korekci
kupní ceny a v případě, že není dodáno, může vést ke zmaření transakce jako takové. V později uvedeném případě totiž nemá nabyvatel
jistotu, jaké dluhy váznou na jednotce; je pak na jeho uvážení, zda podstoupí riziko, že na něj přejdou všechny tyto dluhy, či nikoli. Nelze
navíc opomínat, že tato koncepce je v souladu s jinými pravidly občanského zákoníku. Např. § 1107 občanského zákoníku počítá s tím, že
nabyvatel přejímá závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu, popřípadě jiné závady. Tato pravidla chrání dobrou víru
nabyvatele, ale současně umožňují zachovat plynulost právního styku. Dále srov. rovněž připomínku č. 2

92 KZPS § 1188a Z K čl. I bodu 24 – § 1188a – doporučujeme vypustit slova „jako příslušenství“, protože podíl na nebytové jednotce (v níž konkrétně v daném
případě je garážové stání) je spoluvlastnickým podílem, který však lze samostatně převádět a není tak příslušenstvím bytu zahrnutého v jednotce
vymezené podle občanského zákoníku. – Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno Viz připomínka č. 42.

93 KZPS § 1191 Z K čl. I bodu 26 – § 1191 až 1193 – v § 1191 odst. 2 větě třetí je třeba opravit formulaci ustanovení, když evidentně došlo k formulační chybě (v
první části věty má být zřejmě upravena účast pro schopnost usnášet se a ve druhé části potřebná většina pro přijetí rozhodnutí). – Tato 
připomínka je zásadní.

Neakceptováno Nejedná se o formulační chybu, nýbrž o kombinaci hlasování. Hlasuje-li se podle podílů, je v zákoně uvedeno slovo "hlasů" a hlasuje-li se
podle hlav, pak se slovo "hlasů" neuvádí, uvádí se všichni vlastníci jednotek.

94 KZPS § 1191 D Dále navrhujeme v § 1191 odst. 2 ve větě třetí za slovo „ledaže“ vložit slovo „zákon,“, což odpovídá právní úpravě. Vysvětleno Viz připomínka 43

95 KZPS § 1193 D Ve vztahu k § 1193 odst. 3, který (mimo jiné) řeší možnost soudem jmenovaného správce podat návrh na své odvolání, by bylo vhodné rovněž
řešit možnost podání návrhu na jeho odvolání na návrh vlastníků jednotek.

Vysvětleno Toto doplnění je nadbytečné. Navrhované ustanovení § 1193 odst. 3 je třeba vykládat tak, že pokud mohou vlastníci jednotek podat návrh na
odvolání správce, který je majoritním vlastníkem, mohou podat také návrh na odvolání správce, který byl jmenován soudem při odvolání
správce, který je majoritním vlastníkem. Zároveň je třeba vycházet z toho, že jde o řízení podle § 85 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, přičemž řízení podle tohoto zákona lze zásadně zahájit jak na návrh, tak i bez
návrhu, ledaže zákon stanoví, že lze řízení zahájit jen na návrh (§ 13 zákona o zvláštních řízeních soudních), přičemž zákon nestanoví, že by
bylo toto řízení možné zahájit jen na návrh. Kterýkoli vlastník jednotky proto může navrhnout soudu, aby odvolal správce, kterého jmenoval,
je-li pro to důležitý důvod, případně kdokoli může podat podnět soudu k zahájení takového řízení a soud pak může řízení zahájit i bez návrhu. 

96 KZPS § 1206 Z K čl. I bodu 39 – § 1206 odst. 3 – navrženou úpravu vítáme, avšak současně považujeme za vhodné, aby obdobná úprava (např. v novém odstavci 
4) byla provedena ve vztahu k výkonu působnosti statutárního orgánu. – Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno Obdobná úprava vůči statutárnímu orgánu není důvodná. Jediný vlastník má působnost shromáždění a tudíž má také působnost v oblasti
jmenování a odvolání členů statutárního orgánu [§ 1208 odst. 1 písm. b) navrhovaného znění]. K tomu je třeba dodat, že člen statutárního
orgánu nemusí být zároveň členem společenství vlastníků (srov. § 1205 odst. 2).
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97 KZPS § 1206 Z Současně, doporučujeme (z důvodu odstranění nejasností) v § 1206 odst. 1 na konci doplnit možnost zastoupení člena SVJ na shromáždění
(zákon to umožňuje pouze ve vztahu ke spoluvlastníkům v § 1185 odst. 2). – Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno Taková právní úprava je nadbytečná, přestože jsme si vědomi rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3399/2010,
vztahující se k úpravě v zákoně o vlastnictví bytů, ve kterém Nejvyšší soud dovodil, že jelikož to sám zákon výslovně nepřipouští, nemůže se
vlastník jednotky nechat na shromáždění vlastníků zastoupit, ledaže to výslovně určí stanovy společenství vlastníků. Nejvyšší soud tento závěr
odůvodnil tím, že účast na shromáždění není právním úkonem, a proto zastoupení není obecně možné. S Nejvyšším soudem lze souhlasit
potud, že zákonná úprava výslovné připuštění zastoupení na shromáždění neobsahovala a ani neobsahuje a že účast na shromáždění sama o
sobě skutečně právním jednáním není, a může se tedy jevit problematickým, zda je možné udělit plnou moc k samotné účasti na shromáždění.
Na druhou stranu hlasování na shromáždění již právním jednáním je. Nutno podotknout, že k tomu, aby mohl někdo na shromáždění hlasovat,
musí mu být nejprve umožněno, aby se ho mohl zúčastnit (s výjimkou případů, kdy se rozhoduje per rollam); podmínkou hlasování na
shromáždění tak zpravidla je samotná účast. V tomto ohledu se zdá, že Nejvyšší soud dostatečně nezohlednil smysl a účel zastoupení na
shromáždění a při svém posuzování zůstal příliš formální. Zajímavé je, že Nejvyššímu soudu nevadí stejná skutečnost, tj. že nelze udělit plnou
moc k účasti na shromáždění, v situaci, kdy zastoupení umožní stanovy společenství vlastníků jednotek; i v takovém případě jde o plnou moc
mimo jiné k účasti na shromáždění vlastníků jednotek. Navíc nutno zohlednit, že zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném
do konce roku 2013 (srov. § 126 odst. 1, § 184 odst. 1, § 240 odst. 2), obsahoval a stejně tak zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (srov. § 168 odst. 1, § 399, § 635 odst. 2),
obsahuje výslovnou úpravu, která zastoupení na zasedání nejvyššího orgánu připouští. Z toho dle našeho názoru není možno a contrario
dovozovat, že v případně jiných právnických osob to možné není, ba naopak je nutno stejně postupovat i u jiných forem právnických osob.
Tento přístup je ostatně v souladu se zásadou autonomie vůle, která celé soukromé právo prostupuje a navazuje na základní ústavněprávní
zásadu stanovující, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (čl. 2 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod) a rovněž v souladu s vymezením kogentních a dispozitivních ustanovení v občanském zákoníku (§ 1 odst. 2
občanského zákoníku) a obecnou úpravou zastoupení (§ 436 a násl. občanského zákoníku). Vlastník jednotky se tak může nechat na
shromáždění společenství vlastníků zastoupit. Ustanovení § 1185 odst. 2 pouze stanoví, kdo spravuje jednotku vůči osobě odpovědné za
správu domu a pozemku v případě, že je jednotka ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů. 

