
 

 

 

 

 

 

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 

Změny v režimu SVJ 

 

 

Dne 1.7.2020 nabývá účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jak vyplývá již z názvu 

zákona, jedná se především o novelu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), která 

přináší významné změny zejména do právního režimu společenství vlastníků jednotek (dále jen 

„SVJ“).  

Níže naleznete přehled nejzajímavějších změn, které novela přináší, a to včetně již avizované změny 

úpravy předkupního práva v případě spoluvlastnictví (ve vztahu k SVJ důležité zejména v souvislosti 

vlastnických práv ke garážím a jiným nebytovým prostorům). 

 

Novela OZ účinná od 1.7.2020 přinese i následující změny: 

 
 Zrušení předkupního práva spoluvlastníků 
  
 Předkupní právo bylo v rámci legislativního procesu zrušeno v širším rozsahu, než jaký 

byl navržen v návrhu zákona. Na základě pozměňovacího návrhu byla přijata úprava, 
která zrušuje předkupní právo v případech úplatných převodů nejen ve vztahu k bytovým 
domům, ale i pro všechny ostatní případy s drobnou výjimkou. Výsledkem je tak návrat 
k úpravě předkupního práva v podobě, v jaké byl OZ přijímán, tedy v rámci SVJ nebudou 
mít spoluvlastníci povinnost nabídnout ostatním spoluvlastníkům jednotku / garáž apod. 
ke koupi. 

 
 Zjednodušení procesu změny prohlášení vlastníka 
 
 Změna pravidel pro údržbu společných částí domu, které výlučně užívá konkrétní 

vlastník 
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 Balkony, terasy apod. 
 
 Povinnost předem oznamovat stavební úpravy jednotek, sídlo podnikání v domě atd. 
 
 Podrobná úprava možnosti soudního prodeje jednotky vlastníka v případě porušování 

jeho povinností 
 
 Přechod dluhů převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na nabyvatele jednotky 

(pokud tyto dluhy bylo možné zjistit)  
 
 Povinnost založit SVJ v případě alespoň 5 jednotek z nichž 4 jsou vlastněny různými 

vlastníky  
 
 Změny v pravidlech pro správu domu před vznikem SVJ 
 
 Zjednodušení přijímání změn stanov 
 
 Bez nutnosti veřejné listiny. 

 
 Úprava náhradního shromáždění 

 

 

 


