
Závěr 

 

Na samém počátku práce jsou rozebrány pojmy vlastnictví k bytu a 

družstevnictví. Jejich základní vymezení a objasnění jejich obsahu je pro další výklad 

esenciální. Analýzu těchto pojmů provádím v nezbytné míře tak, abych zodpověděl pouze 

otázky, které vzhledem k obsahu a rozsahu práce nejsou zcela redundantní a zbytečné, a 

zároveň nevynechal momenty, které jsou pro tuto práci podstatné.  Ústřední pojmy jsou 

zasazovány do obecného rámce, aby bylo patrné jejich zařazení v rámci systematiky našeho 

právního řádu.  

Stran bytových družstev by bylo chybou odhlédnout od historie jejich vzniku, 

neboť právě tato doba je z hlediska jejich typizace a výběru právních norem, pod něž jsou 

jednotlivé typy subsumovány, určující.  

Bytové družstvo je sice na straně jedné výlučným vlastníkem domu, dokud 

nepřevede své vlastnické právo k jednotkám a s nimi i společných částí domu na jinou osobu, 

avšak je třeba brát zřetel na to, že je pouze subjektem, jehož účelem je usnadnit řešení 

bytových potřeb svých členům, ježto za tímto účelem také bylo založeno. Jednotliví členové 

jsou s družstvem spojeni vztahem vyjádřeným v pojmu členství a v mezích zákona ovlivňují 

jeho vnitřní poměry i vnější vystupování v míře, kterou jim umožňuje jejich podíl. Bytové 

jednotky v jejich vlastnictví nejsou, ale svým chováním mohou ovlivnit, jak s nimi bude 

zacházeno. Z tohoto důvodu je o členství v bytovém  družstvu, které vykazuje některé 

zvláštnosti oproti družstvům ostatním, také pojednáno.    

Specifická povaha vlastnictví bytů se v daném kontextu projevuje v různých 

oblastech. V této souvislosti je třeba si uvědomit především fakt, že ke vzniku vlastnictví ve 

většině případů došlo za přispění státu. Tato okolnost se mj. promítá i při jejich převodech do 

vlastnictví jiným subjektům, kterými jsou v naprosté většině případů jejich členové – nájemci. 

Převody bytů jsou v právní praxi častým jevem a diplomová práce se jimi z tohoto důvodu 

zaobírá velmi podrobně.   

Obecně je v závěru pojednáno i o správě družstevních bytů. Byt stejně jako 

ostatní věci podléhá postupem času opotřebení a vlastník musí ve svém zájmu věnovat péči 

tomu, aby byl předmět jeho vlastnického práva zachován v určité kvalitě. Správcem domů ve 

vlastnictví družstev byla družstva samotná. Po převodu jednotek se však situace splněním 

zákonných předpokladů mění, neboť BytZ konstruuje od novely z r. 2000 nový typ právnické 



osoby, který je na správu domu specializovaný. To však automaticky nemusí znamenat zánik 

bytového družstva jako správce. 

Pevně doufám, že se mi v diplomové práci podařilo podchytit nejdůležitější 

aspekty tématu a musím konstatovat, že i poté, co jsem prostudoval velké množství materiálů, 

abych si o něm vytvořil bližší představu, nemohu tvrdit, že by všechny sporné věci byly 

uspokojivě vyřešeny. Společenským vědám jsou imanentní různorodá řešení jednotlivých 

dilemat, a tato skutečnost se nevyhýbá ani právu, byť jsme zde oproti ostatním společenským 

vědám svědky výrazně propracovanějšího aparátu pravidel, neboť právě pravidlo je jeden 

z jeho ústředních pojmů. Právo bylo, je a bude vědou společenskou a tvrdit, že nezná sporné 

otázky, by bylo známkou naivismu. Jak již historie ukázala, přes všechny snahy není možné 

vytvořit takový normativní systém, který by bylo lze aplikovat beze sporu na všechny situace, 

které běžný život přináší, a proto i nadále zůstává práh do věd exaktních nepřekročen. Jestli je 

to správné, čili nic, je otázkou spíše právně - filosofickou, jejíž zodpovězení do rámce této 

diplomové práce nenáleží.    

 

 

 


