Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0131398/KINV
Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0126903/2
Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 372
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07.08.2019
Vážená paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 30.07.2019
Vážená paní doktorko,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 30.07.2019 doručena
prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto
přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala zaslání rozsudku Krajského soudu v Brně, č. j. 70 Co 106/2016-149.
Vámi požadovaný rozsudek Vám zasíláme v příloze. V souladu s informačním zákonem Vám
rozsudek zasíláme bez osobních údajů. Ohledně této části požadovaných informací bylo vydáno
rozhodnutí, které Vám rovněž zasíláme.
Informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné
lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22.12.2016, č. j. 70 Co 106/2016-149
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čgsxÁ REPUBLIKÁ

ROZSUDEK

JMF,NEM REPUBIIKY

Krajs0 soud vBrní5 rozhodl vsenátě s!o4enéni zpředsedkyiiě JUDr. Kateřiny

čuhelové, Ph.D?, a soudc'ít Mgr. Ivy Kre.ičířové a Jť;Dr. Michala 'Ryšky v právni 'věci

ilobce I

, nar.

bytem H

Brno, zastoupeného

JUDr. Kateřinou Tráge t astnou, advokátkou se sídlein vBmě, Palackélio tř. 33, proti
žalované
, nar
bytern H
Brno, zastoupené
JUDr. Patrikem GiiBlem, aďvokátein sc sídlem ve Vyškovc, Sportovní 6 16í 16, o hospodaření
se společnou věeí, o odvolání žalované proti rozsudku Městskélio soudu 'v Brně ze dne
20. 1. 2016, č. j. 31 C 31!201'86,

takto:

1.

Rozsudek soudu prvniho slupně s e v I. výroku p o t v rz u je si ton'ito znění:

Soud nahrazuje souhlas žalovaiié násLeďujícího znění:

žalobce je oprávněn provést stavební úpravy v podkrovi budovy c. p. 1
iia pozemku p. ('..

ostavené

v obci Brno a katastráíníin úzei'ní Stránice, zakresleiié sr projektové
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dokumentaci, vypracované Ing. arch. Borisem Medkem pro stavbu ,,Stavební úpravy
pro rozdělení domu" s datem vyhotovení září 2015, jež je v rozsahu půdorys podkroví,
půdoíys půdy, pohled z ulice a souhrnná a technická zpráva nedílnou součástí rozsudku:

 rozdělit příčkarni stávající předsíň na zádveří 3. 12., předsíň 3.3. o výměře 4,0 nln, umístěnou
nalevo od vstupu do podkroví s přístupem ze zádveří, předsíň 3.6. o výrneře 2,7 m2, uinístěnou
naproti vstupu do podkroví s přístupem ze zádveří a předsíň 3.7. o výměře 1,4 m2 přiléhající
kWC

 znepnichodnit dveře mezi předsíní 33. a místností 3.4.
 zateplit stávající místnost 3. 10.

 vestavbou do půdy vybudovat inístnost 3.11. o výměře Íl,9 i'n2 s přístupem ze stávající
místnosti 3.10., osvětlenou balkonovými dveřmi a balkonem
 odstranit stávající dřevěné schody na půdu a vybudovat nové schody 3.2., jež budeu přiléhat
k centrálnímu schodišt'ovému prostoru
 vybudovat pový vstup z půdy na část terasy 4.3.

Po provedení stavebních úprav je žalobee oprávněn užívat výlučně v podkroví budovy
č. p.

postavené na pozemku p. č.

v obci Brno a katastrálnfin území Stránice jednotku

s orientací do uíice sestávající z předsíně 3.6., místnosti 3.10., místnosti 3.1 I. s balkonem,

umývárny 3.9., předsíně 3.7. a WC 3.8. a žalovaná je povirina tížívání uvedených prostor

výlučně žalobcem strpět. Žalovaná je oprávněna užívat výlučně v podkroví uvedené budovy

jednotku 's orientací do zahrady sestávající z předsíně 3.3., inístnosti 3.4., spíže 3.5. a balkonu
a žalobce je povinen užívárn' uvedených prostor výlučně žalovanou strpět. Žalobce a žalovaná
jsou oprávněni užívat společně v podkroví uvedené budovy zádveří 3.12. a schodiště 3.2.
na půdu a na terasu a jsou poviniii užívání vzájemně strpět.

II. Rozsudek soudu prvního stupiiě s e ve II. výroku m ě n í tak, že žalovaná

3e povinna nahradit žalobci náklady řízení ve výši 32. 104, Kč k rukám jeho zástupkyně do tří
dnŮ od právní moci rozsuďku.

IIL Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady odvolacího řízení ve výši 16.940, Kč
k rukám jeho právní zástupkyně do tří dnů od právní moci rozsudku.
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Odůvodnění:

Vzáhlaví označeným rozsudkem soud prvníTho stupně nahradi} so?ihlas žalované
tol'ioto znění: žalobce je oprávněn provést stavebnf úpravy rozdělit příčkami stávající předsíň

na zádveří, předsíň ovýměře 4,2 'm2, um'ístěnou nalevo od vstupu do podkroví s přístupem
ze zádveří,' předsíň o výměře 3,2 m", urnístěnou naproti vstupu do podkrovíí s přístupem

ze zadveri a predsin?o vymere l m prilelía3ící k WC, znepruchodmt dvere mezí stava3ící
předsíní a místností s balkonem, zateplit stávající místnost orientovanou do ulice, vestavbou

do půdy vybudovat místnost o výměře 8,5 m's přístupem ze stávající místnosti orientované

do ulice, osvětlenou balkónovými dveřmi s balkonem, odstranit stávající dřevěné schody
na půdu a vybudovat nové, jež by přiléhaly k centrá}nímu schodišťovému prostoru, vybudovat
nový vstup na terasu. v podkroví budovy č.p.
postavené na pozemku p.č.
v obci Brno

a katastrálnfm území Stránice. Žalovaná je povinna výkon práva žalobce na prove
provedení úprav
Žalo'
strpět. Upravil užívání podkroví po provedení stavebních úprav (I. výrok). žalované
uložil

povinnost nahradit žalobci náklady řízení ve výši 35.492, KC: (II. výrok).

