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Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 
se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5 

 
vydává v souladu s právním řádem a Stanovami společenství tento 
 
DOMOVNÍ ŘÁD 
 
Preambule 
 
Domovní řád společenství vychází z právního řádu a Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá 
organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby byl dům řádně užíván, udržován a 
aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Dodržováním povinností tímto řádem 
vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání domu a snižovat náklady na 
údržbu a opravy.  
 
Čl. I 
Vymezení pojmů 
 
1. Budovou se rozumí budova č.p. 2775/1 v ulici Svitákova, v Praze 5 – Stodůlkách. 
 
2. Společenstvím se rozumí společenství vlastníků jednotek „Společenství pro dům Svitákova 2775/1, 
Praha 5“, které vzniklo v souladu s § 9 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů v budově 
vymezené v odst. 1. 
 
3. Výborem se rozumí výbor Společenství, který je výkonným orgánem Společenství. 
 
4. Shromážděním se rozumí shromáždění členů Společenství (tj. vlastníků jednotek v budově), které 
je nejvyšším orgánem Společenství. 
 
5. Práva a povinnosti členů společenství se vztahují i na osoby uvedené v čl. II odst. 1 s výjimkou 
práv, která náleží výlučně vlastníkům jednotek (např. právo hlasovat na shromáždění, volit členy 
orgánů společenství a právo být těmito členy volen). 
 
6. Řádem se dále označuje tento domovní řád. 
 
Čl. II 
Základní ustanovení 
 
1. Řád je závazný pro všechny vlastníky či spoluvlastníky jednotek v budově, jakož i pro všechny 
osoby, které tyto jednotky užívají, bez ohledu na právní titul užívání (např. nájemce, podnájemce, 
člen společné domácnosti vlastníka nebo uživatele), a návštěvníky budovy (dále jen „osoby, které 
jednotku užívají“). 
 
2. Změny v řádu je oprávněno provádět pouze shromáždění. 
 
3. Účelem domovního řádu je vytvoření vhodných podmínek pro bezproblémové a efektivní užívání 
budovy a jejího nejbližšího okolí. 
 
 
Čl. III 
Společné části budovy 
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1. Společné části budovy jsou vymezeny v prohlášení vlastníka (v následujících odstavcích je uveden 
jejich stručný přehled).  
 
2. Společnými částmi budovy, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v budově, jsou 
zejména: 
 

a)  základové a nosné konstrukce, obvodové a mezibytové dělící zdivo, příčky ve společných 
částech domu, průčelí včetně fasády, dělící stěny na terasách včetně betonových dílců, 
konstrukce těžkých betonových podlah, vjezd do garáží, včetně skladby vozovky vjezdu do 
garáží končícího na hraně příjezdové komunikace, 

b)  střecha, střešní nástavby a ostatní konstrukční prvky střechy, hromosvod, venkovní dešťové 
svody, odvodnění venkovních ploch, 

c)  vnitřní schodiště, chodby, vstupy do domů, vstupní haly, chodníky na pozemcích uvedených 
v čl. V odst. 1 prohlášení vlastníka, oplocení zahrádek, sloupky, 

d)  okna a dveře přímo přístupné ze společných částí domu, vyjma vstupních dveří do jednotek a 
jejich příslušenství, vjezdová vrata do garáží včetně jejich příslušenství, 

e)  kočárkárna (vodoměrná místnost), úklidové místnosti, místnost slaboproudých rozvaděčů, 
kotelna, plynoměrná místnost, konstrukční a izolační části balkonů, lodžií a teras, včetně 
zábradlí a všech jeho prvků s tím, že je mají právo výlučně užívat vlastníci jednotek, z nichž 
jsou přístupné, 

f)  rozvody dešťové a splaškové kanalizace, rozvody studené a teplé vody, komín, rozvody 
elektřiny, vzduchotechnické rozvody, rozvody tepla včetně radiátorů a ventilů, 

g)  výtah včetně strojovny a výtahové šachty, 
h)  bytové vodoměry, přípravy pro měřiče tepla, 
ch)  protipožární zabezpečení domu, 
i)  dopravní značení u vjezdu do garáží a v garážích, 
j)  světla na fasádách a terasách. 

 
3. Společné části uvedené v odst. 2 mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich správě, 
opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek. 
 
4. V budově jsou dále vyčleněny společné části – garážové haly v přízemí a 1. podzemním podlaží, 
včetně příjezdové komunikace (dále jen „garáže“), které jsou společné vlastníkům těch jednotek, ke 
kterým náleží právo parkování v těchto částech.  
 
