72/1994 Sb. Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým pro

Práva a povinnosti vlastníků jednotek

§ 13
(1) Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému
podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.
(2) Vlastník jednotky je povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození, které na jiných
jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají. K
zajištění pravomocně přisouzených pohledávek oprávněných vlastníků vzniklých z neplnění
povinnosti uvedené ve větě prvé vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu ostatním vlastníkům
jednotek zástavní právo k jednotce povinného vlastníka a na věcech movitých obdobně jako
zástavní právo na zajištění nájemného. 10)
(3) Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon
vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník
jednotky provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. Ustanovení § 11 odst. 5 věty druhé
platí obdobně. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických
podílů na společných částech domu, může vlastník jednotky provádět jen na základě smlouvy o
výstavbě (§ 17) uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě. Ustanovení zvláštních právních
předpisů 7) tím nejsou dotčena.
(4) Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako
celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky. Vlastník
jednotky je povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a
umožnit odečet naměřených hodnot.
(5) O nájmu a podnájmu bytu platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 8) O nájmu a
podnájmu nebytového prostoru platí zvláštní předpisy. 9)
(6) Jsou-li v domě prostory a zařízení, které slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek, např.
kotelny, výměníkové stanice, kryty civilní ochrany, prádelny, sušárny a zařízení provozní povahy,
přecházejí práva a povinnosti dosavadního vlastníka budovy, týkající se těchto prostorů a zařízení,
na vlastníky jednotek, popřípadě jejich právní nástupce nabytím vlastnictví k jednotce.
(7) Vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti
spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
-----------------------------------------------------------------7) § 54 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
8) § 685 a násl. občanského zákoníku.
9) Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.
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10) § 672 občanského zákoníku.

§ 14
Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že
podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím
soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej
jednotky.

§ 15
(1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku.
Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu ( §
8 odst. 2).
(2) K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky
jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly
kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších
letech. Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník.
Není-li výbor nebo pověřený vlastník zvolen, rozhoduje se o výši částek podle odstavce 1
nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v domě. Ustanovení § 11 odst. 6 platí obdobně.
(3) K zajištění pravomocně přisouzených pohledávek vlastníků jednotek z povinností uvedených v
odstavci 1 vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu vlastníkům jednotek zástavní právo k
jednotce povinného vlastníka.
(4) Pokud vznikla právnická osoba (§ 9), jsou finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky
závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek. Při vypořádání závazku právnické osoby vůči
bývalému vlastníku jednotky se nepřihlíží k zálohám, které uhradil jako zálohy podle odstavce 2.

§ 16
(1) Pohledávky vlastníků jednotek vzniklé z neplnění povinností uvedených v § 13 odst. 2 a § 15
odst. 1 se při rozvrhovém jednání uspokojí z podstaty podle § 337 odst. 1 občanského soudního
řádu po uspokojení pohledávek daní a poplatků, před ostatními pohledávkami.
(2) O věcech movitých, které jsou v jednotce a patří vlastníkovi jednotky nebo osobám, které s
ním žijí ve společné domácnosti, se při výkonu zástavního práva přiměřeně použijí ustanovení o
zástavním právu na zajištění nájemného, 10) s výjimkou věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí.
------------------------------------------------------------------
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10) § 672 občanského zákoníku.
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