Proti rozsudku podala odvolání žalovaná. Uvedla, že jde o nepřípustný zásah 'do práva
vykonávat vlastnické právo a podílet se na rozhodování o hospodaření se společnou VěC]í.
Chybí naléhavý právní zájem na požadovaném určení. Výrok je iieurčitý a nevykonatelný.
V petitu neru' obsa'.en návrh dohody o užívání společné věci, která by se v přípaďě nahrazení
projevu vůle žalované stala perfektní a účinná. Jde jen o vyjádření záměru žalobce provést
'v nennovitosti úpravy. Máli být uzavřena dohoda o rozdělení užívání společné věci, má se
jednat o dohodu, která zahrnuje veškeré prostory společné nemovitosti, nikoliv jen podkroví.
Současný stav užívání nebytových prostor není výsledkem dohody, ale svévolnýír> zabráním
prostor ze strany žalobce. Dle žáJované je důvodem iíavrhovaných stavebních úprav vytvoření
samostatné bytové jednotky, která by byla užívána třetími osobami, což vyplývá z charakteru

projektové dokumentace a svědecké výpovědi

Ž:aloba je předčasná,

v řízení nebylo prokázáno, že by žalobce zahájil stavební řízení, ve kterérn by se jednalo
ostavební povolení na úpravy nemovitosti. Vypracomný projekt je vpodstatě ,ystudií"
moiého uspořádání. Sám Ing, arch Medek uvedl, že nemá všechny náležitosti, aby mohl být
podkladem pro stavební řízení. Nebyl přediožen realizačíí projekt, případně harmonogram
prací. Záměr žalobce provést stavební úpravy nesplňuje nález:itosti kvalifikovaného návrhu
na rozhodnutí o hospodaření se společnou věcí ve smyslu § 1139 o.z. Jestliže nebyl
předložen řádný návrh, nemohli oněm spoiuvlastníci rozhodovat, nebyloli rozhodováno
spoíuvlastníky, nemůže nahradit 3e3ich rozhoůutí soud. Projekt byl předložen až v průbělm
řízení a nebyl projednán mezi spoluvtastníky. Na místním šetření nebylo prováděno žádné
exaktní měření podlahových ploch, nebyla provedena prohlídka všecli próstor, nebylo
zjišťěno, že existuje výrazný rozdíl v kvalitě užívaných půdnfch prostor, že žalobce užívá

proátory o menšívýměře tiež žalovaná. Žalovaná má na kvalitu užívaných podkrovních

prostor opačný názor Pokud prostory neexistují, nelze rozsudkem rozhodnout o jejich
uŽÍVánÍ.

Žalobce kodvolání uvedl, že mezi účastníky panuje neshoda ohledně provedení

stavebních úprav a rozdělení užívání podkroví domu, domáhal se proto rozhodnutí soudu
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dle í§ 139 odst. 2 zákona č. 4011964 Sb. Po provedení stavebních úprav bude rodinný dům
i nadá}e sloužit k bydlenf, bude jej vyuzívat jako příslušenství svého bytu. Výrok rozsudku
přitom bude nahrazovat to, co cliyťí k dosažení dohody o předmětu sporu a bude dostatečným
právním základem pro další faktický postup žalobce, a to včetně žádosti o stavební povolení
'či ohlášení, budeli jich dle stavebních předpisů potřeba. Projektová dokumentace zpracovaná
Ing. arch. Borisem Medkem představuje kompletní stavební dokumentaci pro stavební říízení.
Pokud žalovaná namítala, že nelze rozsudkem rozhodnout o užívání prostor, které v době

vyhlášení rozsudku neex'istovaly, pak žalobce se nedomáhá výstavby nových prostor, ale jen
stavebních úprav prostor stávaj ících. Navrhl potvrzení rozsudku soudu prvního stupně.
Krajský soud v Brně jako soud odvolací (§ 10 o.s.ř.) po zjištění, že odvolání bylo
podáno k tomu oprávněným subjektem (§ 201 o.s.ř.), směřuje proti rozhodnutí, proti němuž
, jepřípustné (§ 201, § 202 o.s.ř.), bylo podáno včas (§ 204 odst. l o.s.ř.), vsouladu

ísustanovením § 21.2 a 212a odst. l o.s.ř. přezkoumal rozhodnutí soudu prvnfho stupně

a řízení mu předcházející v rozsalm napadeném odvoláním i nad rámec odvolacích námitek,
a poté dospěl k závěru, že odvolánf není důvodné.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že návrhem podaným u soudu prvního stupně óe
12. 3. 2012 se žalobce doi'náhal (po úpravách v podání ze dne 24. 9. 2015 a na je4nání dne
6. 1l. 2013) vydání rozhodnutí, dle něliož je žalovaná povinna uzavřít dohodu, dle které,
je žiol»ce opráviiěn provést stavební úpravy (tak, jak byly specifikoyány shor'a), žalovaná je
povinna provedení úprav strpět, a dále rozhodnutí o oprávnění užívání podkrovních prostor.
Uvedl, že účastníci jsou rovnodílnými podílovými spoluvlastníky nemovitostí. V podzemním
podlaží jsou dvě garáže a sklepní místnosti, každý užívá výlučně jednu garáž o stejné výměře
a sklepní prostory
»story v přibližně stejné výměře. Byt (třípokojový) v prvním nadzemrn'm podlaží