5. Vlastníci jednotek uvedených v odst. 4 jsou zejména povinni: 
 

a)  neznečišťovat garáže pohonnými hmotami, oleji a obdobnými látkami nebo špínou 
odpadávající z parkovaných vozů a v případě, že ke znečištění dojde, neprodleně zajistit úklid, 
případně informovat správce budovy, členy výboru; 

b)  parkovat jen na stáních, k nimž bylo smluvně vymezeno právo parkování, a to tak, aby nebylo 
bráněno v užívání ostatních parkovacích stání; 

c)  parkovat na parkovacích stáních tak, aby vozidlo nepřesahovalo do průjezdního profilu dle 
barevného vyznačení na podlaze podzemních parkovacích podlaží; 

d)  nenechávat motory parkovaných vozů zapnuté déle než po dobu nezbytně nutnou k zajetí na 
určené místo nebo k vyjetí z něj; 

e)  neskladovat v parkovacích stáních žádné předměty, jízdní kola, obaly, nábytek či hořlaviny; 
f)  strpět vstup a průchod ostatních vlastníků jednotek a třetích osob vstupujících za účelem 

údržby, revize a oprav společných částí domu; 
g)  místa vyhrazená k parkování neohraničovat ani neopatřovat žádnými zábranami proti vjezdu 

nebo vstupu bez předchozího souhlasu výboru a správce; k udělení souhlasu je nezbytné, aby 
ohraničení či zábrany neodporovaly bezpečnostním, zejména protipožárním předpisům; tyto 
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podmínky je povinen prokázat vlastník. Vlastník je vždy povinen zajistit v případě potřeby 
vstup na parkovací stání ve smyslu písm. f). 

 
Čl. IV 
Práva a povinnosti 
 
1. Člen společenství má právo zejména: 
 

a)  účastnit se veškeré činnosti Společenství způsobem a za podmínek stanovených právním 
řádem a Stanovami společenství; 

b)  podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění; 
c)  volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li podmínky stanovené právním řádem a 

Stanovami; 
d)  obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb spojených se správou budovy a 

vrácení případných přeplatků; 
e)  nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění, 

do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho 
povinností podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou 
služeb spojených s užíváním jednotky; 

f)  spoluužívat společné prostory budovy, včetně uzamykatelných prostor (kočárkárna), které 
však nesmí sloužit ke skladování nepotřebných věcí.  

 
2. Člen společenství má povinnost zejména: 
 

a)  dodržovat stanovy, tento řád a usnesení orgánů společenství; 
b)  hradit řádně a včas stanovené příspěvky na správu budovy a zálohy na úhradu za služby a 

nedoplatky vyplývající z vyúčtování; 
c)  užívat společné části budovy ohleduplně a v nejvyšší možné míře šetřit společný majetek 

v souladu s právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení; 
d)  neměnit architektonický vzhled budovy a pozemku nepovolenými přístavbami, nástavbami, 

doplňky či drobnými stavbami; 
e)  oznámit bez zbytečného odkladu správci a výboru jakékoli vady, poškození či znečištění 

vzniklé na společných částech budovy; vady, které je zapotřebí odstranit, neprodleně oznámit 
v době nepřítomnosti správce členům ostrahy objektu; 

f)  oznámit správci a výboru zahájení a ukončení všech činností, při kterých hrozí zvýšené riziko 
vzniku škody na společných částech domu nebo jednotce jiného vlastníka. Zejména jde o 
stavební práce na jednotce, stěhování, manipulace s většími předměty, úpravy garážového 
stání, atd. Před zahájením takové činnosti může výbor rozhodnout o povinnosti vlastníka 
složit na účet společenství přiměřenou kauci, která smí být použita pouze ke krytí případných 
škod vzniklých na společných částech domu v souvislosti s prováděním výše uvedené činnosti, 
a to zápočtem pohledávky společenství vzniklé z titulu práva na náhradu škody a pohledávky 
vlastníka z titulu práva na vrácení kauce. Výši kauce určí výbor s přihlédnutím k míře rizika 
vzniku škody a její pravděpodobné výše. Nevznikne-li v souvislosti s prováděním prací na 
společných částech domu škoda, je výbor povinen kauci vrátit složiteli nejpozději do 7 
kalendářních dnů od ukončení prací; 

e)  zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství; 
g)  úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva 

ostatních vlastníků jednotek a v případech, kdy tak stanoví zákon č. 72/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek (úpravy, 
jimiž se mění vzhled domu) nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky 
v domě (úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických 



 

4 / 5 
 

 

podílů na společných částech domu); v případě, že provádí změnu stavby je povinen předat 
výboru ověřenou projektovou dokumentaci; 

h)  odstranit na svůj náklad závady, poškození a znečištění, které na jiných jednotkách nebo na 
společných částech domu způsobil sám nebo osoby, které jednotku užívají; 

h)  umožnit po předchozím vyzvání osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav 
souvisejících s opravami ostatních jednotek a budovy jako celku přístup do své jednotky; 

ch) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených 
hodnot; 

i)  oznámit bez zbytečného odkladu výboru a správci převod vlastnictví jednotky (povinnost 
převádějícího člena) a nabytí vlastnictví jednotky (povinnost nabývajícího člena); 

j)  je-li jednotka užívána jinou osobou/jinými osobami než vlastníkem, je vlastník této jednotky 
odpovědný za to, že tato osoba/tyto osoby dodržuje/í povinnosti stanovené tímto řádem. 
Pokud by osoba/osoby užívající jednotku tyto povinnosti nerespektovala/y, vyzve výbor 
vlastníka ke sjednání nápravy a případně k náhradě vzniklých škod a v opakovaných 
případech k ukončení nájemního či obdobného vztahu.  

