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Úvod 

Problematiku bytového vlastníctva a bývania vo všeobecnosti považujem za veľmi 

aktuálnu a praktickú tému. Každý človek, či už odborník v oblasti práva alebo laická 

verejnosť, sa vo svojom živote stretne s prevodom vlastníctva bytov, či už tých 

družstevných alebo v osobnom vlastníctve, či v rámci riešenia sporov alebo pri nutnosti 

zabezpečiť si bývanie. Táto téma je však obšírna a vystačila by na niekoľko knižných 

publikácií, a preto som sa rozhodla vo svojej práci zamerať iba na časť problematiky a to 

konkrétne prevody vlastníctva družstevných bytov. I napriek trvalému znižovaniu počtu 

bytových družstiev a bytov spadajúcich pod bytové družstvá je stále pomerne veľké 

množstvo bytov družstevných a nájomníci, resp. členovia družstva v týchto bytoch sa stále 

potykajú s problémami v procese správy, či samotného prevodu vlastníctva1. Najnovšia 

situácia dokonca nasvedčuje tomu, že hospodárska kríza donúti našu spoločnosť navrátiť sa 

k bytovej výstavbe pomocou bytových družstiev a nie skrz iných investorov. Domnievam 

sa, že tento trend by naozaj mohol prepuknúť v najbližšej dobe a to hlavne z dôvodu, že 

situácia na realitných trhoch (i na iných trhoch) je momentálne v dezolátnom stave a bytové 

domy vystavané pomocou bytových družstiev ponúkajú svojím budúcim obyvateľom 

možnosť ľahkého a podstatne lacnejšieho zaobstarania si svojho bývania. Od založenia 

prvého moderného družstva, za ktoré sa vo všeobecnosti považuje Rochdale Society of 

Equitable Pioneers,2 založené v roku 1844 až do dnešných čias si vývoj družstevníctva, 

s ktorým bok po boku ide i vývoj bytového družstevníctva, prešiel mnohými zásadnými 

zmenami. Prvé družstvá na našom území vznikali v druhej polovici 19. storočia ako 

odpoveď na zlé sociálne a ekonomické podmienky a ich vývoj bol primárne zastavený 

príchodom 1. svetovej vojny. Po ukončení 1. svetovej vojny nastal nevídaný boom v počte 

družstiev (medzi inými i bytových družstiev), a to hlavne z dôvodu rastúcej bytovej krízy, 

keď novým trendom bolo sťahovanie ľudí za prácou do miest a opúšťanie vidieckeho 

bývania. Tento trend bol znovu ukončený príchodom ďalšej svetovej vojny. Po jej skončení 

sa celá Európa nachádzala v rozklade, čo vyvrcholilo na našom území do nástupu takmer 50 

rokov trvajúceho komunizmu. Počas tejto éry sa navrátilo k pôvodnej obsiahlej výstavbe 

bytových domov kvôli vrcholiacej bytovej kríze. Táto výstavba bola z najväčšej miery 

uskutočňovaná skrz bytové družstvá (SBD),3 z ktorých sa stali akési tiché štátne inštitúcie 

                                                 
1
  Viď príloha č. 1 

2
  Pred týmto spoločenstvo sa však zakladali i iné, ktoré by sa tiež mohli pokladať svojimi 

charakteristickými črtami za družstvá ako napr. Fenwick Weavers' Society, založené r. 1761 
3
  tzv. družstevná komplexná bytová výstavba (DKBV) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rochdale_Pioneers
http://en.wikipedia.org/wiki/Rochdale_Pioneers
http://en.wikipedia.org/wiki/Fenwick_Weavers%27_Society


 

 

výstavby, i keď družstvá vo svojej podstate sú a musia byť súkromnými subjektmi a trvala 

od r. 1959 vpodstate až do r. 1991. Problémom tejto výstavby nebol ani tak dôvod prečo sa 

stavalo, je jasné že bývanie pre obyvateľov chýbalo a toto bol správny postup ako svoje 

spoločné financie spojiť za jedným účelom, problém bol, že sa tak dialo násilne 

a jednotlivec nemal možnosť rozhodovania (to platí či sa jedná o bytové, poľnohospodárske 

alebo iné družstvá). V našej modernej ére vnímam ako najväčšou škodou v družstevníctve, 

ktorú napáchala éra minulá hlavne v tom, že spoločnosť sa díva na bytové družstvá ako na 

pozostatok socialistického režimu a nie ako na inštitút, ktorý ma v každej spoločnosti svoje 

miesto a opodstatnenie. 