,6 m2 užívá žalobce, byt ve druhém nadzemním podlaží (třípokojový) o výrněře
o výměje 81,6

90j m2 užívá žalovaná (tj. o 8,5m2 více). Podkrovf je uspořádáno tak, že z centrmlního

schodišt'ového prostoru je vstup na dqlní půdu a do předsíně. Z předsíně se vstupu3e do dvou
propojených zděných místností (s okny do zahrady), jde o bývalou kuchyni se spíží a bývalý
pokoj s balkonem. Z předsíně se vstupuje do ťyývalé koupelny (nyní kuchyňka s uínývárnou),
na WC a do dřevěného atelieru (s orientací do ulice). Přes dolní půduiep
je prístup po jednoduchém
Žali
dřevěném schodišti na horní půdu, ze které se vystupuje na terasu. Žalobce užívá pravou část
terasy (při po51edu od ulice Havlíčkova), žalovaná levou. WC je odneparněti propojeno s bytem
žaloBce, je napojeno na jeho rozvod vody a elektřiny a prochází jím jeho rozvod topení.
Je zde umístena expanzní nádrž pro jeho byt, tudíž logicky navrhuje, aby připadlo do jeho
užívání. Probilematické je užívání podkroví, po opuštění podkrovního bytu nájemnicí opatřila

předchůdkyně žalované dveře do zděných místností zámkem. Žalobcisdělila, že si má vzít

dřevěný atelier, koupelnu a průchozí předsíň, s čítnž nesouhlasil. Snažil se však o vznik další
místnosti přístupné zateliéru, což žalovaná opakovaně odmítla. Naví'ené řešenf povede
k účelnějšímu využití nemovitosti (l/3 využitelná jen provizorně), zvětšení ,,soukromé" části,
energetickým úsporám (zateplení'), vyrovnán?í podlahových ploch, komfortnějšímu přístupu
napůdu a terasu. Budou eliminovány spoiy mezi spoluvlastnfky. Neztněnf se využití

nemovitosti (rodinný dům), nezměněna zůstane ivelikost. Žalobce specifikoval řešení,

kterénalezl spomocí projektaiita stím, že každý zúčastníků by získal samostatnou,
celoročnímu užívání vyhovující jednotku svlastním vstupein. Předsíň by byla rozdělena
na spofečně tržívané zádveří (6) a předsíň vlevo od vstupu (8), jež by přináležela k místnostem,
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zvýšil spoluvlastnický podíl ,ilované. Úpravy iiejsou nezbytné pro opravu nebo údržbu

nernovitostí. Dílčím úpravám by se nebránila za situace, že by došlo koprave střechy
a fasády. Jedinýin důvodem, pro který by mohla být žaloba podána, je nahrazení souhlasu

žalované pro účely stavebního řízení. Žalovaná navíhla rozdělení nebytových prostor ve všech

podlažích (s tím, že žalobce užívá nebytové prostoiy v podstatně větším rozsahu neoprávněně
včetně trvalého urnístění vybavení a spotřebičů), zachování přístupu kWC vpodkroví
a odstranění elektrických a plynových spotřebičů (lednička, mrazák, kotel) ze společných
volně přístupných prostor. Teprve poté mie být .iednáno o přestavbě nebo změně využití
podkroví. K rozdělení nemovitosií v poměru 1:l nejsou stavební úpravy nezbytné.
Soud ve věci rozhodl napadenýin rozsudkem. Vodůvodněnf uvedl, co zjistil
zjednotlivých důkazů. Dospěl k závěru, že účastníci jsou spoluvlastníky domu č. p.
každý vlastní ideální polovinu. Panuje mezi nimi innohaletá neshoda oliledně užívání půdních

' prostor domu, kdy kvalita půdních prostor úžfvan'ých žalobcem je výrazně nižší, než kvaiita

prostor užfvaných žalovanou. Žalobce užívá toliko dřevěný ateliér, zatímco žalovaná zděné
poko3e. Žalob'ce využil všech možností, aby se sžalovanou na úpravácli, zanesených
do projektu, dohodl. To se mu nepovedlo, proto je na místě postup dle e) l 139 o.z. Žalobcem

předložený projekt se stane po doplnění zpráv dotčenýeh orgánů podkladem pro stavebrií
řízení, když žalobce se zavázal, že tl'inanční náklady na přestavbu ponese z větší části sám.
'laŇosraná se bude podílet pevně stanovenou částkou 28.500,..Kč. Navrhované stavební úpmvy

jsou klll prospěchu obou účastnfků. Žalobce získá rovnocenné zděné půdní prostory, vy;ovríá

se tím menší podlahoyá plocha bytu žalovaného, omezí se prostory užívané společně, tím se
sn'íží riziko rnožných konfliktů, nebude zasaženo do stávajících užívacích práv žalované a ani
nedojde k zásahu do statiky domu, Nemovitost bude zhodnocena jako ceiek, přičemž náklady,
které ponese ilovaná, budou stanoveny částkou 28.500, Kč. Rekonstrukcí nedojde ke změně
účelu užívání jednotlivých místností. WC v půdním prostoru je aktuálně využíváno výlučně
žalobcem, žalovaná do něj nemá přístup. Situace ohledně WC se tak pro žalovanou nezmění.
Pokud by i ona hodlala vybudovat v půdním prostom WC, moiost dle projektanta má.

Proto soud žalobě vyhověl. O náhradě nákladů řízení rozhodl dle S, 142 odst. ] o.s.ř.

