
Abstrakt  

 

V diplomové práci se věnuji problematice bytového vlastnictví v ČR. Téma jsem si zvolila 

nejen z důvodu, že se této problematice v praxi nejvíce věnuji, nýbrž i z důvodu, že se jedná o 

velice aktuální téma, které se týká více jak 1,5 miliónu obyvatel ČR. 

Za sedmnáct let existence bytového zákona a přes jeho třináct novelizací je výklad zákona 

stále v mnoha ohledech nejasný. Nedokonalost zákona vidím v nedostatečné úpravě týkající 

se vzniku společenství vlastníků jednotek, zabezpečení řádného chodu orgány společenství, 

neupravení některých institutů zákonem, ale pouze podzákonným právním předpisem, kterým 

jsou Vzorové stanovy, kterými se však společenství vlastníků jednotek nemusí řídit aj. 

Nejednou tak k výkladu nejasných ustanovení popřípadě bytovým zákonem neupravených 

otázek přispěla judikatura soudů ČR.   

 

První kapitola rozebírá předmět a rozsah právní úpravy zákona o vlastnictví bytů, jeho 

koncepci a vztah k jiným právním předpisům, zejména vztah k občanskému zákoníku. 

Druhá kapitola se věnuje jednotlivým způsobům vzniku společenství vlastníků jednotek. 

Třetí kapitola pojednává o jednotlivých způsobech zániku, kam jsem zařadila i zánik na 

základě vyvlastnění. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám novelou zákona o vlastnictví bytů a nabytím právní 

subjektivity, která je oproti jiným právnickým osobám pouze speciální. Dále pojednávám o 

jednotlivých způsobech vzniku a zániku společenství vlastníků jednotek. 

Pátá kapitola je věnovaná zápisu společenství vlastníků jednotek do obchodního rejstříku.  

Jedna ze stěžejních částí mé práce je upravena v šesté a sedmé kapitole. Zde rozebírám 

orgány společenství vlastníků jednotek, které jsou obligatorně ustanovené shromáždění a 

statutární orgán, sedmá kapitola pojednává i o fakultativně zřízených orgánech SVJ. V této 

kapitole pojednávám i o institutech, které zákon o vlastnictví bytů neupravuje jako je 

přehlasovaný vlastník, náhradní shromáždění, zápis ze schůze. V této kapitole jsem hojně 

využívala judikatury soudů.  

Osmá kapitola je taktéž detailněji zpracovaná. V této kapitole se zabývám právy a 

povinnostmi vlastníků jednotek. Zde jsem zařadila i mimo rámec bytového zákona právo na 

ochranu soukromí, které vyplývá z Listiny základních práv a svobod a kterým se zabýval 

soud. 

V deváté kapitole se věnuji stanovám společenství vlastníků jednotek. 



V desáté kapitole se věnuji hospodaření společenství, smluvnímu vztahu mezi společenstvím 

vlastníků jednotek a správní firmou, včetně účetnictví. 

Tato práce je zpracovaná ke dni 12. 4. 2011. 
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