98 KZPS § 1208 Z K čl. I bodu 40 – § 1208 písm. b) – doporučujeme toto ustanovení zachovat, avšak v upraveném znění takto:
„b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, nejde-li o změnu, pro kterou je potřebný souhlas
všech vlastníků jednotek,“. – Tato připomínka je zásadní.
Důvodem je skutečnost, že změna prohlášení, která se dotkne vlastníka jednotky či více těchto vlastníků, nikoliv však všech, je schvalována
postupem podle § 1169 odst. 1, a následně ji schvaluje shromáždění. Dále, pouze shromáždění schvaluje změny prohlášení, které jsou
vyjmenovány v § 1169 odst. 2, přičemž je stanoveno jiné kvorum pro přijetí tohoto rozhodnutí přímo v § 1169 odst. 3 (s tím, že se použije jak
před vznikem SVJ, tak po jeho vzniku, jak vyplývá z § 1169 odst. 4).

Vysvětleno Viz připomínka č. 49.

99 KZPS § 1208 Z K čl. I bodu 45 – § 1208 odst. 1 písm. g) – považujeme za vhodné v zájmů ochrany oprávněných zájmů vlastníků jednotek formulovat ustanovení
takto:
„g) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku a schválení podstatných náležitostí smlouvy, jmenovitě ceny,
rozsahu smluvených činností a doby na kterou je smlouva sjednána, jakož i schválení změny v určení osoby, s níž je smlouva sjednána, nebo
změny podstatné náležitosti smlouvy,“. – Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno Smyslem navrhované změny je ulehčit fungování společenství vlastníků tím, že postačí, když shromáždění určí osobu, která má vykonávat
některé činnosti správy domu a pozemku. Jeví se však jako nepřiměřeně zatěžující, aby shromáždění muselo rozhodovat také o schválení
smlouvy s touto osobou včetně její změny a v ujednání o ceně nebo rozsahu činnosti. Máme za to, že to je otázka odpovědnosti statutárního
orgánu a jeho péče řádného hospodáře. Tato změna byla navíc původně iniciována Družstevní asociací České republiky. V § 1208 odst. 1
písm. g) bude ponecháno původní znění návrhu. 

100 KZPS § 1207 D Ve vazbě na neupravovaná ustanovení navrhujeme v § 1207 doplnit nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Na žádost vlastníků jednotek alespoň s počtem hlasů opravňujících je k podání podnětu ke svolání shromáždění, zařadí statutární orgán jimi
určenou záležitost na pořad zasedání, pokud je žádost doručena před odesláním pozvánky.  
(4) Záležitosti neuvedené v pozvánce na pořadu zasedání, lze zařadit na pořad zasedání a projednat je na tomto shromáždění jen za účasti a se
souhlasem všech vlastníků jednotek.“.
Důvodem je odstranění pochybností vyskytujících se často v praxi v záležitosti přiměřeného použití ustanovení § 249 o spolku. Jde o návrh s
přiměřeným využitím § 249 obč. zák. a dále s využitím § 643 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Akceptováno jinak Viz připomínka č. 48.

101 Komora-NK § 1166 Z K čl. I, bodu 1 - Navrhujeme vypustit novelizační bod 1. 
Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Důvodová zpráva uvádí, že poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku, připadající na jednotku určuje rozsah základní povinnosti každého
vlastníka jednotky přispívat na správu domu a pozemku. S tím lze nepochybně souhlasit. Tento poměr je ale stanoven v § 1180. Má-li být tento
poměr určen jinak, než zákon stanoví, pak toto by mělo být svěřeno stanovám společenství, jako je tomu dosud. Stane-li se tento poměr součástí
prohlášení vlastníka, pak tento poměr bude fakticky neměnný (viz navržený § 1169 odst. 1 - ke změně prohlášení vlastníka se vyžaduje souhlas
vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se změna bezprostředně dotkne). Bude-li zde existovat výhodný poměr pro určitou jednotku (a
nemusí to mít vždy objektivní důvod), pak bude-li poměr součástí prohlášení vlastníka, bez souhlasu takto zvýhodněné osoby nepůjde změnit a
patrně ani přezkoumat soudem, jako by tomu bylo v případě, že bude součástí stanov. 

Neakceptováno Poměr výše příspěvku vždy vycházel, a to i v předchozí úpravě, z podílu na společných částech. K jeho změně bylo vždy zapotřebí souhlasu
vlastníka, jehož poměr měl být změněn. Tento princip zůstává i nadále zachován. Pokud má být stanoveno jiné pravidlo pro určení výše
příspěvku, je toto umožněno určit v prohlášení, které je základním dokumentem provázejícím bytové spoluvlastnictví po celou dobu jeho
existence. Nejedná se tedy o ztížení změny stanovení poměru oproti současnému stavu, kdy je v § 1214 předpokládán souhlas všech vlastníků
při změně poměru výše příspěvku (neboť toto ustanovení je třeba vztáhnout výkladem i na případy, které nejsou rozhodovány per rollam).
Není důvod, aby v bylo jiné pravidlo přirozhodování na shromáždění a jiné při rozhodování per rollam.
Ne ve všech domech rozdělených na jednotky bude založeno, resp. vznikne společenství vlastníků. V takovém případě nebudou přijaty
stanovy, i z této skutečnosti lze dovodit, že toto základní právo vlastníka jednotky nelze přesouvat do stanov. 

102 Komora-NK § 1185 Z K čl. I, bodu 19 – V navrhovaném znění § 1185 odst. 2 navrhujeme vypustit slova: 
„ , kterým je jeden ze spoluvlastníků jednotky“.
Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Nepovažujeme za vhodné a odůvodněné omezovat možnost spoluvlastníků jednotky ustanovit správce společné věci. V řadě případů se jeví
vhodné (a účelné), aby si spoluvlastníci jednotky mohli jako osobu pověřenou správou společné věci vůči osobě odpovědné za správu domu a
pozemku zvolit „profesionála“, v daném konkrétním případě např. advokáta, daňového poradce apod. Návrh zákona zcela zbytečně a
neodůvodněně takovou možnost zamezuje a striktně umožňuje spoluvlastníkům jednotky si zvolit jako správce společné věci pouze (a jen
výlučně) jednoho z nich (ze spoluvlastníků).

Akceptováno Text bude ponechán v původním znění.
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103 Komora-NK § 1188a Z K čl. I, bodu 24 - Navrhujeme upravit tak, aby řešil otázku předkupního práva nejen ke spoluvlastnickému podílu na nebytové jednotce převáděné společně s jednotkou, ale na všech věcech, které jsou s jednotkou převáděny a tvoří s ní funkční celek. 
Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Ponecháváme připomínku bez legislativního návrhu, ale upozorňujeme na skutečnost, že s jednotkou jsou převáděny často nejen garáže, resp. podíly na nich, ale i funkčně související pozemky v bezprostředním okolí domu, velmi často dvory a příjezdové
cesty. Ostatně předkupní právo k příjezdovým cestám obecně považujeme z hlediska možných problémů ještě za významnější, než u podílu na nebytových jednotkách. Upozorňujeme, že příslušenství věci je v občanském zákoníku v § 510 definováno
objektivním splněním stanovených kritérií a právní jednání týkající se hlavní věci, se týkají i jejího příslušenství. Jinými slovy, je-li věc příslušenství věci hlavní, sleduje její osud objektivně, i když to nebude ve smlouvě výslovně stanoveno. Navrženou
úpravou se toto objektivní kritérium relativizuje. Patrně se chce posílit rozhodnutí vlastníka o tom, co v případě jednotek může být považováno za příslušenství. Nebude to však patrné z veřejného seznamu, což považujeme rovněž za nedostatek. Toto
posílení vlivu vlastníka na definici příslušenství může v konečném důsledku stávající definici příslušenství zpochybnit a otevřít legitimní diskusi i nad jinými věcmi, např. právě nad přístupovou cestou. Navíc máme pochybnosti o tom, zda spoluvlastnický
podíl na věci může být z hlediska stávající zákonné definice příslušenství vůbec za příslušenství považován, neboť se nejedná o věc totožného vlastníka. Lze jistě namítat zněním § 1123, podle kterého může spoluvlastník se svým podílem nakládat podle své 
vůle, nicméně s ohledem na znovuzavedené předkupní právo, které spoluvlastníka omezuje v zásadě vždy, považujeme toto ustanovení za obsoletní. 