k)  oznámit výboru a správci svou korespondenční adresu (poštovní i e-mailovou), případně i jiný 
kontakt za účelem komunikace společenství a správce se členem;  

l)  udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, neskladovat či 
neodkládat ve společných částech domu předměty, které by mohly ohrozit průchodnost 
únikových cest, případně které by mohly způsobit vznik škody či obtěžovat ostatní vlastníky; 

m)  neskladovat v budově nebezpečné předměty či látky, o nichž lze předpokládat, že mohou 
budovu poškodit (např. pohonné hmoty, výbušniny, atd.); 

n)  dodržovat pořádek ve společných částech, tj. zejména zde nekouřit, neplivat, neznečišťovat je 
prachem, blátem, stavebninami, exkrementy či odpadky; 

m)  neodhazovat předměty z oken, balkonů a teras (včetně cigaretových nedopalků a popela, 
zápalek, drobných odpadků); 

o)  chov a držení psů v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům a předpisům 
Magistrátu hl. m. Prahy a Úřadu městské části Praha 13; při chovu a držení domácích zvířat je 
vlastník povinen chovat se tak, aby nebyli ohrožováni či omezováni ostatní vlastníci, zejména 
je povinen odklízet exkrementy v budově a na přilehlých pozemcích, po budově se nesmí 
zvíře volně pohybovat (např. pes musí být vždy uvázán na vodítku a to maximálně na 
vzdálenost jednoho metru);  

p)  dodržovat noční klid v době od 22.00 do 6.00 hodin. V této době zejména není dovoleno hrát 
na hudební nástroje, používat vysavače a jiná hlučná zařízení a přístroje a jinak způsobovat 
nadměrný hluk. Činnosti způsobující nadměrný hluk (např. vrtání) nesmí být s ohledem na 
ostatní členy společenství vykonávány ani v době od 20.00 do 8.00 a o víkendech a dnech 
volna ani v době od 18.00 do 10.00; 

q)  nepoužívat na terasách, balkonech, lodžiích a společných pozemcích grily na tuhá paliva; 
r)  v nejvyšší možné míře bránit možnosti vstupu cizích osob do budovy, zejména vždy důsledně 

zavírat vchodové dveře do budovy, včetně garáží. Při vjezdu do garáží a výjezdu z nich je řidič 
povinen počkat, dokud se vrata nezavřou. 

 
Čl. V 
Postup při porušení domovního řádu 
 
1. Dohledem nad dodržováním domovního řádu je pověřen správce objektu, jeho zaměstnanci a 
ostraha objektu. Dojde-li k porušení povinností stanovených tímto řádem, správce osobně nebo 
písemně upozorní osobu, která povinnost porušila a jedná-li se o osobu, která není vlastníkem 
jednotky, pak i vlastníka jednotky. Správce zároveň vyzve ke zdržení se jednání, které porušuje řád, a 
případně k odstranění vzniklých škod. 
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2. Bude-li v porušování řádu i nadále pokračováno a/nebo nebudou-li odstraněny v přiměřené lhůtě 
určené správcem vzniklé škody, vyrozumí správce výbor. Výbor vyzve dotčeného vlastníka, aby se 
v přiměřené lhůtě vyjádřil ke skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, nejeví-li se předem tato 
výzva jako neúčelná (např. s ohledem na opakované porušení domovního řádu a pasivitu vlastníka). 
Výbor následně v přiměřené lhůtě rozhodne, zda bude zdržení se jednání porušujícího řád a/nebo 
odstranění vzniklých škod vymáháno soudní cestou. O tomto rozhodnutí vyrozumí správce.  
 
3. Veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených tímto řádem je povinna 
nahradit osoba, která povinnosti porušila. Jde-li o osobu, která není vlastníkem jednotky, ručí za 
splnění této povinnosti vlastník jednotky, v níž tato osoba přebývá, byť jen krátkodobě (návštěva).  
 
4. Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že 
podstatně omezuje nebo znemožňuje výkon jejich vlastnických práv, mohou se tito vlastníci obrátit 
na soud s návrhem, aby byla takovému vlastníku uložena povinnost zdržet se takového zásahu. 
Nesplní-li vlastník soudem uloženou povinnost, může soud na návrh společenství nebo některého 
z vlastníků nařídit prodej jednotky (§ 14 zák. č. 72/1994 Sb.). 
 
Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento domovní řád byl přijat shromážděním dne 14. ledna 2014 a tento den nabývá platnosti a 
účinnosti. 
 
2. Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě návrhů členů společenství. Změny a 
doplnění musí schválit shromáždění. 
 
V Praze dne 14. ledna 2014 

 
 


