
Závěr 

 

 V této práci jsem se zaměřil na vysvětlení, co jsou nemovitosti a jaký je jejich 

význam, a to jak po stránce právní, tak po stránce praktického užívání v životě každého 

člověka. Osobně považuji za nejdůležitější takové nemovitosti, které slouží k uspokojování 

bytových potřeb a na ně jsem také zaměřil většinu této práce. 

 V první kapitole nejprve definuji základní pojmy, se kterými potom v této práci 

pracuji. Jedná se jednak o pojem nemovitost jako takový, a dále potom o pojmy konkrétnější 

jako je byt, nebytový prostor, budova, stavba, apod. 

 Ve druhé kapitole se potom věnuji srovnání dvou právních možností bydlení, a to 

bydlení v bytě, ke kterému má člověk vlastnické právo s bydlením v bytě, ke kterému má 

člověk pouze právo užívání na základě nájemní smlouvy, a to zejména z pohledu pořizování 

tohoto bydlení a jeho financování. Každá z těchto srovnávaných možnost má řadu výhod i 

nevýhod. Hlavní výhodou pořízení si bytu do vlastnictví je výhodná a především návratná 

investice oproti bydlení nájemnému, u kterého člověk dané peníze „odbydlí“. Naopak velkou 

výhodou nájemního bydlení je jeho flexibilita, zejména možnost kdykoli takové bydlení 

vyměnit za jiné, v jiné lokalitě, o jiné kvalitě či velikosti. 

 Ve třetí kapitole se potom podrobně věnuji vlastnictví bytu, a to jednak možnosti 

nabytí a financování bytu, a jednak jednotlivým daním, které s vlastnictvím nemovitosti 

souvisí. Zejména jsem se zaměřil na daň z přidané hodnoty, která se bytů dotýká a u které 

panuje řada nejasností, které stojí za pozornost. 

 Ve čtvrté a závěrečné kapitole se potom věnuji problematice nájemního bydlení. 

Rozdělil jsem tuto kapitolu na dvě podkapitoly, a to na nájemní vztah z pohledu nájemce a na 

nájemní vztah z pohledu pronajímatele. V každé z těchto podkapitol se potom věnuji vzniku, 

trvání a zániku nájemního vztahu vždy z pohledu konkrétní smluvní strany, jaké jsou zájmy 

této strany, jaká jsou právní úskalí v právní úpravě, kterých je třeba se vyvarovat atd. 

 Můj osobní názor je, že bydlení ve vlastním bytě je lepší a hodnotnější než bydlení 

v bytě nájemním, a to i za cenu závazků, rizik a nejisté budoucnosti, a sám to ve svém životě 

také tak praktikuji. V této práci jsem se ovšem pokusil zamyslet i nad jinými možnostmi 

bydlení, nad jinými názory nebo potřebami ostatních lidí napříč věkovou nebo sociální 

skupinou a tyto jednotlivé názory porovnat a z objektivního hlediska posoudit. 

 


