
Srovnání současné platné právní úpravy základních institutů 

zákona o vlastnictví bytů v České republice s úpravou Německou

Práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které vymezují právní úpravu a pozici 

společenství vlastníků jako právní osoby odpovědné za správu domu.

První kapitola se zabývá teoretickými úvahami stojícími na pozadí vlastnictví bytů. Jak se 

liší od běžného vlastnictví a jaké jsou další podobné teorie. Právní řády obou zemí (České 

republiky a Německa) stojí na klasickém pojetí věci. V tomto kontextu nemůžou být byty 

věcmi, protože jim chybí samostatnost na jiných věcech – nemohou existovat mimo budovu 

(která věcí je), ani být právně převoditelné. Podle mého názoru stojí současný zákon na 

dualistické teorii, dle které je byt primární a spoluvlastnický podíl na budově a pozemku jsou 

akcesorické k bytu. V Německu vládne princip superficies solo cedit. Ten znamená, že 

budova je součástí pozemku a nemůže být převoditelná bez pozemku pod ní. V nemecké 

teorii vlastnictví bytů představuje jednotu tří prvků: spoluvlastnictví (na pozemku), výlučné 

vlastnictví (na jednotce) a členství ve společenství vlastníků jednotek.

Druhá kapitola vysvětluje pojmy, které se vyskytují v následujícím textu a které jsou 

klíčové k pojetí vlastnictví bytů. Jejich pozorným zkoumáním  můžeme shledat omezení, 

které se projevují při vymezování jednotek, oddělování jich jedné od druhé nebo od zbytku 

domu. Na konci kapitoly by měl být čitatel schopný odpovědět následující otázky: Jaké 

předpoklady musí splňovat dům, aby se v něm dalo vytvořit vlastnictví bytů? Jaké požadavky 

se kladou na byty, aby se z nich staly jednotky? Kde jsou hranice vymezení jednotky? Co 

patří výlučně vlastníku jednotky a co je ve spoluvlastnictví? Jak velký je podíl na společných 

částech budovy a pozemku patřící vlastníku jednotky a jak se vypočítá?

Třetí kapitola vysvětluje právní postavení společenství vlastníků jednotek. Je to subjekt s 

omezenou způsobilostí k právním úkonům ve srovnání s jinými právními osobami – kde jsou 

hranice této způsobilosti? Kdo je členem společenství a ve kterém momentu se jím stává?

Ve čtvrté kapitole se podíváme na nový zákon č. 89/2012 Sb. přijatý k nahrazení 

současného občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Nový právní předpis obsahuje celou právní 

úpravu oblasti vlastnictví bytů. Zkoumám jej v rozsahu předchozích capitol a poukazuji na 

rozdíly s předchozím zákonem.