Odvolacf soud vedl účastn$ ke smírnému vyřešení sporu. Žalovaná projevila ochotu

ke smírnému vyřešení, v podstatě souhlasila se stavebními úpravaini (vyjma zbudo'vání riové
místnosti), po jejicli provedení však navrhovala, aby podkrovní prostory byly vyměněny mezi
spoluviastníky, navrhla také způsob užívárí ostatních prostor, zde v podstatě kopírovala
stávající stav (vyjma podkroví). Stímto řešením žalobce nesouhlasil, namítal, že části
podkroví tak, jak je aktuálně užívajf, užívají od roku i985, a to na základě rozhodnutí
předchůdkyně žalované. Prostory si upravili, jsou napojeny na vodu, elektřinu a topenf z bytů
toho, kterého účastníka. Na WC je instalována expanzní nádrž přináležející k otopnému
S7Stéml?u žalobce. Odvolacímu souďu se tedy nepodařilo strany přimět ke komplexn?ímu řešení.
Žatovm
aná projevila počáteční iniciativu, kterou ale nedotáhla do konce, když jí navrzené
řešení vůbec nereflektovalo v čášti, kdy navrhla výměnu podkrovních a půóích prostor,
stávající stav užíván?í a napojení na rozvody vody, topení a elektřiny. Rozhodnutí v této věci
přitom komplexnímu řešení nebrání. Po provedení úpravu bude nernovitost lépe připravena
pro tzv. komplexní řešení.
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které jsou ve výlučném užívání žařované, tj. k místi'iostem (l) a (2), a na předsíň umístěnou
naproti vstupu do zádveří (7), jež by přináležela k Ínístnostem, které jsou ve výlučném užívání
žažobce, dnes užívané jako kuchyňka (5) a WC (4). Ze stávající předsíně by byla rovněž
oddělena a uzavřena část přiléhající k WC o výrněFe l m2 (4a). Dveře, kte.ré vedouz této cásti
předsíně (4a) do místnosti s balkonem (2) by by)y zneprůchodněny. Prostory, které by užfval
výlučně žalobce, by byiy zatepleny a rozšířeny o nově vybudovanou místnost o výměře
8,5 m (9), 3ez y vzni la vestavbou do stáva3ici tzv. dolm pudy. Stava3icx drevene schody
na horní půdu t»udou odstraněny a nově vybudované schody budou přiléhat k centrálnimu
schodišt'ovému prostoru (Il). Není zasahováno do nosných zdí, úpravy nepodléhají ohlášení
ani stavebnímu povolení. Na stavebních úpravách, které jsou výhradně k jeho prospěchu,

by se podílel jen.on (tj. zateplení stávající místnosti orientované do ulice a výstavba místnosti

ovýměře 8,5 m2), iia těctí, které jsou ku pmspěchu obou, by se podíleli oba, spoluúčast

žalované by činila maximálně 28.500, Kč, pokud by došlo k nepředvíůtelnému navýšení
nákladů na stavební úpravy, zavázal se, že navýšení bude hradit ze svého, Prostředky by
?zpočet předložil, aby měla žalovaná jistotu, žemíra její
vynaložil žalobce stím, že rozpočet

'.č. Řeše
spoluúčasti nepřekročí 28.500, Kč.
Řešení by bylo základnou proto, aby v případě, že zalovaná
podá žalobu na zmšení a vypořádání po«Mlového spoluvlastnictví, mohla být nemovitost
reáJně rozdělena, když v nemovitosti jsou dvě garáže, dvě bytové jednotky a podkroví.

Po úpravě podkroví budou poloviny téměř stejné a společné prostory minii'nální.

? Žalovaná k věci uvedla, že rozdíl v plochách bytových jednotek ve prospěch žalované

cu'u 3en 4,25 m . Zane atelny nepomer ve velikosti bytu )e ompenzovan vetsim uzivanim
nebytových prostor ze strany žalobce a větším využíváním společných prostor. Využívání
podkroví je z větší části výsledkem dohody, která byla mezi žaíobcein a matkou žalované
uzavřena v roce 1984. Rozdělení užívání vycházelo z přán'i a návrhů žalobce a zachovalo se
v podstatné podobě do současné doby. Stavební záměr je nedostatečně specifikován, není
ďolozen píojektem, chybí rozpočet a není zřejmé, kdo bude úpravu financovat. S úpravami
nesouhlasí, protože ilobce navrhuje provést stavební úpravy v prostorách, které jsou podle
předchozí dohody v užívání žalované. Došlo by % znemožnění využití insta}ací ve sffedovém
světlíku ze strany žalované, tím by vznikla nerovnováha v kvalitě prostoru místností 3.4.
a 3.5. (které jsou nebytové), se zhoršenými možnostíni pro přesta'vbu do podobné kvality
jako prostory 3.5. ú 3. Il. Z nákresu je zřejmý záměr žalobce vytvořit prostorově a funkčně
samostatnou bytovou jednotku, návrh používá neexistu3tí a mvMějící termmy  WC 3.5.
je ve skutečnosti skladovacím prostoreiri bez insta}ací (voda, odpad), umýváma 3.9. byla vždy
koupelnou se sítěmi. Do3«le k nepřijatelné změně vnějšího vzhledu. Posudek statiky je
provedený teoreticky bez posouzení konstrukcí ve druhém nadzemním podlaží. Vzhledem
ke stáří domu je podstatné prověření stavu nosných zdí a stropu bytu žalované, nad kterým by
měla být umístěna navrliovaná stavba. Návrh nespecifikuje dopady na kvaiitu života běliem
výstavby, Je v něm nedostatečná 'finanční speci'fikace. Není jasné, jaký pro5ev vůle by měl být
nahrazován, spíše se jedná o určovací žalobu, absentuje však naléhavý právní zájem. Spor nic
neřeší, do budoucna vyvolá další spory. Projekt !Y měl přinést řešení, které by bylo
kuprospěchu obou, aby se vyWoril prostor pro nekonfliktn?í užívárn' nemovitostí příštím
gesíeracím. Navrhované úpravy neřeší komplexní rozdělení nemovitostí, návrh je soustředěn