 V tejto práci sa budem snažiť nazrieť do hĺbky na prevody vlastníctva bytov 

z bytových družstiev rôznych typov na ich členov a tiež sa pokúsim ukázať existenciu 

bytových družstiev ako opodstatnenú. Učiním tak z hľadiska novej i terajšej právnej úpravy. 

Cieľom tejto práce by malo byť hlavne pochopenie tejto problematiky, kritické zhodnotenie 

právnych úprav i problémov, ktoré v praxi vyvstávajú. V prvej kapitole sa povenujem 

základným pojmom, ktoré považujem za zásadné pri chápaní tejto problematiky. V druhej 

kapitole budem objasňovať výhody a nevýhody jednotlivých režimov užívania bytu, teda 

režimy nájmu bytu, nájmu družstevného bytu a vlastníctva bytu a zároveň sa budem snažiť 

vystihnúť výhody a nevýhody užívania každého z nich. V tretej a hlavnej kapitole sa budem 

zaoberať samotným prevodom vlastníctva družstevných bytov. Táto kapitola bude 

rozčlenená na niekoľko podkapitol, v ktorých postupne opíšem jednotlivé kroky, ktoré 

musia byť pri prevodoch vlastníctva družstevných bytov dodržané, aby nastal právoplatný 

prevod vlastníckeho práva a zhodnotím problémy, ktoré pri nich môžu vyvstať. Tiež v nej 

nahliadnem na špeciálny prevod vlastníctva družstevných bytov v prípade ak družstvo nie je 

vlastníkom týchto bytov, členstvo v družstve nájomcov je spoločné a iné. V poslednej 

kapitole sa zameriam na všeobecné ustanovenia a inštrumenty, ktorým som sa 

v predchádzajúcich kapitolách nevenovala, novej právnej úpravy, a to hlavne s ohľadom na 

prevody vlastníctva družstevných bytov.   

I napriek tomu, že téma prevodov vlastníctva družstevných bytov je pomerne 

obsiahlo upravená, či už hojnou literatúrou, judikatúrou a inými publikáciami, vnímam stále 

potrebu sa jej i naďalej venovať, a to nie len z hľadisiek vyššie zmienených, ale hlavne 

z dôvodu nastávajúcej právnej úpravy, ktorá prinesie mnohé zmeny. Verím teda, že práca 

ktorú Vám predkladám, bude obohatením. 
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1. Vymedzenie základných pojmov 

V tejto kapitole sa zameriam na vymedzenie základných pojmov, ktoré považujem 

za dôležité  pri hlbšom pochopení témy mojej práce. Medzi takéto pojmy zahrňujem inštitút 

družstva všeobecne, ďalej vymedzenie pojmu bytové družstvo, typy bytových družstiev 

a ich právnu úpravu, pojem bytu v práve a konkrétne tiež družstevného bytu a družstevného 

nebytového priestoru. Pokladám za dôležité sa na pár riadkoch týmto pojmom venovať, 

pretože úzko súvisia s témou tejto práce a v ďalších kapitolách s nimi budem často 

pracovať. 

 

1.1. Družstvo  

Základné ustanovenie terajšej právnej úpravy vymedzujúce družstvo nájdeme 

v obchodnom zákonníku4, konkrétne v § 221 odst. 1 ObchZ, ktorý stanovuje, že družstvom 

je spoločenstvo neuzatvoreného počtu osôb založených za účelom podnikania alebo 

zaisťovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov.  

Ak hovoríme o družstvu, bude sa vždy jednať o právnickú osobu. Družstvo teda 

má právnu subjektivitu i spôsobilosť k právnym úkonom.5 Tým pádom je družstvo 

majetkovo samostatné a zodpovedné za svoje majetkové vzťahy, a teda zo svojich záväzkov 

zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia družstva za jeho záväzky vo všeobecnosti 

neručia, ale v stanovách môže byť upravená výnimka a členská schôdza môže na základe 

toho rozhodnúť o určitej výške uhradzovacích poplatkov pre niektorých členov na krytie 

strát družstva. Družstvo je povinné zapísať sa do obchodného registra, z čoho tiež plynie 

jeho postavenie ako podnikateľa a i vzťahy medzi družstvom a jeho členom sú 

podnikateľského typu. Obchodná firma tejto právnickej osoby musí obsahovať označenie 

„družstvo“. Základným kapitálom družstva je súhrn všetkých členských vkladov ku ktorých 

splateniu sa členovia družstva zaviazali. Výšku základného kapitálu družstva určia stanovy 

a zapíše sa do obchodného registra. Základný kapitál musí činiť minimálne suma 50 000 

Kč. Štatutárnym orgánom družstva je predstavenstvo, ktoré riadi celkovú činnosť družstva. 