Je rovněž otázka, zda by nepostačoval toliko výklad ustanovení o předkupním právu. Podle ustanovení o předkupním právu (§ 2140 a násl.) se předpokládá, že bude uzavřena kupní smlouva (ponecháváme stranou bezúplatný převod) mezi prodávajícím a
kupujícím (koupěchtivým), a v tento okamžik dospěje povinnost prodávajícího nabídnout věc k prodeji oprávněnému z předkupního práva (u smluvního předkupního práva jde o předkupníka) – tedy v případě garážových stání ostatním spoluvlastníkům
nebytového prostoru zahrnující garážová stání. Podotýkáme, že by se tak ale mělo stát za naprosto stejných podmínek, za kterých prodávající má v úmyslu prodat předmět koupě koupěchtivému. Má-li tedy prodávající, který vlastní bytovou jednotku,
nebytovou jednotku (např. sklep) a podíl na nebytové jednotce (garážové stání), v úmyslu prodat uvedený předmět koupě kupujícímu (koupěchtivému), potom by vykonání předkupního práva mělo znamenat, že by předkupník(ci) měl(i) právo od mne
koupit předmět koupě za zcela stejných podmínek, tedy jak bytovou jednotku, tak nebytovou jednotku (např. sklep) a stejně tak i podíl na nebytové jednotce (garážové stání), přirozeně za stejnou kupní cenu (ve smyslu § 1124 odst. 1, pokud by se nedohodli
spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, měli by právo vykoupit předmět koupě poměrně podle velikosti podílů). Je-li takto koncipována kupní smlouva, že předmět koupě tvoří celek, bez něhož by k prodeji nedošlo, resp. by bez splnění těchto podmínek
prodávající žádnou kupní smlouvu neuzavřel, potom i předkupník musí tuto „koncepci“ respektovat. Víme však, že by to muselo znamenat změnu rozhodovací praxe soudů. 
Je otázkou ke zvážení, zda aspoň částečně – u pozemků – by nemohlo být využito ustanovení o přídatném spoluvlastnictví. Při převodu jednotky se ohledně případných dalších pozemků mimo stavební parcely, na níž stojí dům (podle byt. zákona) nebo,
která je součástí převáděné jednotky podle § 1159, tedy pozemků, které jsou funkčně související v bezprostředním okolí domu - dvory a přístupové a příjezdové cesty, jedná o typické přídatné spoluvlastnictví, předpokládané v § 1223. Dům bez příjezdové
cesty nelze dost dobře užívat. V případě podílů na jednotkách – garážích je sice otázkou, zda je splněna náležitost podle § 1223 odst. 1 ohledně nemožnosti samostatného užívání převáděné jednotky bez jednotky – garáže, avšak i v tomto případě lze toto
dovodit – i v tomto případě není možné užívání  jednotky dobře, nehledě na faktickou neprodejnost  takové jednotky za obvyklou cenu bez podílu na jednotce – garáži. 
V případě přídatného spoluvlastnictví podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví při převodu nebo přechodu přechází na nabyvatele převáděné věci automaticky a tedy předkupní právo k podílu na věci v přídatném spoluvlastnictví nepřichází v úvahu.
Občanský zákoník sice definuje přídatné spoluvlastnictví určitým faktickým stavem, avšak bez zápisu do katastru nemovitostí v případě nemovitých věcí takové spoluvlastnictví nepůsobí vůči třetím osobám. Podle věty druhé § 1223 odst. 1 se zapíše do
katastru nemovitostí i přídatné spoluvlastnictví. Z této nejednoznačné věty není zřejmé, zda se zapíše již vzniklé přídatné spoluvlastnictví či zda vzniká zápisem. Vzhledem k tomu, že je zde uvedeno ohledně zápisu něco jiného, než že toto spoluvlastnictví
vzniká zápisem do katastru nemovitostí (tak jak je tomu v případě nabytí věci v případě převodu vlastnického práva k ní podle § 1105), lze dovodit, že přídatné spoluvlastnictví vzniklo splněním náležitostí podle § 1223 odst. 1 (nehledě na to že
spoluvlastníci již vlastnické právo k věci mají) a jen se zapíše, byť vkladem, do katastru nemovitostí, zřejmě na základě společného prohlášení o tomto všech spoluvlastníků. 
Vzhledem k výše uvedenému lze dovodit, že předkupní právo v těchto případech nepřichází do úvahy a jen pro vyloučení pochybností je vhodné a žádoucí ho výslovně vyloučit i pro případy, kdy není přídatné spoluvlastnictví zapsáno v katastru
nemovitostí, přičemž lze mít za to, že současný stav je takový, že přídatná spoluvlastnictví se od účinnosti občanského zákoníku nezapisují.
Zvážit lze legislativní text § 1188a např. takto: „Je-li spolu s jednotkou převáděn i spoluvlastnický podíl na jednotce zahrnující nebytový prostor, která splňuje náležitosti stanovené pro věc v přídatném spoluvlastnictví tímto zákonem i ve vztahu k převáděné
jednotce, nemají spoluvlastníci jednotky zahrnující nebytový prostor předkupní právo k převáděnému spoluvlastnickému podílu. To platí i v případě převodu spoluvlastnického podílu na pozemku, který splňuje náležitosti stanovené pro věc v přídatném
spoluvlastnictví tímto zákonem.“  Případně lze tohoto návrhu využít aspoň ve vztahu k pozemkům, kde výkladová pochybnost nemůže vzniknout. 

Akceptováno jinak Ustanovení se bude aplikovat v případě, že spoluvlastnický podíl na jednotce zahrnující nebytový prostor (garážové stání) bude převáděno
jako příslušenství spolu s jednotkou. Dále bude text upraven tak, aby dopadl i na pozemky, které jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků
jednotek a funkčně souvisejí s užíváním jednotky. Poznamenáváme, že již prvorepubliková právní teorie dovozovala, že i pouze podíl na určité
věci může být příslušenstvím (srov. F. Rouček in Rouček, F., Sedláček J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a
občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2. 1 vydání. Praha: V. Linhart, 1936, s. 32). Přestože lze souhlasit s
připomínkovým místem, že by příslušenství mělo být vyňato z režimu předkupního práva i bez výslovné úpravy, nelze předvídat, zda by se
takový výklad prosadil. Proto v zájmu právní jistoty je na místě výslovná úprava. Současně nelze vyloučit, že v některých případech (bytových
spoluvlastnictvích) budou naplněny znaky přidatného spoluvlastnicvtí, ve většině případů nikoli; garážová stání často využívají i třetí osoby a
naopak ne všichni vlastnici bytových jednotek mají podíl na nebytové jednotce. Navíc  pokud je nám známo, praxe se touto cestou neubírá.

§ 1188a bude znít: 
"§ 1188a
Je-li spolu s jednotkou převáděn
a) spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový prostor, který je jejím příslušenstvím, nebo
b) spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která je příslušenstvím nemovité věci rozdělené na jednotky,
spoluvlastníci nemovité věci nemají předkupní právo k převáděnému spoluvlastnickému podílu.“.

Důvodová zpráva bude rovněž v příslušné části doplněna.

104 Komora-NK § 1200 Z K čl. I, bodům 33 a 34 - Navrhujeme vypustit novelizační body 33 a 34.
Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Připomínka souvisí s navrženým vypuštěním novelizačního bodu č. 1 a odůvodnění je uvedeno u naší první připomínky. (pozn. v tabulce
připomínka č. 101)

Neakceptováno Změna § 1166 nesouvisí s novelizačními body 33 a 34. Nadto v těchto bodech se nejedná se o věcnou změnu oproti stávajícímu stavu, pouze o
přesun (sloučení)  platného ustanovení § 1200 odst. 2 písm. g).