jen iia podkroví, nebere ohled na jiné části domu. Řešení není vyvážené. Z petitu žaloby
nevypíývá požadavek, aby žalovaná jakoukoli částku žalobci píatila. Částku neize stanovit
dopředu, nejprve se finance vynaloží a poté je vypracován posudek íia hodnotu, o kíerou se
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Odvolací soud odkazuje na skutkový stav zjištěný soudei'n prvního stupně, dále podle
§ 213 odst. 4 o.s.ř. doplnil dokazovánf o ohledání na místě samém (při kterém pořídil

fotodokumentaci a videozáznam) a o obsah sdělení ÚMČ Brnostřed ze ůe 1. 1l. 2016.

Žalobce v pniběhu odvolacho řízení (v podám ze dne 15. 12. 2016, které bylo žalované
domčeno dne 2]. 12. 2016) upřesnil žalobní petit a jeho nedíinou součástí učinil projekt
ing. arch. Botise Medka.
Podle § 3028 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku ?dále jen ,,o.z"),
se tíinto zákonem řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Neníli
dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveníini tohoto zákona i právní poměry týkající se práv
osobních, rodinných a věcnýcli; jejich vznik, jako'z i práva a povinnosti z nich vzniklé
přede dnem nabytí účimiosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadt'ích právnícli
předpisů. V posuzovaném případě tak odvolací soud postupoval dle o.z.
Rámec rozhodovacích oprávnění soudů ve sféře správy společné věci upravuje
§ l 1. 39 o.z.

Podle § 1139 o.z. (soudní úprava poměíů spoluvlastníků) navrhneli některý
ze spoluvlastníků soudu, aby rozhodl, že rozhodnutí většiny spoluvlastnfN nemá vůči něnnu
práúí Očinky, abý takové rozhodnutí zrušil, nebo je nahr,adi} svým rozhodnutfm, uspořádá
soud právní pomery spoluvlastnflců podle slušného uvážení. Soud může zejména řozhodnout,
zda se má změna uskutečnit bez výhrad, s výhradami či proti zajištění, anebo zda se uskutečnit
vííbec nemá (odst. l). Zpmobem uvedenýrn v odstavci l soud rozhodne také tehdy, domáháli
se jeho rozhoďnutí některý ze spoluvlastníků proto, že se při rozhodování o společné věci

nedosáhlo potřebné většiny (odst. 2).

Jde o řízenf, u něhož z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi
účastní$ (§ 153 odst. 2 o.s.ř.). Soud není vázán návrhem účastn&a na konkrétní podobu

rozhoóutí, vyjma základnffio parametru, a to rozhodování v záležitosti vymezené nepr0atým

rozhodnutím (srov. Beck s, 541, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn, 22 Cdo 2528/98, Rc 31,

2000, rozsu&k NejvyššíTho soudu sp. zn. 22 Cdo 2266/2006, SR č. 4/2008, s. 143). ÚÉastníky

musí být všichni spoiuvlastnfci, aktivně legitimovári je kterýkoli z nich. Základním hlediskem
rozhodovái'ií je uspořádání právních poměrů spoluvlastníků podle slušného uvážení
Z hlediska formulace návrhu rozhodnutí a výroku rozhodnutí soudu předpokládá

důvodová zpráva nahrazení projevu vůle. To je v souladu s dosavadním přístupem soudní

praxe, která vycházela z toho, že v případě neshody spoluvlastníků o hospodaření se společnou
věcí (§ 139 odst. 2 0bčZ ] 964) musí být z výroku rozsudku soudu zjevné, že se j ím natyazuje
to, co chybí k dosažení většiny hlasů. Aby takového výroku žalobce dosáhl, měl by žalobním
návrhem navrhovat nahrazení chybějícfl"io projevu vůle spoluvlastnfl<a ke konkrétnímu projevu
hospodařenf se společnou věcí (rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn.22Cdo 2613/2000,
PRč 2/2003, s. 93). Tomuto typu žalob (na nahrazení projevu vůle) odpovídá jak petit

požadující ,,uložení povinnosti uzavřít smlouvu", tak petit, kterým se ,,nahraztiie prohláÉení Áíe

žalovaného uzavřít smlouvu"  obsahově jde o totožné prosfiedky k dosažení stejného cíle
(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. m. 33 0do 553/2006). Z výroku rozsudku musí být

/
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zjevné, že se jíin nahrazuje to, co chybí k dosažení většiny hlasů či k dosažení dohody o sporném
právním úkonu (k tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2613/2000). Nicméně
praxe ve všecli případech výroky výslovně v podobě nahrazení projevu vůle neformulovala.
Například v pffpadech neshod o užívání společrié věci soudy prováděly ve výrocích rozhodnutí
přímo úpravu užívání. Z praktického hlediska však nejde o otázku zása*í, nebot' i takový
výrok by bylo možno svýin obsahem považovat za nahrazení pro3ew vůle druhého [Spáčil, J.
a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 9761474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2013, s. 544542].

