
Vážení vlastníci 

Dovolujeme se na Vás obrátit na základě přetrvávající neutěšené situace ohledně naší zahrady 

parc. č. 373/1. Jak již všichni víme, změnou Prohlášení vlastníka v roce 2012 došlo v našem 

domě k výstavbě pěti nových bytových jednotek, které přešly do vlastnictví stavebníka se 

spoluvlastnickými podíly na společných částech domu a spoluvlastnickými podíly na 

pozemcích parc. č. 374 (pozemek pod domem) a parc. č. 373/2 (pozemek pod výtahem), kdy 

geometrickým plánem došlo k rozdělení pozemku parc. č. 373 (původní zahrada) na pozemky 

parc. č. 373/1 (stávající zahrada) o výměře 1369 m2 a pozemek parc. č. 373/2 o výměře 9 m2. 

Pozemky související s bytovým domem – budovou č. p. 28: 

 pozemek parc. č. 373/2 (pozemek pod výtahem) – ostatní plocha zeleň o výměře 9 m2 

 pozemek parc. č. 374 (pozemek pod domem)  – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
435 m2 

je v současné době ve spoluvlastnictví 34 různých vlastníků jednotek. 

Samotná stavba č. p. 28 stojí na pozemku parc. č. 373/2, 374 a  je vedena katastrálním 
úřadem pod číslem LV: 4164. Na tuto stavbu se s příslušnými pozemky vztahují naše stanovy 
Společenství vlastníků jednotek Dvorského 6, Brno z roku 2015. SVJ je zvláštní právnickou 
osobou založenou ze zákona, za účelem zajišťování správy nemovité věci – domu a pozemku. 
Nemovitou věcí je budova číslo popisné 28 – (bytový dům a příslušné pozemky uvedené 
v odrážkách výše). 

Dále Prohlášení vlastníka upravuje pozemek nesouvisející s bytovým domem – budovou č. p. 

28: pozemek parc. č. 373/1 (stávající zahrada) – ostatní plocha zeleň o výměře 1369 m2. Tento 

pozemek nepodléhá režimu dle ustanovení § 20 a § 21 zákona o vlastnictví bytů a může být 

předmětem samostatného převodu vlastnického práva. Viz výše zmíněný pozemek je veden 

na katastrálním úřadě pod číslem LV: 4770 a je v současné době ve spoluvlastnictví 29 

vlastníků. 

Zahrada (resp. pozemek parc. č. 373/1) do společenství vlastníků tedy nespadá, vztahuje se 

na ni jiný právní režim, a to podílové spoluvlastnictví (tomu odpovídá i zápis v katastru).  

Můžeme proto konstatovat, že zahrada je v „klasickém“ podílovém spoluvlastnictví 

„původních“ vlastníků bytů (bez horního patra).  

Jeho správa se řídí ustanoveními § 1115 a násl. občanského zákoníku o spoluvlastnictví, tedy 
včetně předkupního práva spoluvlastníků. Správa pozemku se pak řídí ustanoveními §1126 a 
násl.OZ. 
 
Z uvedeného vyplývá, že SVJ nemůže správu tohoto pozemku přímo vykonávat podle stanov 
SVJ a je třeba (pokud se to jeví jako nutné nebo potřebné), aby se spoluvlastníci na správě 
dohodli. 
 



Navrhujeme, aby řešením tohoto stavu byla volba správce pozemku (společné věci) podle 
§1134 OZ, přičemž tímto správcem by mohl být např. pověřený stávající vlastník pozemku, cizí 
subjekt či samotné SVJ resp. výbor SVJ. Výhodou pověřeného výboru SVJ by bylo jisté trvalé 
zajištění správce pozemku (tedy zahrady). Nevýhodou by mohlo být, že samotný subjekt SVJ 
by musel nadpoloviční většinou odhlasovat, že bude pověřeným správcem zahrady, což je ale 
do jisté míry překonatelné. Další možnou nevýhodou je, že členem výboru SVJ by se 
v budoucnosti mohl stát nevlastník podílu zahrady (např.kdokoliv z horního patra), který by 
částečně rozhodoval o naší zahradě.    
 
DŮLEŽITÉ 
Dále navrhujeme, aby byla odborně vypracována dohoda o správě společné zahrady, která 
bude vyžadovat pečlivou a jednoznačnou úpravu. Tato dohoda bude „zjednodušenou 
obdobou stanov SVJ“, která určí jednak pravidla pro vlastníky zahrady a nakládání s ní, tak i 
pravidla pro správce zahrady.   
 