105 Komora-NK § 1208 Z K čl. I, bodu 47  - Navrhované znění § 1208 odst. 2 navrhujeme v tomto znění: 
„(2) Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou.“ Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Úprava práv a povinností souvisejících s vlastnictvím jednotky dává vlastníkům jednotek poměrně výrazné možnosti k tomu, aby upravili způsob fungování
společenství vlastníků tak, aby zabezpečili klidný a nerušený výkon vlastnického práva v domech s jednotkami a aby nebylo v konečném důsledku ohroženo
nebo znehodnoceno vlastnické právo vlastníků jednotek. Zákon k tomu dává poměrně široké mantinely, které jsou však velmi často vázány na pojmy, které pro
laickou veřejnost nemají jasně stanovený význam. Jedná se např. o rozpor s dobrými mravy a veřejným pořádkem. Náhled na možnost určitých ujednání ve
stanovách se často mění a není v silách laika jej dostatečně sledovat, např. dříve se považovalo za nemožné vložit do stanov určitá sankční ujednání (smluvní
pokuty), nyní se tento názor posunul. Nicméně bude zcela jistě na místě, aby někdo nezávislý a odborně zdatný, dříve než dojde k soudnímu řízení, posoudil,
zda navržené smluvní pokuty jsou pro daný případ možné (zda např. nepostihují neúčast na schůzi, nezakazují chov zvířat v bytě), zda nejsou nepřiměřeně
vysoké a tedy ve svém důsledku pro některé vlastníky likvidační, vedoucí je do dluhových pastí. Navržená výjimka je sice patrně vedena snahou snížit náklady
společenství na pořízení notářských zápisů, nicméně i kdyby zůstala povinnost pro změnu stanov pouze pro změnu členských práva a povinností a způsob jejich
uplatňování, přinese to pouze výkladové problémy, protože členská práva a povinnosti a způsob jejich uplatňování se zpravidla prolínají celým textem stanov
společenství. V řadě případů tak může být velmi obtížné posoudit, zda navržená změna stanov se dotýká, anebo nedotýká členských práv a povinností vlastníků
jednotek, jakož i způsobu jejich uplatňování. Nemusí být tedy zcela zřejmé, zda navržená změna stanov byla přijata v předepsané formě či nikoli. Tato
skutečnost může značně znepřehlednit právní situaci u společenství vlastníků jednotek. Nepochybně např. způsob svolání členské schůze bude ovlivňovat
uplatňování členských práv, stejně tak způsob vedení, jednání a usnášení schůze. Stanovy společenství nejsou měněny často, pokud takovou změnu nenařídí
zákonodárce při změně zákona, což v tomto případě zcela správně nenařídil. Název společenství je daný, sídlo může být určeno obcí. Pokud by někdo chtěl z
hlediska zátěže argumentovat počtem zápisů změn u společenství po roce 2014, pak tento údaj nemá relevantní vypovídací hodnotu právě v důsledku
povinnosti, která byla společenstvím nešťastně uložena zákonem (např. povinnost přizpůsobit název společenství, která byla ale následně zrušena novelou
občanského zákoníku).

Neakceptováno Navržený text je kompromisním řešením vzhledem k připomínkám jiných připomínkových míst, např. zásadní připomínka MZE, aby notářské
zápisy nebyly požadovány vůbec. Aby se předešlo výkladovým problémům, budou v ustanovení § 1200 odst. 2 písm. c) zrušena slova ", jakož
i způsob jejich uplatňování". Uvedené je nadbytečné a tato slova neobsahuje ani úprava obchodních korporací v zákoně o obchodních
korporacích. Podotýkáme, že bude upraveno rozhodování per rollam pro případ, kdy je třeba osvědčit rozhodnutí shromáždění veřejnou
listinu, a to po vzoru úpravy v novele zákona o obchodních korporacích a dalsích souvisejících předpisech (sněmovní tisk 207). Dále bude do
§ 1211 doplněn druhý odstavec ve znění: "Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí shromáždění bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh
musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se vlastníkům jednotek zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ustanovení § 1208
odst. 2 se použije obdobně." a současně do § 1212 druhá věta, která bude znít: "Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí shromáždění bylo
osvědčeno veřejnou listinou, musí být podpis vlastníka jednotky na vyjádření úředně ověřen. " 

106 MŠMT § 1175 D K materiálu, čl. I bod 6.: Z předkládaného materiálu ani z Důvodové zprávy nemusí být zcela jasné, co vše předkladatel zamýšlel zahrnout pod
pojem „společné části uvnitř bytu“ a co může zahrnovat údržba těchto částí. Pro posílení právní jistoty doporučujeme uvedené vysvětlit s
uvedením demonstrativního výčtu příkladů a v daném ohledu také doplnit Důvodovou zprávu.

Akceptováno Za údržbu lze považovat soubor činností, které mají zajistit, že se zachová provozuschopný stav stavby nebo zařízení. Podle § 3 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se údržbou stavby rozumějí práce,
jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
K pojmu společné části uvnitř bytu viz ustanovení § 1160 odst. 2, přičemž hlavní konstrukční prvky se mohou nacházet také uvnitř bytu (např.
nosné zdi, sloupy a pilíře, rozvody ústředního topení a radiátory apod.). Demonstrativní výčet bude doplněn do DZ.

107 MŠMT § 1177 D K materiálu, čl. I bod 8.: Doporučujeme zvážit ponechání lhůty, po kterou je byt další osobou užíván. Stanovení lhůty dle našeho názoru posiluje
právní jistotu nejen majitele bytu, který na základě této lhůty bude mít jistotu, kterou osobu již má nahlásit, ale i osoby odpovědné za správu
domu a pozemku, která tak bude mít relevantní informace o počtu osob, tedy nikoli pouze dočasné a nikoli zastaralé. 

Neakceptováno Lhůta není potřebná, neboť tu jde o informaci, nejde tu o rozúčtování nákladů na služby. Srov. rovněž vypořádání připomínky č. 68.

108 MŠMT § 1184 D K materiálu, čl. I bod 18.: V případě, že v bytě sám vlastník nebydlí, je možné, že porušování povinností dle předmětného odstavce, je
zapříčiněno právě jednáním osoby, které vlastník přenechal byt k užívání, a proto doporučujeme zvážit, zda by písemná výstraha neměla být
zaslána nejen vlastníkovi jednotky, ale také uvedené osobě.

Vysvětleno Osoba odpovědná za správu domu a pozemku není v právním vztahu s osobou, které vlastník přenechal byt k užívání. Není proto možné, aby
výzva byla zasílána této osobě. Jí ani navíc nehrozí, že přijde o vlastnické právo k jednotce. Osoba odpovědná za správu domu a pozemku
jedná ve vztahu k vlastníkovi jednotky, který musí zjednat nápravu. Nájmence může být vyzván v rámci sousedských práv.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5LHQTMA)



109 MŠMT § 1188a D K materiálu, čl. I bod 24.: Vzhledem ke skutečnosti, že existuje řada projektů, kde jsou např. parkovací stání k bytovým jednotkám umisťována v
sousedních domech, doporučujeme z důvodu předcházení výkladovým nejasnostem vkládané ustanovení upravit tak, aby bylo zřejmé, že se
převáděné příslušenství nemusí nacházet v tom samém domě, ale i v domě nebo na pozemku jiného společenství vlastníků.

