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Z á v ě r  

    Po podrobném prostudování celé problematiky ochrany práv členů bytového družstva a 

práv členů společenství vlastníků jednotek je možno téměř jednoznačně dojít k závěru, že 

právní úprava ochrany práv členů družstev a vlastníků bytů sdružených ve společenství 

vlastníků bytů je z mnoha hledisek  o b d o b n á    a s přihlédnutím k obsahu jejich rozdílných 

práv u obou těchto typů subjektů se vztahem k bytům a bydlení  v daných možnostech státu a 

společenského vývoje poměrně dostatečná, i když je nutno provést legislativní pokračování    

úprav této problematiky.  

 

   Legislativně byla více věnována pozornost ochraně členů družstev, jejich práva jsou 

chráněna současně zákonem ve vysoké míře, především též i z hlediska silné sociálně právní 

ochrany velkého množství obyvatelstva bez značných finančních prostředků.  

    Přesto však je nutno konstatovat, že výhodnější je  z hlediska ochrany práv do budoucna 

zřejmě vzhledem k vývoji společenských vztahů být vlastníkem bytu a být sdružen ve 

společenství vlastníků,  než užívat družstevní byt v nájmu jako člen družstva.  

    Této koncepci rovněž odpovídá i současný vývoj v ostatních státech Evropské unie, kde již  

jsou byty ve vlastnictví jednotlivých vlastníků zastřešovaných kondominiem v mnohem větší 

míře. V současné době  v ČR stále probíhá masově  převod bytů členů družstev do jejich 

vlastnictví a bytová družstva jsou tedy již v útlumu činností, dochází k rušení jejich existence.             

To je objektivní skutečnost, kterou je nutno konstatovat.  

 

V budoucnu dojde zřejmě k masovému úbytku družstev a značné převaze individuálního 

vlastnictví k bytům, takže právní úpravě společenství vlastníků a preciznější úpravě ochrany 

práv jejich členů bude nutno věnovat legislativně mnohem větší pozornost.  

    Družstevní  vlastnictví bytů a nebytových prostor je možno považovat v dnešní době za 

přece jen již překonaný způsob dispozice s byty.  Tam, kde je to možné, by proto měla být 

dána spíše přednost vlastnictví individuálnímu. Vlastník se pravděpodobně bude o svou věc 

lépe starat, má více možností, jak s ní nakládat. Byt může být předmětem podílového 

spoluvlastnictví více osob, lze jej pronajmout třetí osobě bez nutnosti získání souhlasu 

vlastníka - bytového družstva, zatížit hypotečním zástavním právem, zřídit k němu věcné 

břemeno spočívající v právu bezplatného, či úplatného užívání bytu či jen některé jeho 

místnosti apod.  
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    Současně platný zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. však skutečně již potřebám 

dokonalé právní úpravy ochrany práv vlastníků bytů nevyhovuje. Je proto nutné, aby bylo 

pokračováno v legislativní práci na novém znění zákona o vlastnictví bytů a nebytových 

prostor vlastnictví, a to již z hlediska praxe, kterou přinesla léta fungování zákona o 

vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. od jeho účinnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


