
Bytové spoluvlastnictví – společné části 

 

Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou 

v občanském zákoníku, a to se zaměřením na společné části nemovité věci. Cílem práce bylo 

zaměřit se a pojednat o některých otázkách úpravy bytového spoluvlastnictví, které nejsou 

zcela vyjasněny a působí interpretační potíže. Jelikož je institut bytového spoluvlastnictví 

relativně nový a stále se vyvíjející, nabízí se vskutku široký okruh témat, o kterých by mohlo 

být pojednáváno. Z rozsahových důvodů se proto práce zaměřuje na otázky spojené se 

společnými částmi. Předmětem práce je taktéž výklad o důležitých změnách, které do úpravy 

bytového spoluvlastnictví vnesl zákon č. 163/2020 Sb. 

Samotná diplomová práce se člení do pěti kapitol. První kapitola nabízí historický 

vývoj institutu bytového spoluvlastnictví společně s pojednáním o obecně teoretických 

koncepcích, na nichž může být bytové spoluvlastnictví založeno. Druhá kapitola následně 

pojednává obecně o  institutu bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku, především 

pak ale vymezuje základní zákonné pojmy, na nichž úprava bytového spoluvlastnictví stojí. 

Zejména se jedná o vymezení jednotky a způsobu jejího vzniku, to je však z rozsahových 

důvodů omezeno pouze na prohlášení vlastníka. Pro důležitost tohoto právního jednání je 

prohlášení vlastníka také věnováno dostatek prostoru. Závěry první a druhé kapitoly 

představují jakési základní vymezení, bez kterého by nešlo kriticky uvažovat o otázkách 

předestřených v následujících kapitolách. 

Třetí kapitola se již věnuje společným částem nemovité věci, způsobu jejich vymezení 

podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a podle občanského zákoníku, důsledkům 

změny právní úpravy na charakter společných částí vymezených v již existujících bytových 

spoluvlastnictvích, a to zejména se zaměřením na některé specifické společné části, jako jsou 

balkony, terasy, lodžie či okna. 

Následující kapitola pojednává o správě společných částí, a to zejména se zaměřením 

na správu zajišťovanou bez vzniku společenství, jejíž znění po přijetí zákona č. 163/2020 Sb. 

doznalo změn hodných několika poznámek. Zvlášť je i pojednáno o stavebních úprav 

společných částí. 

Poslední kapitola je věnována právům a povinnostem vlastníků jednotek souvisejících 

se společnými částmi. Výklad je zaměřen na práva a povinnosti vlastníků jednotek při 

nakládání s touto věcí. Pro své případné dopady na praxi je zejména analyzováno 



prvostupňové rozhodnutí Městského soudu v Praze, které potvrdilo možnost společenství 

vlastníků regulovat poskytování ubytovacích služeb v jednotkách.  
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