Žaloba, kterou se žalobce domáhá nahrazení projevu vůle, není určovací žalobou,
ale žalobo?i na plnění (NS 3Cz 53/73, 20 Cdo 813/04). Stejně tak není určovací žalobou
návrl'i, aby soud urěil, kte.tý ze spoluvlastníků a v jakém rozsahu bude užívat společnou věc

, (rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2760/99).
V posuzovaném případě nebylo při rozhodování o navržených úpravách věci a ohledně
užívání věci dosaženo potřebné většiny, proto žalobce správně požadoval, aby soud chybějící
souhlas žalované nahradil (petit tak, jak jej žalobce formuloval, odpovídá shora citované
judikatuře). Současně se domáhal úpra'vy užívání podkroví (rovněž vtéto části jé petit

v pořádku), kdy o užívání této části nei'novitosti se účastníci neshodli. Šlo o žalobu na plněín",

proto nebylo třeba, aby žalobce tvrdil naléhavý právní zájem na požadovaném určení.
Vzhl@4eim k tomu, že soud nebyl vázán návrhem, žalobní petit drobně upravil, a to v části

týkající se užívání nemovitosti, konkrétně pokud jde o povinnost užívání strpět.
Dále se odvolací soud zabýval žalobcem navrženými úpravami.

Pro rozhodovánf soudu zákon nestanoví žádná pravidla ani hlediska, ke kCerým by mělo
být přihlédnuto. Lze uvažovat o zohledněnf velikosti spoluvlastnických podílů, účelném využití
věci, potřebách jednotlivých spoluvlastníků, přičemž je zřejmě žádoucí, abyvýsledek
rozhodnutí o hospodaření minimalizoval předpoklad dalšíchsoudních sporů mezi
spoluvlastní%. Rozhoíinutí by nemělo eliminovat některého ze spoiuvlastnflců z výkonu jeho
spoíuvlastnických práv tam, kde to není nezbytné, byt' i s přihlédnutím k případné náhradě
zatoto vyloučení. Smyslem rozhodnutí soudu totiž má být úprava hospodaření v rámci

existujícího spoluvlastnického vztahu, kde možnost výkonu spoluvlastnických práv má být
zachována všem spoluvlastníkům. Je však nutno přihlížet vždy k okolnostem konkrétního
případu.

Žalovaná neměla námitky proti rozdělenf příčkami stávající předsíně na zádveří,' 

předsíň o 'výméře 4,2 m2, umístěnoau nalevo od vstupu do podkroví s přístupem ze zádveří,

predsin o vymere 3,,,m , umistenou naprotí vstupu do podktaovi s pristupem ze zadveri

apředsíri o výměře 1 m2 přiléhající k WC, ani proti zneprůchodnění dveří mezi stávající předsíní

a infstností s balkonem. V této části opravdu není možné cokoliv namítat. Při ohledánf bylo
zjištěno, že v části, kde má dojít k rozdělení, účastníci aktuálně, aby každý samostatně užíval
svou polovinu podkroví, předsíň rozdělili skříněmi, které zabírají téměř třetinu předsíně
(viz fotodokumentaíce a videonahrávka pořízené při ohledání). Navrhované řešení bude tak
šetřit místo a lépe zabezpečí soukromí účastníků.
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Žalovaná nesouhlasila se zateplením stávající místnosti orientované do ulice,
s vybudováním ínfstnósti s přístupem ze stávající místnosti orientované do ulice.
Zde je třeba konstatovat, že podíly účastníků na společné věci jsou stejné. Při zateplení
místnosti bude nernovitost v této části účelněji využita, nebot' může být využita celoročně.
Přestavbou části nevyužitého půdního prostoru vužitnou místnost dojde k vyrovnání
účastníky samostatně užívaných ploch a opět kúčelnějšímu využití. Budou respektovány
potřeby žalobce, přičemž nedojde k narušení užívání ze strany žalované. Žalobce může své
věci ze společných prostor (které tam žalované vadí, i když dlužno podotknout, že ve
společných prostorách mají účastníci přibližně stejně věcí, což je evidentní
z fotodokumentace a což mohli zúčastnění vnímat při ohledání) přesunout do nové vzniklé
mÍstnosti.

Dále žalovaná nesouhiasila s odstraněním stávajících dřevěných schodů na půdu,
svybudováním nových schodů, 5e'z by přiléhaly k centrálnímu schodišt'ovému prostoru
a vybudováním nového vstupu na terasu.
Pokud jde o vybudování nového schodiště, pak toto jednoznačně vytvoří bezpečanější
a komfoítnější přístup na půdu a terasu, kdy současný stav neodpovídá potřebám nejen osob
vyššího věku. Schodiště je vratké, člověk po něrn musí jit opatrně, plně koncentrován
na ch$i, přidržovat se zábradlí (což bylo opět zjištěno při ohledání). Oba účastníci přitom
budou mít naprosto stejný přístup na homí půdu jako doposúd.
Ve vztahu ke stavební úpravě části společné věci potřebné ke změně jejího účelu
soudní praxe vyložila, že je nutno porovnat jak dosud každý z účastníků společnou věc užíval,

a zvážit, nakolik změna jedním z nich nawhovaná je ku prospěchu společné věci a zda
druhého spoluvlasiníka omezf či zda ho zatíží i ekonomicky (jakmile je nahrazen souhlas
spoluvlastí.a se změnou stavby, je povinen podílet se stejným dílem na jejfch nákladech).
Významný je i dosavadní výkon práv a poyinností ke společné věci, včetně toho, zďa došlo
kporušení práv jednoho spoluvlastníka vtiči druhému a také pomšení povinností při
hospodaření se ,společnou věcf (rozsudek Ne3vy'sšího soudu sp. zn. 22 Cdo 2918/2005)

fJiříŠvestka, JiříSpáčil, Marta Škárová, Milan Hulmák a kolekíiv Občanský zákoník I, II,

2. vydání, Praha 2009, s. 85 ]'1.

