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Dopad novely zákonů na družstva 
a společenství vlastníků

V letošním roce došlo k 
novelizaci dvou zákonů, které 
se bezprostředně dotýkají jak 
bytových družstev (dále jen 
„družstvo“) tak i společen-
ství vlastníků jednotek (dále 
jen „SV“). Tím prvním je 
Občanský zákoník (dále jen 
„OZ“), který byl novelizován 
vydáním zákona č. 163/2020 
Sb., který nabyl účinnosti 
již 1.7.2020. Druhým je pak 
Zákon o obchodních korpo-
racích (dále jen „ZOK“), kte-
rý byl novelizován zákonem 
č. 33/2020 Sb. a tento nabý-
vá účinnosti až k 1.1.2021. 
Obě novely se dotýkají jak 
družstev, tak SV, a bude na 
ně třeba reagovat především 
změnou stanov obou subjek-
tů, a to nejdéle do konce roku 
2021. Družstvo pro domy ve 
své správě připraví nezbyt-
né podklady k projednání na 
členských schůzích družstev 
a na zasedáních SV tak, aby 
nejdéle na podzim roku 2021 
byly tyto materiály projed-
nány a schváleny. Obě nove-
ly by měly alespoň částečně 
řešit některé problémy, které 
vyvstaly v souvislosti s novou 
právní úpravo po vstoupení v 
platnost nového OZ a ZOK. 
V tomto článku vám poskyt-
neme některé informace o 
hlavních změnách, ke kterým 
dochází.

Pokud jde o družstva, zde 
změny vychází jak z novely 
ZOK, tak i z novely OZ. K 
těm hlavním změnám patří 
především:
• Od 1.7.2020 lze opět přijí-

mat změny stanov družstva v 
části týkající se užívání družs-
tevního bytu nadpoloviční 
většinou přítomných členů 
respektive delegátů 
• U bytových družstev, kde 

působnost členské schůze 
částečně nebo zcela vyko-
nává shromáždění delegátů, 
musí být od 1.7.2020 zpří-
stupněna členům informační 
deska družstva i prostřednic-
tvím internetových stránek
• Bude-li družstvo po 

1.7.2020 svolávat člen-

skou schůzi, respektive 
shromáždění delegátů (dále 
jen „SD“), nemusí již pozván-
ku uveřejňovat na internetu, 
pokud toto pravidlo nemá 
uvedeno ve stanovách. Bude-
li je svolávat po 1.1.2021 
a bude-li se zde projedná-
vat účetní závěrka družstva, 
je třeba dbát na to, aby byla 
účetní závěrka členům k dis-
pozici alespoň 15 dnů přede 
dnem konání členské schů-
ze či SD v sídle BD nebo 
na jiném místě určeném v 
pozvánce. Členům může být 
zasílána pozvánka na schů-
zi elektronicky, pokud s tím 
vysloví souhlas
• Bude-li po 1.7.2020 

družstvo požádáno členem o 
vydání opisu ze seznamu čle-
nů, nelze mu již vydat infor-
mace o ostatních členech, 
pokud nebude mít družstvo 
jejich písemný souhlas s 
úředně ověřeným podpisem 
nebo pokud člen prokazatel-
ně nedoloží právní zájem na 
takové informaci
• Bude-li po 1.7.2020 

družstvo požádáno o souhlas 
s podnájmem, musí vyjádřit 
svůj případný nesouhlas do 1 
měsíce. Jinak se má bez ohle-
du na úpravu ve stanovách 
podnájem za schválený
• Bude-li člen orgánu 

družstva po 1.1.2021 odstu-
povat z funkce, musí počítat 
s tím, že mu výkon funkce 
skončí po delší době, než je 
k dnešnímu dni uvedeno ve 
stanovách