Takto bude jednoznačně zajištěn chod zahrady a veškerou správu a záležitosti spojené se 
zahradou bude vykonávat pověřený správce, tedy nepřímo se již vlastníci nebudou muset 
starat o zahradu. Pouze budou hlasovat např. elektronicky o činnostech, které správce bude 
nabízet jednotlivým vlastníkům k udržení či zlepšení stavu zahrady a přispívat potřebnou 
částkou do fondu zahrada. Konečně budou taktéž vyřešeny nenadálé situace spojené 
s provozem zahrady, které do současné doby řešilo jen několik odhodlaných vlastníků, a to vše 
na vlastní náklady a za svůj vynaložený čas.   
 
 Připomeňme, že v současné době není nikdo pověřený údržbou zahrady, která zahrnuje 
sekání trávy, údržbu zeleně, skalek, předzahrádky před domem, apod. Nikdo nezajišťuje 
stížnosti sousedů spojené se zahradou. Na pozemku máme vzrostlé stromy, které je nutno 
udržovat, některé stromy jsou v havarijním stavu, hrozí poškození našeho domu či sousedních 
plotů, v horším případě hrozí úraz na základě selhání stromu. Je nutno podotknout, že zahrada 
není nikterak pojištěna, případné selhání části stromu, jde na vrub spoluvlastníkům. Taktéž 
není zajištěn úklid zahrady ať již od odpadků či spadaných plodů. Nikdo do budoucna nezajistí 
případnou rekonstrukci zrezivělého a rozpadajícího se plotu před domem, vytvoření 
přístupových mlatových cestiček od možných vstupních branek na zahradu, instalaci nádob na 
vodu a další.  
 
V současné době v rámci SVJ vybíráme na zahradu neoprávněně zanedbatelnou částku 20 
Kč/měs/byt. jednotka. Součástí schůze společenství bude návrh na zrušení této částky.  
 
Pro provoz zahrady bude nutné, aby správce založil přidružený bankovní účet k účtu SVJ, či 
zcela nový, na který budou vlastníci zahrady přispívat do fondu zahrada. Případné vedení 
účetnictví lze zajistit např. u firmy Bekant.  
 
Aby se tento celý proces mohl dát do běhu, je nutno mít v rukách „dohodu o správě společné 
zahrady“. Na základě naší myšlenky jsme oslovili a následně osobně setkali s advokátkou paní 
Mgr. Terezu Krpcovou, která by nám potřebné vypracovala. Požadovaná cena za zpracování 
dohody je 8.000 – 10. 000 tis. Kč + DPH, ale není třeba se znepokojovat, neboť cena na 
vlastníka činí 357 Kč + DPH. Koncept dohody by byl samozřejmě všem vlastníkům zahrady 



předložen k připomínkování. Následně by každý vlastník zahrady tuto dohodu podepsal, tím 
by se potvrdila právoplatnost dokumentu.  
 
K dnešnímu dni je vybrána částka na zahradu ve výši 6720 Kč. Tato částka nebyla v roce 2019 
využita a byla by navrácena na Vaše běžné účty. S Vaším svolením by se částka nevracela na 
Vaše BÚ, ale byla by využita na vypracování dohody. S ohledem na výši naspořené částky není 
možno pokrýt celý rozsah advokátní činnosti, proto by vlastníci zahrady museli zaslat 
mimořádný vklad na nově založený bankovní účet.  
 
Snažíme se být odpovědnými spoluvlastníky a najít společná řešení ku prospěchu všech. 
Věříme, že i ve Vašem zájmu je udržet zahradu v dobré kondici, neboť dokresluje celkový 
vzhled našeho domu, neodpuzuje zanedbaností a přispívá k celkové sousedské harmonii.  
 
Tímto Vás prosíme o laskavé vyjádření k následujícím rekapitulujícím bodům, a to do konce 
ledna 2020:  
 

 Souhlasím s vypracováním dohody o správě společné zahrady, na základě které se 

ustanoví správce zahrady. 

 Souhlasím, že doposud vybrané finanční prostředky na zahradu, mně nebudou 

navráceny, ale budou využity pro vypracování dohody o správě společné zahrady. 

 Souhlasím, že učiním mimořádný vklad potřebný k uhrazení advokátní činnosti v 

potřebné výši na příslušný bankovní účet 

 Vyjadřuji souhlas s tím, že výše zmíněné zajistí stávající vlastníci zahrady Vendula 

Martínková, Miroslav Zeman a Marián Hujo. 

 

 Nepovinné – chci být pověřeným správcem zahrady 

 

Budeme velmi rádi za Vaši jakoukoli zpětnou vazbu ať již pozitivní či negativní. V případě 

jakýchkoli nejasností nás můžete kontaktovat.  

 

Se sousedským pozdravem   

 

Vendula Martínková, tel. 731 610 133 

Miroslav Zeman, tel. 734 416 428 

Marián Hujo, tel. 603 173 038 

 

V Brně dne: 15.12.2019 