                                                 
4
  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v znení neskorších predpisov, ďalej len ObchZ, príp. 

obchodný zákonník 
5
  DVOŘÁK, T. Družstevní právo.3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 13. 
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Najvyšším orgánom je členská schôdza, ktorá okrem iného volí a odvoláva členov 

predstavenstva, rozhoduje o zisku alebo stratách družstva a pod. Je dôležité upozorniť na 

fakt, že družstvo nie je obchodná spoločnosť, hlavným rozdielom je princíp neuzatvoreného 

počtu členov, ďalej, že zapisovaný základný kapitál sa líši od základného kapitálu, pretože 

jeho výška sa stále mení, členovia majú rovné postavenie pri hlasovaní, stanovy sú 

základným dokumentom upravujúcim fungovanie družstva (nie zakladateľská zmluva) 

a pod. Neuzatvorený počet členov družstva okrem iného znamená, že behom trvania 

družstva do neho môžu členovia voľne vstupovať či z neho odchádzať a tým je zabezpečená 

pomerne ľahká zmena členskej základne. Jedinou podmienkou je, aby počet členov neklesol 

pod päť členov- fyzických osôb alebo dvoch členov- právnických osôb. V takomto prípade 

môže súd družstvo zrušiť a rozhodnúť o jeho likvidácií. 

Z vyššie zmieneného ustanovenia ObchZ plynie, že družstvo je založené za 

účelom podnikania alebo zaisťovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb 

svojich členov. Z pohľadu gramatického výkladu z tohto vyplýva, že družstvá nemôžu byť 

zakladané zároveň za účelom podnikateľským a zároveň za účelom iných 

nepodnikateľských aktivít. K tejto spornej otázke sa vyjadroval i Najvyšší správny súd ČR 

(ďalej len „NSS ČR“) vo svojom rozhodnutí,6 keď stanovil, že v predmetnom ustanovení 

ObchZ nepredchádza spojke „nebo“ čiarka, a preto pôjde o spojku zlučovaciu. Čo znamená, 

že družstvo môže buď len podnikať, alebo len uspokojovať potreby svojich členov alebo 

môže súčasne podnikať i uspokojovať potreby svojich členov. Nad to ešte sa NSS ČR 

zaoberal otázkou, či musia byť tieto dve činnosti oddelené, alebo môže napríklad viesť 

podnikanie družstva zároveň k uspokojovaniu potrieb svojich členov. NSS ČR dospel 

k záveru, že nenachádza žiadne argumenty pre interpretáciu, podľa ktorej by museli byť 

tieto dve činnosti striktne oddelené. Vyplýva z toho teda, že družstvu nič nebráni v tom, aby 

podnikal a zároveň uspokojoval potreby svojich členov a tieto dve činnosti sa môžu 

prelínať. 

Osobne z touto interpretáciou súhlasím a to z jediného jednoduchého dôvodu, že 

bez možnosti družstva podnikať a zároveň uspokojovať potreby svojich členov by na jednej 

strane bol inštitút družstva veľmi znevýhodnený oproti iným právnickým osobám a na 

druhej strane by nebol schopný plniť jeden zo základných účelov, prečo družstvá vôbec 

vznikajú, a to je združovanie sa osôb so spoločným cieľom, plnenie tohto cieľa a tým 

                                                 
6
  Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 29.4.2008, sp zn. v 8 Afs 125/2006  



3 

 

uspokojovanie potrieb týchto osôb. Podnikanie družstva by však malo plniť až druhoradú 

úlohu. 

