
 1 

Prováděcí nařízeni vlády č. 366/2013 Sb. k bytovému spoluvlastnictví 
 
Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník, který zahrnuje také 
novou právní úpravu bytového spoluvlastnictví. Úpravu některých záležitostí 
souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím svěřuje zmocňovací ustanovení § 1222 
prováděcímu právnímu předpisu. Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády  
č. 366/2013 Sb., které nabývá účinnosti shodně jako nový občanský zákoník,  
tj. dnem 1. 1. 2014. Účelem tohoto příspěvku je poskytnout rámcovou 
informaci o tomto prováděcím právním předpise, který se dnem nabytí účinnosti 
stane součástí právní úpravy bytového spoluvlastnictví. 

Předmět úpravy nařízení vlády 

Předmět úpravy nařízení vlády plyne ze zmocňovacího ustanovení v § 1222 nového 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb, dále jen „NOZ"); proto upravuje nařízení 
vlády tři základní okruhy záležitostí související s úpravou bytového spoluvlastnictví  
v NOZ, jmenovitě stanoví 

=> způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce (protože na rozdíl  
od zákona o vlastnictví bytů se v NOZ tato záležitost vůbec neupravuje),  

=> které části nemovité věci jsou společné (v návaznosti na obecné vymezení 
společných částí v § 1160 NOZ) a 

=> podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku  
(v návaznosti na obecné vymezení správy domu a pozemku v § 1189 NOZ a také 
v návaznosti na § 1208 NOZ, v němž jsou stanoveny záležitosti správy domu  
a pozemku, o nichž rozhoduje shromáždění vlastníků jednotek). 

V případě způsobu výpočtu podlahové plochy bytu jde o komplexní úpravu, protože  
v NOZ se (na rozdíl od zákona o vlastnictví bytů) způsob výpočtu podlahové plochy 
pro účely bytového spoluvlastnictví vůbec neupravuje. V případě ustanovení o tom, 
které části nemovité věci jsou společné, a v případě stanovení podrobností  
o činnostech týkajících se správy domu a pozemku vychází nařízení vlády ze základní 
obecné úpravy v NOZ a na zákonná ustanovení navazuje. V těchto dvou případech 
tedy právní úpravu tvoří zákonná úprava spolu s navazující úpravou v podzákonném 
právním předpise. 

Způsob výpočtu podlahové plochy bytu 

Základní změnou oproti dosavadní úpravě v § 2 písm. i) a písm. j) zákona  
o vlastnictví bytů je, že podle nařízení vlády se podlahová plocha bytu v jednotce 
vypočte (v prohlášení zapisovaném do katastru nemovitostí po 1. 1. 2014, nebo  
v jiném právním jednání směřujícím ke vzniku jednotek – např. ve smlouvě  
o výstavbě, nebo v dohodě spoluvlastníků, apod.), nikoliv součtem podlahové plochy 
jednotlivých místností, nýbrž bude představovat podlahovou plochu bytu jako 
celku, tedy jako prostorově oddělené části domu, ohraničené vnitřními povrchy 
obvodových stěn bytu, podlahou a stropem (resp. konstrukcí krovu) a okny či dveřmi 
(tedy výplněmi stavebních otvorů) ve stěnách, které ohraničují byt. V důsledku toho 
se do podlahové plochy bytu bude započítávat půdorysná plocha všech 
svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu (příček, sloupů, 
případných nosných stěn uvnitř bytu, apod.). Tím bude řešen problém, který vznikal 
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podle dosavadní úpravy v zákoně o vlastnictví bytů v případě, že např. vlastník bytu 
odstranil některé nenosné příčky, čímž se zvětšila výměra podlahové plochy bytu  
a mělo, by bývalo dojít k přepočtu podílů na společných částech domu, což však bylo 
obtížně řešitelné. Podle nové úpravy tento problém odpadne, protože půdorysná 
plocha příček bude již v podlahové ploše bytu započtena a případným odstraněním 
nenosné příčky nebo více těchto příček nedojde k žádné změně výměry podlahové 
plochy bytu. 