Neakceptováno Smyslem je, aby ustanovení dopadalo zejména na případy, kdy garážové státní i jednotka jsou ve stejném domě. V závislosti na okolnostech
konkrétního případu však nelze vyloučit, že i připomínkovým místem popsané garážové stání bude tvořit příslušenství a bude tak vyňato z
předkupního práva.

110 MŠMT § 1198 D K materiálu, čl. I bod 30.: Upozorňujeme, že slovo „jednotek“ je v předmětném ustanovení obsaženo vícekrát a s ohledem na Platné znění s
vyznačením navrhovaných změn, dle kterého předkladatel zamýšlel vložit určitá slova pouze za první výskyt uvedeného slova, by mělo být místo
vkládaných slov lépe určeno.

Akceptováno Text novelizačního bodu bude upraven tak, že bude znít: 
"30. V § 1198 odst. 1 se za slova „vlastníci jednotek“ vkládají slova „v domě“ a slova „tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději
po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce“ se nahrazují slovy „čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků“.

111 MŠMT § 1208 D K materiálu, čl. I bod 45.: Doporučujeme zvážit rozšíření nahrazujícího textu takto: „a rozhodnutí o její změně, přičemž se tato osoba pro účely
právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů považuje za správce osobních údajů“. Tímto rozšířením se dle našeho názoru předejde
možným kolizím v případě, že některé činnosti v oblasti správy domu a pozemku nejsou z rozhodnutí shromáždění zajišťovány společenstvím
vlastníků, ale přitom by bylo společenství vlastníků nuceno zajistit souhlasy se zpracováním osobních údajů vlastníků ze strany tzv. „správcovské
firmy“, na kterou může být nahlíženo jako na zpracovatele osobních údajů.

Neakceptováno Právním titulem pro zpracování osobních údajů vlastníků jednotek bude zpracování nezbytné pro plnění smlouvy mezi SVJ a "správcovskou
firmou".

112 MŠMT § 1214 D K materiálu, čl. I bod 49.: Konstrukci předmětného souvětí považujeme za složitou a nerozumíme zcela jejímu smyslu. První část souvětí je
konstruována obdobně, jako v některých ustanoveních zákona o obchodních korporacích, jak uvádí i předkladatel ve Zvláštní části Důvodové
zprávy, avšak zbytek souvětí by měl dle slov „ledaže zákon stanoví“ označovat určitou výjimku z pravidla, která je však konstruována totožně,
pouze ve vztahu k rozhodnutí. Žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu není možno použít první část prvního souvětí nyní rušeného § 1214, popř. z
jakého důvodu by v navrhovaném novém ustanovení nestačila pouze první část navrhovaného souvětí a věta „Přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas
většiny podle věty první.“.

Vysvětleno Navrhované ustanovení § 1214 upravuje počítání většiny pouze při hlasování per rollam - viz systematické zařazení ustanovení. Navrhované
ustanovení proto stanoví, že většina se zásadně počítá ze všech hlasů vlastníků jednotek (kdy každý vlastník jednotky má počet hlasů
odpovídající jeho podílu na společných částech), ledaže se hlasuje podle hlav (srov. např. navrhovaný § 1184 odst. 3). Jde o pravidlo známé z
úpravy obchodních korporací - srov. např. § 176 odst. 2, § 419 odst. 3, § 654 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.; navrhované pravidlo je však složitější, jelikož občanský
zákoník (na rozdíl od zákona o obchodních korporacích) upravuje i hlasování podle hlav. Úprava § 1214 reaguje na hlasování podle hlav.
Hlasuje-li se podle podílů je v zákoně uvedeno slovo "hlasů" a hlasuje-li se podle hlav není slovo hlasů uvedeno. Hlasování podle hlav je v §
1191 odst. 2 a § 1184 odst. 3. Aby se předešlo výkladovým problémům, bude pravidlo přeformulováno následovně: "Většina se počítá z
celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon stanoví, že se počítá z celkového počtu vlastníků jednotek."

113 Jiří Tallich § 1179 D Tento § 1179 považuji za naprosto základní paragraf celého bytového spoluvlastnictví zejména ve vazbě na LZPS (právo na informace, výkon
vlastnického práva).
Bohužel stávající znění § 1179 je v praxi obcházeno, když správci, resp. členové statutárních orgánů SVJ odmítají vlastníkům jednotek umožnit
pořídit kopie z předložených dokladů, a to i na vlastní náklad, resp. vlastním fotoaparátem. Vlastníci jednotek jsou potom nuceni podávat žaloby
a soudy bohužel rozhodují nejednotně. Bez průběžného poskytování informací jsou vlastníci stavěni do role bezmocných pozorovatelů, proto je
nezbytné posílit právo vlastníků na účinnou kontrolu správy domu a hospodaření SVJ.
Např. okresní soud v Litoměřicích svým rozsudkem č.j. 7 C 9/2016-64 ze dne 22.2.2017 zamítl žalobu o umožnění pořídit kopie z dokladů a
vlastník se musel odvolat ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který daný rozsudek svým rozhodnutím č.j. 11 Co 189/2017-84 ze dne
30.1.2018 zrušil a vrátil k dalšímu řízení, když odvolací soud jednoznačně konstatoval "Pro úplnost odvolací soud poznamenává, že nahlížením
se rozumí jak fyzické nahlížení, tak i pořízení kopií prostřednictvím reprodukční techniky."
Proto navrhuji doplnit následující větu o výslovném umožnění pořízení kopií:
§ 1179
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu a pozemku hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této
osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Vlastník jednotky má právo z
těchto listin pořizovat výpisy, opisy a kopie.
Podobné ustanovení o pořízení kopií je v § 1146 NOZ a § 2252 NOZ - svědčí-li právo na pořizování kopií nájemci, který není vlastníkem
jednotky, tím spíše by mělo svědčit vlastníkovi jednotky, který je současně spoluvlastníkem bytového domu!
Obdobně platí o kopiích zápisů z jednání nejvyššího orgánu obchodní korporace (§ 425, § 659, § 697 ZOK).
Bohužel rovněž častou praxí v SVJ je odmítání poskytnutí zápisů ze shromáždění, na což by legislativci měli reagovat.

Akceptováno jinak Na konci textu § 1179 budou doplněna slova ", a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie".