Aby som vyčerpala vymedzenie inštitútu družstva musím sa venovať i právnej 

úprave novej, upravenej v rámci nového občianskeho zákonníka7 a zákona o obchodných 

korporáciách8.  Nová úprava prichádza s úplne inou definíciou inštitútu družstva. Nájdeme 

ju v zákone o korporáciách v §552 odst. 1 a stanovuje, že družstvo je spoločenstvo 

neuzatvoreného počtu osôb, ktoré je založené za účelom vzájomnej podpory svojich členov 

alebo tretích osôb, prípadne za účelom podnikania. Nová úprava je podľa môjho názoru 

lepšie „ušitá“ na potreby družstva a to z niekoľkých dôvodov. Prvým veľkým rozdielom je 

to, že podnikanie družstva stavia na vedľajšiu koľaj. Prvoradým účelom družstva je 

vzájomná podpora členov alebo tretích osôb. Slovo „prípadne“ evokuje akýsi vedľajší účel 

vo forme podnikania, resp. alternatívu k primárnej úlohe, ktorou je práve vzájomná podpora 

členov družstva. Ďalšou zmenou, ktorú vnímam pozitívne, je zrušenie rozlišovania medzi 

členmi v podobe fyzických osôb a právnických osôb. Zákon stanovuje dolnú hranicu počtu 

členov na troch bez rozdielu. Nová úprava je obšírnejšia a podľa môjho názoru pokrýva 

a rieši viac problémových situácií.  

1.2. Bytové družstvo 

Zatiaľ čo otázkou kto je členom družstva sa nemusíme siahodlho zaoberať, pretože 

to za nás rieši ObchZ vo svojom ustanovení §227 a násl. a v novej úprave ZoK vo svojom 

§557 a násl. , kde jasne stanovujú podmienky vzniku členstva, určenie družstva ako 

bytového je už omnoho komplikovanejšie. Pritom vymedzenie pojmu bytového družstva je 

základom pri téme prevodu vlastníctva družstevných bytov, a to preto, že práve niektoré 

typy bytových družstiev sú povinné prevádzať družstevné byty do vlastníctva členov a sú 

jedným zo subjektov týchto prevodov.9 V prvom rade pri posudzovaní subjektu prevodu 

zisťujeme, či sa jedná o družstvo alebo iný právny subjekt. Vychádza sa z údajov o právnej 

forme zapísanej v obchodnom registri. Pokiaľ právny subjekt má v obchodnom registri 

                                                 
7
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ďalej len NOZ 

8
  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ďalej len ZoK, alebo zákon o 

korporáciách 
9
  V ustanovení § 23 odst.1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony 

(ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“ alebo ZoVB) v znení neskorších predpisov je zavedená 

legislatívna skratka pre bytové družstvo- „družstvo“. Z toho vyplýva, že ak sa v  ďalšom odstavci (i 

ďalších ustanoveniach zákona) hovorí o družstve, pôjde vždy o bytové družstvo. Podobne i zákon č. 

42/1992 v ustanovení §24 
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zapísanú právnu formu „družstvo“ môžeme sa sústrediť na posúdenie, či spĺňa i definičné 

znaky bytového družstva uvedené v ustanovení § 221 odst. 2 obchodného zákonníku.  

Bytové družstvá sú zvláštnym druhom družstiev, prevažne nepodnikateľského 

typu. V obchodnom zákonníku v ustanovení § 221 odst. 1 nájdeme legálnu definíciu, ktorá 

stanovuje, že bytovým družstvom je družstvo zaisťujúce bytové potreby svojich členov. 

Táto definícia bola zavedená až novelou obchodného zákonníka č. 370/2000 Sb. a súdna 

judikatúra ju spresnila takto: „Bytovým družstvem je každé družstvo, které zajišťuje bytové 

potřeby svých členů, a to zejména tím, že svým členům pronajímá nebo jiným způsobem 

dává do užívání byty nebo jiné místnosti, nebytové prostory. Bytovým družstvem je nejen 

družstvo, které má zajišťování bytových potřeb uvedeno ve svém předmětu podnikání 

(činnosti), ale i takové družstvo, jež bytové potřeby svých členů skutečně zajišťuje.“10 11 

Vyššie zmienené však neplatí absolútne, družstvo nemusí nutne zaisťovať potreby svojich 