Pokud jde o společen-
ství vlastníků, týká se jich 
novela OZ, a to především 
v těchto oblastech:
• Zákonné předkupní právo 

spoluvlastníků, se s účinnos-
tí od 1.7.2020 ruší, a to až na 
výjimky, např. při spoluvlast-
nictví založeného pořízením 
pro případ smrti
• Platilo, že pro změnu pro-

hlášení vlastníka byl potřeb-
ný 100% souhlas vlastníků 
všech jednotek. Novela při-
náší z tohoto stávajícího pra-
vidla výjimky, a to tak, že ke 

změně prohlášení postačí 
souhlas většiny hlasů všech 
vlastníků jednotek, týká-li se 
změna:

a) společných částí, při kte-
ré se nemění velikost podí-
lu na společných částech, 
nejde-li o části ve výlučném 
užívání vlastníka jednotky,
b) účelu užívání bytu na 
základě žádosti jeho vlastní-
ka, nebo
c) pravidel pro správu domu 
a pozemku a užívání společ-
ných částí, jsou-li určena v 
prohlášení.
Novela zároveň přináší 

možnost „přehlasovaných“ 
vlastníků jednotek obrátit se 
na soud ohledně přezkumu 
takové změny prohlášení, kdy 
soud je oprávněn svým roz-
hodnutím uspořádat poměry 
na domě
• Novela se týká i ustanove-

ní o možnosti nařídit prodej 
jednotky toho vlastníka, kte-
rý i přes písemnou výstrahu 
porušuje své povinnosti způ-
sobem podstatně omezujícím 
nebo znemožňujícím výkon 
práv ostatních vlastníků jed-
notek. Takovému vlastníko-
vi je nutno poslat alespoň 30 
dnů před podáním návrhu na 
soud písemnou výzvu s upo-
zorněním na následky neu-
poslechnutí této výzvy.
• Novela rovněž jasně sta-

novuje, že při převodu vlast-
nického práva k jednotce 
přecházejí s jednotkou na 
nabyvatele dluhy převod-
ce vůči osobě odpovědné za 
správu domu na příspěvcích 
na správu domu a pozem-
ku a na plněních spojených 
nebo souvisejících s užívá-
ním bytu a zálohách na tato 
plnění, měl-li je a mohl-li je 
nabyvatel zjistit. Za dluhy, 
které na nabyvatele jednotky 
přešly, ručí převodce osobě 
odpovědné za správu domu. 
Je proto důležité si vždy před 
uzavřením kupní, darova-
cí či jiné smlouvy o převodu 
vlastnického práva k jednotce 
vyžádat potvrzení SV (cestou 
smluvního správce) o dluzích 
a dalších závazcích, které jsou 

s jednotkou spojeny
• Povinné založení SV bude 

nově u domu s nejméně pěti 
jednotkami, z toho čtyři musí 
být ve vlastnictví různých 
osob (dosud stačilo vlastnic-
tví pouze tří různých osob). 
K přijetí stanov nově již 
nebude třeba souhlas všech 
vlastníků, ale pouze většiny 
hlasů všech jednotek 
• Pokud jde o další změny 

týkající se rozsahu práva a 
povinností vlastníka, dochá-
zí ještě k zavedení povinnos-
ti vlastníka jednotky, který 
je povinen předem oznámit 
osobě odpovědné za správu 
domu stavební úpravy v bytě 
a dále také podnikání nebo 
jinou činnost v bytě, která 
může vést k narušení obvyk-
lého klidu a pořádku v domě 
na dobu nikoli přechodnou
• Změnou zjednodušující 

fungování společenství vlast-
níků je zavedení možnosti 
náhradního shromáždění pro 
případ, že by se původně svo-
lané sice sešlo, ale nebylo by 
usnášeníschopné. Náhrad-
ní shromáždění (se stejným 
programem) bude usnášení-
schopné v případě přítom-
nosti vlastníků jednotek, kteří 
mají alespoň 40 % všech hla-
sů. Možnost konání náhrad-
ního shromáždění musí 
zakotvovat stanovy. Vedle 
náhradního shromáždění se 
může o věcech, které byly na 
programu svolaného a neu-
skutečněného shromáždění, 
rozhodnout též zápisem per 
rollam.
• Zák. č. 163/2020 Sb. 

neobsahuje přechodná usta-
novení, která by ukládala lhů-
tu pro přizpůsobení stanov 
společenství vlastníků nove-
le. Platí ale, že ta ustanovení 
stanov společenství vlastníků, 
která by po 1. 7. 2020 odpo-
rovala donucujícím ustano-
vení tohoto zákona nelze 
použít a musí být postupo-
váno v souladu s novelizova-
ným zněním zákona.

Ing. Zdeněk Štursa 
předseda představenstva