V posuzovaném případě bude užívání odpovídat tomu, jak byla nemovitost doposud
užívána, jen u žalobce nově ve vyšším standardu. Příčkou budou lépe než skříněmi odděleny
sarnostatně užíívané prostory, účastníci tak budou mít dokonalé soukromf ve výlučně
užívaných prostorách. Záteplení a zvětšení prostor zhodnotí nemovitost. Zateplenfm
jednoznačně dojde k nižším tepelným ztrátám a možnému celoročnímu užívání. Rovněž nové
schodiště na homí půdu je změnou ku prospěchu věci, nebot' schodiště je akCuálně v takovém
stavu, že odvolací sou«i považuje za ,,zázrak", že se doposud nikdo z obyvatel domu nezranil.
Již na jednání dne 6. Il. 2013 žalobce deklaroval, že na úpravách, které jsou výhradně k jeho
prospěchu (zateplení a výstavba místnosti), se bude podílet výlučně, a na těch, které jsou ku
prospěchu obou, pak oba rovným dílem (schodiště, zazdění dver'í). Na jednání dne 13. 1. 2016
upravil, že spoluúčast žalované nepřekročí 28.500, Kč a konečně v podání ze dne 15. 12. 2016
se Mobce zavázal, že bez ohledu na výši skutečných nákladů stavebních prací nebude
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požadovat po žalované vyšší spoluúčast než 28.500, Kč, tedy vzdal se práva na úhradu částky
ejdeio případ dle § }674, § 2075 či např. § 2898 o.z., kdy by vzdání
jdoucí nad 28.500, Kč. Nejde
Žaloo
se práva nebylo možné. Zalovanou
tak provedení stavebnícli úprav finančně zasáhne jen
minimálně, současně se zhodnotí jak část, kterou užívá, tak celá nemovitost. WC připadne
žalobci, ale místnost 3.5. obsahuje stupačky a žalovaná si zde může zbudovat WC. Kanalizace
je společná, změny se jí nedotknou. Vodu i topení mají účastníci rozdělené. Elektřina do částí,
které jsou užívány žalovanou, je vyvedena z bytu žalované. Elektřina do částí, které jsou
užívány žalobcem, je vyvedena z bytu žalobce. WC, které bude užívat žalobce, je napojeno
na rozvod vody a elektřiny, prochází jím rozvod topení vedoucí zjím užívaných prostor
(na základě dohody spoluvlastníků), je zde umístěna expanzní nádrž pro jím užívaný byt.
Ing. arch. Medek v rámci výslechu uvedl, že kromě traverzy v místnosti 3. 1l. budou všechny
práce prováděny na půdě, nepůjde o masivrí bourací práce, bude použit sáďrokarton, nemění
se zatížení. Tudfž užívání bytu, ani atelieru ze strany žalované se provádění úprav nedotla'ie,
stejně jako výsledek úprav.

Navíc je třeba konstatovat, že žalovaná negovala snahu žalobce. Nepřicházela

skonstruktivním řešením. Místo aby byla ráda, že žalobce odstranil věci ze společných

prostor, jeho aktivitu fotí, aby ukázala, jak společné prostory vypadaly před (viz její podání
ze dne 12. 10. 2016, doplněné 20. l O. 2016). Z dopisu její matky (kteiý je součástí podán?í ze
dne 20. 10. 2016) je evidentní, že gítí křivdu z mládí, spočívající v tom, že bratr studoval,
7atímco )e)í
její matce
7atímco
matce to
to nebýlo
nebylo umožněno;
um0znell«, protože
protoze musela přinášet
prxnášetpeníze
penízedo
dodomácnosti.
domácnostt Tyto
l yto

křivdy soužití účastníků znepříjemňu.jí. Žalobcem na'Vržené řešení tak není ničím, co by zde

bylo tzv.,,natmc': jde mu o zkvalitnění bydlení vnemovitosti. Dojde přitom pouze
k vyrovnánf ploch možných pro užívárn' dvou spoluvlastnfků stejným dílem.

Žalovaná užívala na základě dohody větší byt a zateplený půdní prostor, tedy prostory

p?ro okamžité užití bez úprav ,,lepšf': zatíinco žalobce menší byt a nezateplený atelier.

Úpravami, které navrhuje
u3e malobce,bude nastolen stav, kdy oba spoluvlastníci budou užívat

stejně velké prostory. Zal
Zalovaná sice bude mft v podkroví menší prostor a bude si muset

dobudovat WC, musf si však uvědomit, že doposud byla ve výhodě. Žalobce na jiném místě

prostoru, kteí' užívá, WC vybudovat nemůže. Žalovaná si to tzv. měla rozmyslet; když si
prostory, které bude užívat, vybírala. ZvoJila si prostory, které byly z krátkodobého hlediska,
bez úprav, lepší, ale poté, co se prostory upraví, tedy z dlóuhodobého hlediska, může jít
o prostory méně výhodné. Její rozhodnutí o tom, co bude užívat, bylo je3ím rozhodnutfm.

Odvoíací soud se dále zabýval sdělenírn úMč Brnostřed ze dne 1. 1l. 2016, ve kterém
stavební úřad uvedl, že ke stavebním úpravám bude vtomto případě zapotřebí ohlášení
stavebních úprav stavebnímu úřadu. Odvoiací soud se ztotožnil s názory ilobce, že pro toto

řízení není důležité, jak bude probíhat řízenf před stavebním úřadem. Žalovaná bude

ve=stavebním řízení účastníkem řízení a bude mít možnost se k těmto otázkám vyjádřit [srov.
§ 85 a ] 14 zákona č. l 83/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)].
Dáie se odvolací soud zabýval úpravóu užívánf nemovitosti.