členov v oblasti bývania aby bolo posudzované ako bytové družstvo. K tomu sa tiež 

vyjadroval Najvyšší súd vo svojom rozhodnutí kde stanovil následovné: „Projeví-li členové 

družstva ve stanovách vůli založit družstvo jako bytové (např. tím, že výslovně do stanov 

uvedou, že družstvo zakládají za účelem bytových potřeb svých členů), a vyjádří-li tak vůli, 

aby družstvo bylo vázáno i úpravou vztahující se pouze na bytová družstva, je nutno takové 

družstvo považovat za bytové i v době, kdy nezajišťuje (např. proto, že k tomu dosud 

nevlastní potřebnou nemovitost) fakticky bytové potřeby svých členů.“12 Ustanovenie § 221 

odst. 2 obchodného zákonníku však nedáva jednoznačnú odpoveď na otázku či skutočne 

všetky družstvá, ktoré uspokojujú bytové potreby svojich členov sú bytovými družstvami 

a nezáleží v akom rozsahu tak činia.13  

Do úvahy pri riešení výkladu pojmu bytové družstvo prichádzajú minimálne tri 

varianty.14 Prvou možnosťou je považovať za bytové družstvo iba to, ktoré sa zaoberá 

výlučne zaisťovaním bytových potrieb svojich členov. Takéto pojatie by vychádzalo zo 

striktného oddelenia družstiev na jednotlivé typy podľa činnosti, ktorú vykonáva, avšak 

                                                 
10

  Uznesenie Najvyššieho súdu zo dňa 29. 7. 1999, sp. zn. 21 Cdo 327/99 
11

  Podľa literatúry môže bytové družstvo zabezpečovať bytové potreby členov i tak, že napr. spravuje 

bytové    jednotky vo vlastníctve členov družstva a zaisťuje iné služby s užívaním bytu spojené; Zrov. 

Eliáš,K.,Bartošíková,M.,Pokorná,J.: Kurs obchodního práva: právnické osoby jako podnikatelé. C.H. 

Beck. Praha, 2005. 5.vydání, str. 487-488.  
12

  Najvyšší súd v rozsudku zo dňa 30. 6. 2010, sp. zn. 29 Cdo 2004/2009, Najvyšší súd Českej 

republiky: K vymezení bytového družstva v případě, kdy bytové potřeby svých členů nezajišťuje. 

Právní rozhledy 4/2011, s. 142. 
13

  Helešic, F.: Bydlení ve vlastním bytě. C.H. Beck, Praha 2010, str. 22. 
14

  Avšak len pri použití terajšej právnej úpravy 
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nemá oporu v zákone ani v judikatúre, keďže zákon nikde delenie družstiev podľa druhu 

činnosti neuvádza, nestanovuje žiadne kritéria pre určenie takýchto druhov a úprava 

družstiev v obchodnom zákonníku stanovená sa vzťahuje na všetky družstva.15 Legálna 

definícia bytového družstva bola zavedená do obchodného zákonníku hlavne preto, aby 

v ustanoveniach § 230 a § 232 odst. 2 mohli byť vymedzené odchýlky od všeobecnej 

úpravy družstiev a zdôraznená zvláštna povaha vychádzajúca z úzkeho vzťahu medzi 

členstvom v družstve a nájmom družstevného bytu, a tiež aby bol uľahčený výklad tohto 

pojmu, ktorý je užívaný nie len v obchodnom zákonníku ale i v iných právnych 

predpisoch.16 Takýto reštriktívny výklad by síce identifikáciu bytového družstva značne 

uľahčil, avšak nie je možný. Družstvo, ktoré by vykonávalo, čo i len okrajovo, inú činnosť 

než uspokojovanie bytových potrieb svojich členov by už nebolo bytovým družstvom. Tým 

pádom by však členovia družstva, ktoré by vykonávalo i inú činnosť než uspokojovanie ich 

bytových potrieb boli znevýhodnení voči členom bytových družstiev, pretože by ich 

nájomné vzťahy nespadali pod družstevný nájom, a to i napriek tomu, že by splňovali 

podmienky vzniku nájmu družstevného bytu. Okrem iného by nastávala neistota členov 

bytových družstiev takýmto spôsobom identifikovaných, pretože tie by sa dokázali 

jednoducho zbaviť svojich povinností prenajímateľov družstevných bytov, a to 

jednoduchým zahájením odlišnej činnosti od uspokojovania bytových potrieb svojich 

členov, čím by prestali byť bytovými družstvami. Tým pádom i nájom družstevných bytov 

by sa zmenil na nájom obyčajný. Pre vyššie uvedené je potrebné takýto výklad odmietnuť.  

