
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím 
§ 6 

Společnými částmi domu jsou dále 

a) přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro 
odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí 
odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní 
potrubí pro odvádění dešťových vod, 

b) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem, 

c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt, 

d) rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, 
nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-
li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká 
rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií, 

e) jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a 
jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování 
nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou 
ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části, 

f) protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných 
částí, 

g) veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako 
společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to 
platí pro veškeré druhy ventilací, 

h) systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu, 

i) rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí 
domu, vjezdové závory, brány, vrata a jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k 
provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno. 

*************************************************** ************************************

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 
§ 1180 
 
(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši 
odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen 
některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se 
zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky 
spravovat tuto část na vlastní náklad. 