114 Jiří Tallich § 1186 Pořádnou úpravu přechodu dluhů považuji za zásadní, mám však připomínky. Nejhorší totiž bude, když i po novele budou existovat různé výklady, což při navržené formulaci tohoto paragrafu bohužel hrozí. 
Je třeba daný paragraf jednoznačně naformulovat, aby se v praxi předcházelo soudním sporům!
Odst. 1 má znít:
(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu a pozemku povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu poskytovaná
osobou odpovědnou za správu domu a pozemku.
Nové ustanovení vnímám jinak, než autoři důvodové zprávy - ze striktního znění patrně plyne, že nevyčerpané zálohy na služby se nevypořádají při převodu jednotky (jelikož k tomu v daný moment ostatně nejsou podklady), ale mohou se vypořádat
následující rok v rámci vyúčtování služeb. Formulace bude vyvolávat nejasnosti, zda SVJ vznikne povinnost vyúčtovat služby za celé zúčtovací období pouze nabyvateli, který byl vlastníkem jednotky k 31. prosinci, resp. k poslednímu dni zúčtovacího
období, nebo jako doposud každému příjemci služeb, tedy převodci i nabyvateli každému jeho vlastní spotřebu. Lze se obávat, že nevypořádání záloh ze služeb bude zbytečně předmětem žalob převodců proti SVJ, než se záležitost judikaturně vyjasní.
Ostatně není důvod, aby ve vlastnickém bydlení osobní spotřebu převodce (nedoplatek) hradil nabyvatel, popř. aby na nabyvatele přešel přeplatek za celý rok.
Pakliže totiž v bytě převodce bydlel nájemník (a před prodejem bytu se nájemník odstěhoval a nájemní vztah je ukončen), pokud převodce neobdrží svoje vyúčtování (protože vyúčtování za celý rok obdrží pouze nabyvatel), nebude schopen vyhotovit
vyúčtování bývalému nájemníkovi coby příjemci služeb a ten na něj může uplatnit sankci 50 Kč denně, protože pronajímatel bude stále povinen v souladu se zákonem 67/2013 Sb. vyhotovit bývalému nájemníkovi vyúčtování za loňský rok, doručit do 30.4. 
a vyplatit mu přeplatek. Pokud SVJ tento přeplatek však vyplatí nabyvateli, bude vlastně převodce nucen vyplatit přeplatek svému bývalému nájemníkovi ze své kapsy.
Analogicky, pokud měl nedoplatek bývalý nájemník, bude ho za něho nucen zaplatit nabyvatel, který však není v pozici pronajímatele a nemůže ho po něm vymáhat (jelikož nájemní vztah zanikl ještě před převodem bytu).
Odst. 2 má znít:
(2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou.
V zákoně chybí, že by měly být v potvrzení i dluhy na zálohách na služby. Pohledávky a závazky z vyúčtování služeb samozřejmě nemohou být součástí potvrzení, protože v době prodeje jednotek nejsou známy. To ale znamená, že přeplatky a nedoplatky
by se nadále měly vypořádávat rovněž s původními vlastníky jednotek!
V potvrzení jsou uváděny dluhy a pohledávky. O závazcích ani slovo. Proto by zde mělo být výslovně uvedeno, jestli na nabyvatele přechází i podíl převodce na závazcích z nesplaceného úvěru SVJ, který je vyčíslitelný ke dni převodu jednotky. Je třeba
výslovně uvést, jestli se za dluhy převodce počítá i jím nesplacený podíl na úvěru SVJ.  Jeho výše může být promítnuta do prodejní ceny jednotky.
Chybí zde povinnost potvrzení vydat "bez zbytečného odkladu" a také "bezplatně", popř. za "účelně vynaložené náklady". Hrozí jinak nebezpečí, že se vydávání těchto potvrzení stane lukrativním byznysem pro velká SBD a jiné správce, kteří mají
monopolní postavení v malých okresních městech.
Odst. 3 má znít:
(3) Při převodu vlastnického práva k jednotce přechází s jednotkou na nabyvatele pohledávky a dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku, ledaže je nabyvatel jednající v dobré víře nemohl z potvrzení doloženého
převodcem zjistit nebo osoba odpovědná za správu domu a pozemku potvrzení bez zbytečného odkladu nevydala, ač o něj byla převodcem požádána, a nabyvatel jednal v dobré víře. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí
převodce osobě odpovědné za správu domu a pozemku.
Z formulace není jasné, zda přejdou též promlčené dluhy, jelikož SVJ může do potvrzení napsat cokoli, potvrzení bude obsahovat pouhé číslo (souhrnnou částku), kterou nebude mít SVJ povinnost rozklíčovat.
Je třeba upozornit, že pohledávkami vlastníků za SVJ nejsou pouze přeplatky ze služeb (nevyrovnané zálohy), ale také se může jednat o
- náhradu škody (např. po vytopení bytu po havárii ve společné části, po požáru vzniklého ze společné části, z uplatnění vady jednotky apod.),
- nárok vzniklý z reklamace staršího vyúčtování, kdy převodce zažaloval SVJ o zaplacení a soudní řízení není ukončeno,
- nárok z pokuty 50 Kč denně podle zákona č. 67/2013 Sb.,
- dosud nevyplacený podíl na nájemném společných částí,
- nárok z bezdůvodného obohacení (např. SVJ neoprávněně vybíralo část příspěvků na správu),
apod.
Není spravedlivé, aby všechny tyto pohledávky převodců za SVJ přecházely na nabyvatele. Nebude jasné, jestli má převodce tento nárok požadovat po SVJ nebo po nabyvateli, na kterého pohledávka za SVJ vlastně přejde (a tedy nebude jasné, na kterou
osobu má převodce podat žalobu). Obdobný problém se projeví v případě, kdy převodce v minulosti zažaloval o zaplacení SVJ (z jakéhokoli titulu), po převodu jednotky se majitelem pohledávky stane nabyvatel a patrně by měl do řízení jako jeho účastník
na straně žalobce procesně vstoupit nabyvatel, který však o pokračování v žalobě nemusí mít žádný zájem (patrně by mohl pohledávku smluvně postoupit zpět na převodce).

Vysvětleno Na základě vznesené připomínky se dané ustanovení nebude o vypořádání záloh zmiňovat. 
Bude zachována stávající dikce odstavce 1 s tím, že dojde pouze k terminologickému zpřesnění, když § 1186 odst. 1 bude nově znít: "Při
převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu a pozemku povinnost vypořádat příspěvky na správu domu
a pozemku." 
Povinnost osoby odpovědné za správu domu a pozemku vydat potvrzení bez zbytečného odkladu vyplývá nepřímo z navrhovaného odstavce 3.
Doplnění, že osoba odpovědná za správu domu a pozemku vydá potvrzení bezplatně, považujeme za nadbytečné. Na základě vznesené
připomínky se nebude konstruovat zákonná cese. Návrh bude upraven tak, že s jednotkou přechází pouze dluhy (nikoli pohledávky).
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115 Ing. Markéta T§ 1179 § 1179 je naprosto základní paragraf celého bytového spoluvlastnictví zejména ve vazbě na LZPS (právo na informace, výkon vlastnického práva).
Bohužel stávající znění § 1179 je v praxi obcházeno, když správci, resp. členové statutárních orgánů SVJ odmítají vlastníkům jednotek umožnit pořídit kopie z
předložených dokladů, a to i na vlastní náklad, nebo vlastním fotoaparátem. Vlastníci jednotek jsou potom nuceni podávat žaloby a soudy bohužel rozhodují
nejednotně. Bez průběžného poskytování informací jsou vlastníci stavěni do role bezmocných pozorovatelů, proto je nezbytné posílit právo vlastníků na účinnou
kontrolu správy domu a hospodaření SVJ.
Např. okresní soud v Litoměřicích svým rozsudkem č.j. 7 C 9/2016–64 ze dne 22.2.2017 zamítl žalobu o umožnění pořídit kopie z dokladů a vlastník se musel
odvolat ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který daný rozsudek svým rozhodnutím č.j. 11 Co 189/2017–84 ze dne 30.1.2018 zrušil a vrátil k dalšímu
řízení, když odvolací soud jednoznačně konstatoval „Pro úplnost odvolací soud poznamenává, že nahlížením se rozumí jak fyzické nahlížení, tak i pořízení
kopií prostřednictvím reprodukční techniky.“
Proto navrhuji doplnit následující větu o výslovném umožnění pořízení kopií: § 1179 Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu
domu a pozemku hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do
účetních knih a dokladů. Vlastník jednotky má právo z těchto listin pořizovat výpisy, opisy a kopie.
Podobné ustanovení o pořízení kopií je v § 1146 NOZ a § 2252 NOZ – svědčí-li právo na pořizování kopií nájemci, který není vlastníkem jednotky, tím spíše
by mělo svědčit vlastníkovi jednotky, který je současně spoluvlastníkem bytového domu! Obdobně platí o kopiích zápisů z jednání nejvyššího orgánu obchodní
korporace (§ 425, § 659, § 697 ZOK).Bohužel rovněž častou praxí v SVJ je odmítání poskytnutí zápisů ze shromáždění, na což by legislativci měli reagovat.

Akceptováno jinak Na konci textu § 1179 budou doplněna slova ", a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie".