Druhou možnosťou výkladu stávajúcej právnej úpravy je považovať za bytové 

družstvá tie družstvá, ktoré vykonávajú činnosť uspokojovania bytových potrieb svojich 

členov ako jednu zo svojich činností, avšak nie ako činnosť okrajovú. Tento výklad, ako 

uvádzam nižšie sa zhoduje s poňatím, ktoré zvolili autori nového zákona o obchodných 

korporáciách. Pri tomto výklade môžu nastávať problémy pri určovaní čo je hlavná a čo 

vedľajšia činnosť družstiev a vytvára sa tým právna neistota ohľadne právneho režimu 

vzťahujúceho sa na právny vzťah družstva ako prenajímateľa a členom družstva, ako 

nájomcu. 

Treťou možnosťou je považovať za bytové družstvo každé družstvo, ktoré sa 

zaoberá uspokojovaním bytových potrieb svojich členov bez ohľadu na to v akom rozsahu 

                                                 
15

  Oehm, J: Několik kritických poznámek k právní úpravě bytových družstev. Acta Universitatis. 

Carolinae.  Iuridica.  Ročník. 1998. Číslo: 2, str.71-72. 
16

  Pelikánová, I: Komentář k obchodnímu zákoníku, část II. Linde. Praha, 1998, 2.vydání, str. 1188.  

     Štenglová, I. a kol.: Obchodní zákoník: komentář. C.H.Beck. Praha, 2010, 12.vydání, str. 765. 
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voči iným činnostiam tak činí.17 Takýmto výkladom sa znižuje právna neistota členov 

družstva, ktorí sú nájomcami v družstevných bytoch, i tým, ktorí by mali záujem o vstup do 

družstva za účelom uspokojenia svojich bytových potrieb. Odpadla by tak potreba zložitého 

skúmania či sa jedná o bytové družstvo alebo či uspokojovanie bytových potrieb členov je 

hlavná alebo vedľajšia činnosť družstva. Problémom takého výkladu je, že by sa tým stali 

bytovými družstvami i tie družstvá, ktoré prenajímajú svojím členom len malý počet bytov, 

trebárs i len byt jeden. Môže sa teda zdať, že takýto výklad obchodného zákonníka je 

prílišne extenzívny, a teda neprijateľný. To tiež vyplýva z pohľadu jazykového výkladu, 

z ktorého je možné dovodiť, že by bytové družstvo malo uspokojovať bytové potreby 

minimálne dvom, ale skôr väčšiemu počtu členov. Na druhej strane nie je možné odoprieť 

členom družstiev, ktoré prenajímajú len malý počet bytov svojim členom, právo na 

požívanie výhod spojených s nájmom družstevných bytov, keď zákon výslovne žiadnu 

hranicu počtu bytov prenajímaných členom, aby sa družstvo stalo bytovým neuvádza. 

Stávajúce právne predpisy družstvu nezakazujú vykonávať i inú činnosť ako 

prenajímanie bytov svojim členom, pretože rozhodnutie o predmete činnosti spadá čisto do 

kompetencie družstva, a teda zabezpečovanie bytových potrieb členov môže byť jak 

činnosť hlavná, tak i činnosť vedľajšia. 

Pri rozhodovaní o tom, či sa jedná o bytové družstvo nehrá žiadnu úlohu, či 

obchodná firma družstva zapísaná do obchodného registra obsahuje i slovo „bytové“. 

K tomuto je nutné uviesť, že podľa novej právnej úpravy zákon o obchodných 

korporáciách vo svojom ustanovení § 727 odst. 2 výslovne stanovuje (a teda rieši 

problematickú starú úpravu), že bytové družstvo môže byť založené iba za účelom 

zaisťovania bytových potrieb svojich členov, a ďalej je tiež stanovené, že môže za 

podmienok stanovených v zákone prevádzkovať i inú činnosť, ak táto neohrozí primárny 

účel, a teda uspokojovanie bytových potrieb členov. Nová úprava tiež zákonne rozširuje 

