
ABSTRAKT 

 

Vlastnictví bytů 

 

Tématem této diplomové práce je vlastnictví bytů. Toto téma si autor zvolil 

vhledem k tomu, že se jedná o velmi aktuální a z právního hlediska zajímavou 

problematiku, která se dotýká většiny obyvatel této země. Hlavním cílem této práce je 

rozbor institutu vlastnictví bytů z pohledu zákona o vlastnictví bytů. Dále poukázat na 

některé problematické body právní úpravy bytového vlastnictví, zaujmout k nim 

stanovisko a navrhnout případná řešení s ohledem na judikaturu a názory autorů 

specializujících se na problematiku bytového vlastnictví. Tato práce se skládá z osmi 

kapitol.  

První kapitola pojednává o základních teoretických koncepcích bytového 

vlastnictví, které jsou důležité zejména pro pochopení zvláštní povahy institutu 

bytového vlastnictví a zároveň mohou sloužit jako vodítko pro zákonodárce při 

konstrukci právní úpravy bytového vlastnictví. 

Navazuje druhá kapitola, která hovoří o koncepci, z které vychází zákon o 

vlastnictví bytů, o jeho působnosti a o vztahu k občanskému zákoníku a jiným 

předpisům. 

Třetí kapitola je zaměřena na vymezení specifických pojmů, které se týkají 

problematiky bytového vlastnictví, jako jsou: budova, sekce, dům, jednotka, byt, 

rozestavěný byt, podlahová plocha bytu, společné části domu a pozemky. 

Následující čtvrtá kapitola je věnována čtyřem různým způsobům vzniku 

vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů.  

Pátá kapitola pojednává o způsobech zániku bytového vlastnictví.  

Šestá kapitola je zaměřena na pro praxi velmi důležitou problematiku převodů 

a přechodů vlastnického práva k jednotce. 

 V předposlední sedmé kapitole se autor zabývá přehledem těch 

nejdůležitějších práv a povinností, které souvisí s vlastnictvím jednotek. 

 Závěrečná osmá kapitola je celá věnována problematice společenství 

vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Je zaměřena na podmínky jeho vzniku a 

zániku, na jednotlivé obligatorní i fakultativní orgány. Velká část této kapitoly se 

zabývá shromážděním vlastníků jednotek jako nejvyšším orgánem společenství, kde 



je rozebrána jeho působnost, ustavující schůze, způsob svolávání, 

usnášeníschopnost a hlasování. Pozornost je věnována též stanovám, kde autor 

rozebírá jejich povahu, obligatorní náležitosti a problematický vztah k vzorovým 

stanovám. 

Závěr práce je věnován zhodnocení současné právní úpravy a návrhu nového 

zákona o vlastnictví bytů.  

Tato práce je zpracována k právnímu stavu ke dni 27. 11. 2010.   
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