116 Ing. Markéta T§ 1177 Dále § 1177 (1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům
jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je
vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.
NOZ nedefinuje termín "domácnost", jako tomu bylo u starého občanského zákoníku, bylo by vhodné tuto definici vrátit zpět.

Neakceptováno K pojmu domácnost viz připomínka č. 68.

117 UOOU Obecně D Obecně
Předkladatel by měl zvážit, zda od dalšího projednávání návrhu novely neupustí.
Odůvodnění:
Smyslem novely u kodexu by měla být náprava situace, v níž justice rozhoduje jinak, než měl zákonodárce v úmyslu. Rozhodně nemůže být
cílem změny kodexu vylepšení domnělých či skutečných nedostatků kodexu, které justice zatím ani neměla možnost posoudit. Takovou
hypertrofii legislativy je třeba odmítnout, neboť vede k ochromení právní jistoty a ohrožení funkce kodexu, jímž je právní stabilita. Typickým
příkladem je změna § 1172 odst. 2 NOZ, kterou praxe nijak nepožaduje a která je čistě otázkou legislativní čistoty, nebo § 1180, kde se
problematisuje něco, co problém ani není. Cílem kodexu nemá být doktrinální správnost, nýbrž účelnost pro praxi.

Neakceptováno Návrh novelizace občanského zákoníku v pasáži týkající se bytového stoluvlastnictví je předkládán po úvaze předkladatele. Jedním z důvodů
novelizace dotčených ustanovení jsou četné dotazy z praxe, které od nabytí účinnosti rekodifikace soukromého práva obdržel předkladatel i
spolupředkladatel. Z praxe jsou tak známy problémy s uplatňováním rekodifikované úpravy. Předkládaná novela je nezbytná s ohledem na
posílení právní jistoty adresátů občanského zákoníku a rovněž tak i z důvodu předcházení sporům.

118 UOOU K 
důvodov
é zprávě 

Z K důvodové zprávě nebo odůvodnění
Část h) obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je
nezbytné podstatným způsobem přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Cílem DPIA není opakovat samozřejmosti. To, že se zpracování osobních údajů v SVJ řídí GDPR, je notorieta, kterou není třeba opakovat. Naopak, po nabytí účinnosti
GDPR musí mít DPIA novou kvalitu. V souvislosti s článkem 35 odst. 10 GDPR je nezbytné se zabývat i způsoby využití nových nástrojů ochrany osobních údajů jako jsou
záznamy o činnostech zpracování, kodexy chování apod.
Cílem DPIA není ani právně pochybný výklad GDPR nebo opakování trivialit: „Všechny způsoby a formy, rozsah zpracování a doba uchovávání údajů bude společenství
vlastníků povinno nastavit tak, aby byly přiměřené účelu zpracování“ nebo „Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit
organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování“.
Proč by mělo být právním základem zpracování osobních údajů v SVJ plnění právní povinnosti? Pokud je v soukromém sektoru právním základem zpracování osobních
údajů plnění právní povinnosti, je to obvykle známka toho, že jde o byrokratickou povinnost uloženou státem na úkor soukromého sektoru. Základním právním důvodem
zpracování osobních údajů v soukromém sektoru je smlouva, u bytového vlastnictví ochrana oprávněných zájmů správce. Nikoliv v neposlední řadě je nutno upozornit na
to, že podle GDPR je již osobní údaje nelikvidují, ale vymazávají.
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a
osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho
základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou
regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně
používaných kvalifikačních kritérií  zásah do každého z těchto oprávnění  Poté se vyhodnotí  zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo 

Akceptováno Důvodová zpráva bude doplněna.

119 UOOU K 
důvodov
é zprávě 

Z V důvodové zprávě k bodu 9 a 10 (§ 1178 odst. 1 a 2) se věta: „Stanovení oprávnění a povinnosti vést seznam vlastníků jednotek a osob, kterým
vlastník přenechal byt k užívání, se zavádí do zákonné úpravy i s ohledem na obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboť pokud by
neexistoval konkrétní zákonný důvod pro zpracování osobních údajů, musela by osoba odpovědná za správu domu a pozemku mít souhlas
subjektu údajů k tomuto zpracování,“ zrušuje. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Jedná se o nepochopení článku 6 odst. 1 GDPR. Je nutno připomenout, že souhlas je kdykoliv odvolatelný. Vizte též připomínku č. 3.

Akceptováno Věta bude vypuštěna z důvodové zprávy. 

120 UOOU § 1172 D V článku I se bod 5 zrušuje.
Odůvodnění:
Vizte obecnou část připomínek.

Vysvětleno Viz připomínka č. 85.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5LHQTMA)



121 UOOU § 1175 D V článku I se bod 6 zrušuje.
Odůvodnění:
Oproti obsáhlé důvodové zprávě je jedinou faktickou změnou vložení slova „opravuje“. Je však notorietou, že součástí údržby je oprava; změna
je tedy nedůvodná.

Vysvětleno Údržba - za údržbu lze považovat soubor činností, které mají zajistit, že se zachová provozuschopný stav stavby nebo zařízení; Podle § 3 zák.
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se údržbou stavby rozumějí práce,
jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.
Oprava - je technologický postup či soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná, nebo jinak poškozená věc vrátí do původního, resp. použitelného
stavu. Oprava může spočívat například ve výměně poškozených součástí, v přidání nových součástí nebo v obnovení správného uspořádání
součástí (opětovnou montáží, slepením, svařením apod.).                                                   
Koncepčně je základem těchto činností ustanovní § 1189, které vymezuje kompetence společenství vlastníků. Z tohoto pravidla se však
stanoví výjimka, a to právě v ustanovení § 1175, kde se zakládají určité kompetence vlastníku jednotky. Ve vztahu ke společným čřástem je
tedy povinností vlastníka je udržovat, a to ať jsou ve výlučném užívání nebo uvnitř bytu. K tomu přistupuje ustanovení § 1182 (zákaz
ohrožení, poškození nebo změny společných částí při stavebních úpravách bytu.). V návaznosti na výše uvedené byl upravem též § 1208, kdy
údržba společných částí je svěřena společenství vlastníků jednotek v rozsahu, který je omezen kompetencemi vlastníka v § 1175. Opravy
veškerých společných částí pak přísluší společenství vlastníků ať již se nacházejí uvnitř bytu, ve výlučném užívání vně bytu nebo ve
společném užívání.

122 UOOU § 1176, § 
1179, § 
1181, § 
1182, § 
1183, § 
1186, § 
1190, § 
1220

D V článku I se body 7 a 11 zrušují.
Odůvodnění:
Je nedůvodným purismem pravidla pro správu domu a užívání společných částí přejmenovat na pravidla pro správu domu a pozemku a užívání
společných částí, zvláště když jazykově nevhodně obsahuje 2× spojku „a“. V praxi nemůže být pochyb, že se tato pravidla vztahují rovněž na
pozemky.

Vysvětleno Dochází k terminologickému sjednocení textu a tím odstranění výkladových nejasností. Východiskem je § 1189 občanského zákoníku.  

123 UOOU § 1177 Z V článku I se bod 8 zrušuje. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
V první řadě je nutno zpochybnit nutnost zvýšeně přesné identifikace vlastníka bytové jednotky. Pro předávání listin slouží adresa bytové
jednotky, pro standardní komunikaci dohodnuté komunikační kanály (telefon či e-mail) a u žaloby je povinností soudu žalovaného dohledat
pomocí informačních systémů, které má stát k disposici.
Návrh dále kodifikuje nešvar „doručovací adresy“ i v soukromém sektoru, ačkoliv je zřejmé, že domicilní volnost, která vedla k statisícům míst
trvalého pobytu na ohlašovnách, se neosvědčila. NOZ přitom má institut bydliště v § 80, které musí pro doručování plně postačovat.
Co se týká rodného čísla, jeho zpracování v soukromém sektoru je nedůvodné a v rozporu s § 64 odst. 2 zákona o základních registrech, který
zní: „Při vytváření registru obyvatel lze pro jednoznačnou identifikaci fyzické osoby využívat rodné číslo, nejdéle však do 31. prosince 2025“.
Jeho využívání má tedy zaniknout do roku 2026. Je tedy neobhajitelné měnit NOZ na pouhých 8 let, když lidé již teď používají moderní
identifikační doklady.