Při úpravě společného užívání přicházejí do úvahy zpravidla tři základní možnosti:
a) úprava užívání provedená tak, že jednotliví spoluvlastníci užívají některé vydělené části
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společné veci, b) jeden ze spoluvlastníků užívá výlučně celou věc s odpovíďajícím řešením

absence užívání druhými spoluvlastníky, c) jednotliví spoluvJastníci budou věc užívat stříídavě
v určených casových obdobích. Jednotlivé způsoby pak je možno v konkrétních případech
ikombinovat (R 54/ 1973). Součástí rozhodnutí o úpravě uzívání společné věci není současné
určení výse náhrady zaneužívání věci v rozsahu spoluvlastnického podílu, nebot' povinnost

náhrady za užívání spo}ečné věci spoluvíastn&u, který má být teprve vyloučen z dosavadnfho
užívání společné věcÍ, nastává až poté, co ve:c přestane skutečně užívat. Spoluv}astnííku, který
nepřestalspo}ečnou věc dosud užívat, tudíž právo na náhradu za její neužívání nevzniklo. Jeli

soudním rozhodnutinn upraveno užívání společné věcž, je třebá, aby vedle vyrnezení práv
jednotiivých spoluvlastníků rozhodnutí obsahovalo také určení tomu odpovídajících povinností
spoluvlastníM ostatn?ích tak, aby to bylo rozhodnutf vykonate!né v případě, že ze strany
spoluvlastníků by nebyl obsah rozhodnutí respektován a doíiržován (odlišně vik odůvodnění

, usnesenf  SR, 2004, č. 10  usneseru' Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2637/2003).

V posuzovaném případě úprava užívání vychází z toho, jak účastníci doposud prostory
užívali, kdy instalace do podkrovních prostor jsou navázány na zbytek nemovitosti. V části
podkroví, kterou už.ívá žalovaná, je mo? dobudovat r»ové WC v místnosti 3.5., voda i odpad
jsou vedeiiy v této místnosti (což potvrdil nejen Ing. arch. Medek, ale co sami účastníci mohli

'vidět při ohledání na místě s.amém), v místnosti 3.4. hned za dveřmi je aktuálně vyvedena
voda ven (do kohoutku). Účastníci se dohodli na užívání sklepa, prvního a druhého

nadzérnního podl'aží, po určitou dobu panovala shoda i ohledně užívání části podkroví. Pokud
podkrovní a půdní místnosti budou užívat účastnící dle návrhu žalobce, bude každý z nich

samostatně užívat obďobně velké prostory. Žalobcem navržené řešení 5e logické a nelze mu

nic vytknout.

Od'volací soud proto rozhodnutí soudu prvnTho stupně v I. výroku jako věcně správné
potvrdit (§ 219 o.s.ř,), foímulaci upraviJ tak, aby odpovídala petitu upřesněnému ža}obcem,
který odpovídá judikatuře specifikované shora.
Soud prvního stupně pochybii při rozhoďnutí o nákiadech řízení. Na rozdíl od soudu
prvního stupně totiž odvolací soud nepovažuje za účelně vynaložené náklady odměnu za
změriu žaloby ze dne 24. 9. 20} 5 (včetne režijního paušálu a DPH).
Vzhledem kuvedenému odvolací soud podle 8, 220 o.s.ř. změnil výrok o námadě ,
nákladů řízení pře«l soudem pravního shipně tak, že žalobci přiznaí nárok na náhradu nákladů

řízení před soudem prvního stupně v částce 32.104, Kč sestáva3ící ze zaplaceného soudníTho
poplatku 5.000, Kč, odměny zástupkyně za osm úkonů právní služby po 2.500, Kč dle § 9
odst. 3 písm b) ve spojení s § 7 bod 5 vyhlášky č. l 77/1996 Sb. (dále jen ,,AT"), náhrady
hotových výdajů za uvedené úkony po 300, Kč podle í§ i3 odst. 3 AT a náhrady za DPH
4.704,L Kč dle § 137 odst. 1, 3 o.s.ř.

O náliradě nák!adů odvolacího řízení rozliodl odvolací soud podle § 142 odst. l o.sř.
za použití ustanovení § 224 odst. l o.s.ř, tak, žc plně úspěšnému žalot»ci přiznal náhradu nákladů
potřebných kúčelnénm uplatňování práva proti neúspěšné ža}ované. Odvoiací soud přiznal

žalobci práyo nanáhradu riákladů odvolacího řízení včástce 16.940, Kč, sestávajících '

z odměny právní zástupkyně za 5 úkonů právrú služby po 2.500, Kč (qjádření k odvolání
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30. 5. 2016, účast na jednánf dne 21. 9. 2016, vyjádření k návrhu dohody ze dne 30. 10. 2016,
ohledání 9. 12. 2016, jednárí 21. 12. 2016), 5 režijnfch paušálů po 300, Kč a náhrady za
DPH ve výši 2.940,' Kč, vše dle již citovaných ustanovení AT,

Pouěení:

Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné za předpokladu, že dovolací soud
dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního
práva, při jejíínž řešeríf se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího
soudu nebo která v rozhodování dovolacílio soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím
,soudem rozhodována rozďílně anebo máli být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak. Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím

soudu, který rozhodoval ve věci v prvn?ím stupni, ve Ihůtě do dvou měsíců oddoručení

rozhodnutí odvolacího soudu

V Brně dne 22. prosince 20] 61

Za správnost vyhotovení:
Soňa Melová

JUDr. Kateřina Čuhelová, Ph.D., v. r.
předsedkyně senátu