Druhou změnou je, že se již nebude vzájemně rozlišovat způsob výpočtu 
podlahové plochy bytu a nebytového prostoru (jak tomu bylo v prohlášeních 
přijatých před 1. 1. 2014 podle § 2 písm. i) a j) zákona o vlastnictví bytů). Způsob 
výpočtu podlahové plochy podle nařízení vlády (§ 2 a § 3) se bude vztahovat jak na 
byty, tak na nebytové prostory zahrnuté v jednotce. 

Způsob výpočtu podlahové plochy bytu (nebytového prostoru) zahrnutého v jednotce 
bude mít i nadále význam při určování velikosti podílu vlastníka jednotky  
na společných částech, i když oproti zákonu o vlastnictví bytů nemusí být  
po 1. 1. 2014 podle § 1161 NOZ jediným kritériem pro určení velikosti podílu 
vlastníka jednotky na společných částech v prohlášení (nebo ve smlouvě o výstavbě 
či v dohodě spoluvlastníků nebo manželů směřující ke vzniku jednotek, anebo  
v rozhodnutí soudu). 

Stanovení, které části nemovité věci jsou společné 

V prohlášení (nebo v jiném právním jednání směřujícím ke vzniku jednotek) podle 
zákona o vlastnictví bytů jsou uvedeny společné části domu na základě obecného 
vymezení v § 2 písm. g) tohoto zákona. Bližší úpravu společných částí  
za účinnosti zákona o vlastnictví bytů neobsahuje ani zákon, ani prováděcí 
právní předpis (tj. nařízení vlády, kterým jsou vydány vzorové stanovy SVJ). Proto 
bylo v dosavadní praxi přistupováno k vymezení společných částí domu v prohlášení 
vlastníka budovy různými způsoby, zvláště v případě balkonů, lodžií či teras 
přístupných z bytu, nebo v případě oken apod. Často docházelo ke sporům, zda ta  
či ona část domu je společnou částí domu, jestliže nebyla uvedena v prohlášení.  
Tyto problémy by měly být pro prohlášení, která budou zapisována do katastru 
nemovitostí po 1. 1. 2014, minimalizovány. 

Nařízení vlády vychází z obecného principu pro vymezení společných částí 
nemovité věci, stanoveného v § 1160 NOZ (vymezení je obecnější povahy  
než dosavadní § 2 písm. g) zákona o vlastnictví bytů). Proto, v zájmu zamezení 
přílišné kazuistiky zákonných ustanovení, svěřuje § 1222 NOZ prováděcímu právnímu 
předpisu, aby stanovil, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou 
společné. Z dikce zmocňovacího ustanovení vyplývá, že ustanovení nařízení vlády 
o tom, které části nemovité věci jsou společné (§ 4 až § 6 nařízení vlády), 
má povahu právní domněnky. Nařízení vlády se v této záležitosti použije zejména 
v případech, kdy v prohlášení vydaném po 1. 1. 2014 (nebo v jiném právním jednání 
směřujícím ke vzniku jednotek) bude vymezení společných částí příliš obecné, aniž by 
však šlo o vadu prohlášení, jak ji má na mysli § 1168 NOZ. Lze rovněž předpokládat,  
že budou podle nařízení vlády postupovat vlastníci jednotek nebo soud v případě 
odstranění vady prohlášení, která by spočívala v neurčitém nebo nesprávném 
vymezení jednotky (pokud jde o společné části), jak to má na mysli § 1168 odst. 1 
NOZ o odstranění vady prohlášení. 
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V nařízení vlády se velmi podrobně vymezují společné části domu (§ 5 a § 6). 
Pokud jde o pozemek, stanoví se v § 4, že vedle pozemku, na němž je dům postaven 
(který je vždy společnou částí podle § 1160 odst. 2 NOZ), může být (v prohlášení 
nebo v jiném právním jednání směřujícím ke vzniku jednotek) jako společná část 
vymezen také pozemek funkčně související s provozem a správou domu  
a s užíváním jednotek (a blíže se tento pozemek specifikuje). 

Podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku 

V nařízení vlády jde nejrozsáhlejší část (§ 7 až § 17). Upravují se činnosti 
týkající se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického 
(provoz, údržba, opravy, činnosti týkající se technických sítí, společných technických 
zařízení, rozvodů energií, atd.), dále z hlediska správních činností, včetně vedení 
účetnictví, stanovení a vybírání příspěvků na správu domu a pozemku, úhrady cen 
služeb atd. V těchto ustanoveních se v určitém rozsahu vychází také z některých 
ustanovení dosavadních vzorových stanov SVJ o správě domu a pozemku. Vychází  
se také v určitém rozsahu z § 9a stávajícího zákona o vlastnictví bytů, pokud jde  
o oprávnění osoby odpovědné za správu domu sjednávat smlouvy tykající  
se správy – domu a pozemku, k zajištění dodávek služeb, pojištění domu a nájmu 
společných částí. SVJ (nebo správce v domě, kde nevznikne SVJ) však již nebude 
od 1. 1. 2014 oprávněno sjednávat smlouvy o nájmu jednotky  
ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek (jako je tomu dosud podle § 9a 
odst. 1 písm. c) zákona o vlastnictví bytů). 

I nadále bude SVJ (nebo správce v domě, kde nevzniklo SVJ) sjednávat a měnit 
smlouvu s osobou, která zajišťuje pro SVJ (nebo pro správce v domě,  
kde nevzniklo SVJ) některé činnosti týkající se správy domu a pozemku, pokud 
tak určí shromáždění vlastníků jednotek. 

V nařízení se také konkretizují některé další záležitosti týkající se správy 
domu a pozemku, např. co se rozumí odměnami osoby, která dům spravuje, pro 
účely rozvržení příspěvků na právu domu a pozemku ve stejné výši podle § 1180 
odst. 2 NOZ, vymezují se některé další činnosti SVJ při správě domu a pozemku, 
schvalování rozpočtu shromážděním vlastníků jednotek a některé záležitosti 
hospodaření SVJ při správě domu a pozemku, včetně příkladného vymezení příjmů 
SVJ a některých nákladů vlastní správní činnosti. 

Na základě § 1208 písm. f) bod 7 a písm. g) bod 2 se také upravuje dělba působnosti 
mezi shromážděním a statutárním orgánem SVJ ve dvou zde uvedených záležitostech 
s tím, že stanovy mohou tuto dělbu upravit jinak. 

Závěr 

Při tvorbě prohlášení (nebo při jiném právním jednání směřujícím ke vzniku 
jednotek – např. smlouva o výstavbě, dohoda spoluvlastníků nebo manželů  
o rozdělení nemovité věci na jednotky) po 1. 1. 2014 je způsob výpočtu 
podlahové plochy bytu (nebytového prostoru podle nařízení vlády závazný a nelze 
se od něho odchýlit. 

Při vymezování společných částí bude možné se podle okolností dílčím 
způsobem odchýlit nebo doplnit další společné části, avšak vždy jenom tak,  
aby vymezení společných částí neodporovalo obecnému vymezení v § 1160 NOZ.  
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Při určování pravidel pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí 
bude potřebné se řídit jednak obecnými ustanoveními NOZ, jednak ustanoveními 
nařízení vlády, současně však bude možné přizpůsobit a doplnit tato pravidla 
podle konkrétních podmínek a potřeb v domě. Z toho důvodu jsou ustanovení 
nařízení vlády vymezující, které části nemovité věci jsou společné  
a dále ustanovení o podrobnostech činností týkajících se správy domu a pozemku, 
stanoveny pouze demonstrativně, nikoliv taxativně (přičemž navíc ustanovení týkající 
se vymezení společných částí mají povahu právní domněnky). 

JUDr Jiří Čáp, advokát, mpř. SMBD ČR 
 