Akceptováno V § 1177 budou slova "doručovací adresu" nahrazena slovem "bydliště". 
Rovněž tak v § 1178 odst. 2 budou slova "doručovací adresu" nahrazena slovem "bydliště". 

124 UOOU § 1178 Z  V článku I se bod 9 zrušuje. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Je nedůvodné zavádět nové zpracování osobních údajů, seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání. DPIA mlčí.
Posílení pocitu sounáležitosti nemůže být na úkor soukromí a vynucování nové byrokratické povinnosti. Je třeba též připomenout, že členy
spolku jsou lidé z různých končin, zatímco v SVJ jsou to lidé, kteří bydlí, nebo mají právní vztah k témuž místu. Subsidiární použití právní
úpravy spolku v této otázce je tedy nevhodné; seznam není na místě.

Neakceptováno Vedení seznamu členů je obykle u právnických osob korporátního typu, jako je například spolek, viz § 236 občanského zákoníku a bytové
družstvo viz § 580 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č.
458/2016 Sb. Absence obdobné úpravy u společenství vlastníků jednotek by tedy mohla vést k domněnce, že v případě této právnické osoby,
byť se jedná rovněž o korporaci, vedení seznamu není možné. Vedení seznamu vlastníků jednotek je nezbytné pro plnění povinností
společenství vlastníků jednotek vyplývajících ze zákona. Společenství vlastníků jednotek již dnes může vést dobrovolně seznam vlastníků.
Bude doplněna důvodová zpráva.

125 UOOU § 1178 Z V článku I se bod 10 zrušuje. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění:
Jak je uvedeno v připomínce č. 7, je nedůvodné zavádět nový institut „doručovací adresy“. Je třeba si uvědomit, že to jsou lidé, kteří buď v domě
bydlí, nebo je jejich místo trvalého pobytu zapsáno do katastru nemovitostí.

Akceptováno jinak V § 1178 odst. 2 budou slova "doručovací adresu" nahrazena slovem "bydliště".

126 UOOU § 1180 D V článku I se body 12 a 13 zrušují.
Odůvodnění:
Vizte obecnou část připomínek.

Neakceptováno Viz přípomínka č. 117. 

127 Hospodářská k§ 1210 D Umožnit konání náhradního shromáždění, vzhledem k tomu, že se často nepodaří svolat shromáždění řádné a ani se nepodaří rozhodnout per
rollam.

Akceptováno Ustanovení § 1210, 1211 budou znít:                                                                                
Rozhodnutí mimo zasedání
§ 1210
Náhradní shromáždění
(1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do
jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. Náhradní 
shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají 40 % všech hlasů.
2) V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.
Rozhodování mimo zasedání
§ 1211
(1) Připouští-li stanovy rozhodování mimo zasedání, zašle osoba oprávněná ke svolání shromáždění všem vlastníkům jednotek návrh
rozhodnutí.      
(2)Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí shromáždění bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh musí mít formu veřejné listiny; v
takovém případě se vlastníkům jednotek zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ustanovení § 1208 odst. 2 se použije
obdobně.
(3) Návrh musí obsahovat alespoň návrh rozhodnutí, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve
které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.

Dále bude upraven § 1221 tak, že bude znít: 
Nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku. Nepoužijí se však ustanovení o
shromáždění delegátů, ani dílčích členských schůzích ani o náhradní členské schůzi.
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128 Ing. Naděžda K § 1208 D Je třeba ponechat možnost vypořádání příspěvků. Vypořádání neznamená nutně vrácení nevyčerpaného zůstatku. Znamená pouze vyjádření
nutnosti rozhodnou na shromáždění o přípěvku ať již o jeho jeho převodu do příštího roku, v případě nedostatku prostředků na účtu s přípěvky
pak doplacení chybějící částky. 

Akceptováno Od předkládaného návrhu ustupujeme, slova "nebo vypořádání" nebudou zrušena.

129 Ing. Naděžda K§ 1186 D (K přechodu splátek úvěru na nabyvatele )
Nabyvatelé jednotek si stěžují, že v ceně bytu uhradili provedenou rekonstrukci. Nikdo je při koupi jednotky neupozornil na to, že ji budou hradit
znovu. V předpisu záloh na správu se jim ale objevily i splátky úvěru, který si vzalo SVJ na rekonstrukci (většinou zateplení). Podle mého
názoru je nemorální, aby hradili stejnou částku 2x.  
V odst. 3 § 1186 se píše: 
(3) Při převodu vlastnického práva k jednotce přechází s jednotkou na nabyvatele pohledávky a dluhy převodce....
O podílu vlastníků jednotek na závazcích z úvěru SVJ, který se splácí postupně řadu let, tam není ani slovo. 
Byl-li záměrem autorů i přechod podílu na závazcích z nesplaceného úvěru SVJ, mělo by to být v potvrzení uvedeno. 
Podíl na závazcích z úvěrů je vyčíslitelný ke kterémukoliv dni, takže může být promítnut do prodejní ceny jednotky. 

Neakceptováno V daném ustanovení se pojednává o dluzích převodce. V případě úvěru jde o závazek společenství vlastníků, přičemž vlastník jednotky za
dluhy ze závazků společenství vlastníků pouze ručí (§ 1194 odst. 2 občanského zákoníku), avšak není stranou smlouvy o úvěru. Dále je třeba
vzít v úvahu, že úvěr podléhá schválení shromáždění společenství vlastníků [§1208 písm. g) bod 3 účinného a § 1208 odst. 1 písm. f) bod 3
navrhovaného znění občanského zákoníku]. Schválením úvěru shromážděním se základá povinnost jednotlivých vlastníků jednotek podílet se
na jeho splácení. K tomu lze dodat, že kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená (§ 1106 občanského
zákoníku), tedy i povinnost podílet se na splácení úvěru. Tato povinnost se fakticky realizuje tak, že se splátka úvěru připadající na konkrétní
jednotku zpravidla vybírá jako součást příspěvku na správu domu a pozemku, který je povinen platit každý vlastník jednotky (§ 1180
občanského zákoníku). Pokud vlastník jednotky řádně platí splátky úvěru a následně převede jednotku, na nabyvatele žádné dluhy související s
úvěrem nemohou přejít (§ 1186 občanského zákoníku) a přejde na něj tudíž jen povinnost podílet se na splácení zbývající dosud nesplacené
části úvěru (na základě § 1106 občanského zákoníku). Tato nesplacená část úvěru není dluhem, jelikož jednotlivé budoucí splátky dosud
nedospěly, a proto nejsou uvedeny v potvrzení osoby odpovědné za správu domu a pozemku o dluzích. Pokud by však vlastník jednotky
splátky úvěru řádně nesplácel a následně chtěl převést jednotku, půjde o dluhy, které mají být v potvrzení osoby odpovědné za správu domu a
pozemku uvedeny, jelikož jde o splátky úvěru, které již dospěly a měly být převodcem zaplaceny. K tomu lze uvést, že skutečnost, že si
společenství vlastníků vzalo úvěr je součástí účetní závěrky, kterou je společenství vlastníků povinno zakládat do sbírky listin veřejného
rejstříku [§ 66 písm. c) zákona o veřejných rejstřících], do kterého (včetně sbírky listin) může kdokoli nahlížet online z webové stránky zde:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma. 
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