účel bytových družstiev keď stanovuje, že môžu spravovať domy s bytmi a nebytové 

priestory, ktoré nie sú v ich vlastníctve. Tým sa nová úprava stotožňuje s vyššie 

spomínanou judikatúrou. Ďalšou novinkou je, že zákon o obchodných korporáciách určuje 

novú firemnú povinnosť bytovým družstvám, ktoré si pri zápise do obchodného registra 

musia určiť ako právnu formu „bytové družstvo“, z čoho bude hneď jasné, či daná 

                                                 
17

  Čáp, J., Schödelbauerová, P. Zákon o vlastnictví bytů: komentář. Wolters Kluwer ČR. Praha, 2009, 

str. 323. 
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právnická osoba má byť posudzovaná i podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

bytové družstvá a odpadá tým zbytočné skúmanie a pochybnosti či sa o bytové družstvo 

jedná alebo nie.  

Z vyššie stanoveného nám teda vyplýva, že terajšia právna úprava je čo sa pojmu 

bytového družstva týka nedostatočná a umožňuje nám dívať sa naň extenzívne a svojím 

spôsobom určiť za bytové družstvo akékoľvek družstvo, ktoré svojím členom poskytne do 

užívania čo i len jeden byt. Naopak nová právna úprava sa vydala smerom presného 

určenia, ktoré družstvo môžeme označiť za bytové, resp. takéto družstvo musí byť za 

bytové označené zápisom v obchodnom registri. Vylúčením výkladu terajšej úpravy sa však 

obávam o to, aký režim nadobudnú byty, ktoré sú poskytnuté družstvom nájomnou zmluvou 

jeho členom, ak to nie je činnosť, ktorú družstvo vykonáva primárne. Predpokladám, že 

takéto byty budú v režime bežného nájmu podľa ustanovení občianskeho zákonníku, avšak 

to považujem, ako vyššie uvedené za znevýhodnenie členov iných družstiev oproti členom 

bytových družstiev. Domnievam sa teda, že takéto nájomné vzťahy by mali mať obdobný 

zvláštny režim. Iné je samozrejme, ak sú byty vo vlastníctve iných družstiev ako bytových 

dané do nájmu nečlenom (napr. služobné byty). O tom však v tejto práci pojednávať bližšie 

nebudem. 

1.2.1. Druhy bytových družstiev podľa doby vzniku 

Dňom nadobudnutia účinnosti obchodného zákonníku a novely občianskeho 

zákonníku vykonanej zákonom č. 509/1991 Sb. boli legislatívne rozdiely do vtedy právne 

existujúce medzi jednotlivými druhmi bytových družstiev odstránené, takže jednoducho 

každé družstvo, ktoré zaisťuje bytové potreby svojich členov je družstvom bytovým. Avšak 

odstránením legislatívnych rozdielov neznamená, že sa podarilo odstrániť i rozdiely 

faktické.18 Stručné rozčlenenie bytových družstiev do kategórií podľa ich vzniku je nutné 

s ohľadom na tému tejto práce vykonať, a to z dôvodu, aby sme si uvedomili, na ktoré 

družstvá dopadajú práva členov podľa § 24 zákona č. 42/1992 Sb.19 alebo ustanovenia 

zákona o vlastníctve bytov upravujúce právo členov družstiev na prevod družstevných 

jednotiek do ich vlastníctva.  

                                                 
18

  DVOŘÁK,T.: Bytové družstvo, převody družstevních bytů a další aktuální otázky,C.H.Beck, Praha, 

2009, str. 29 
19

  Zákon č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 

(ďalej len transformačný zákon alebo TransfZ) v znení neskorších predpisov 
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1.2.1.1. Tzv. staré bytové družstvá 

Do kategórie týchto družstiev zahrňujeme buď družstvá vzniknuté pred 

nadobudnutím účinnosti obchodného zákonníka (teda do 31.12.1991) alebo družstva nové, 

ktoré sú však právnymi nástupcami družstiev vzniknutých pred nadobudnutím účinnosti 

obchodného zákonníka. Práve družstvá spadajúce do tejto kategórie sú zaťažené právom 

svojich členov, ktorí sú zároveň nájomníci v družstevných jednotkách na bezplatný prevod 

týchto jednotiek do ich vlastníctva. Jedná sa o bytové družstvá, ktoré boli pred prijatím 

ObchZ a TransfZ označované ako stavebné bytové družstvá ( ďalej len SBD) a ľudové 

bytové družstvá (ďalej len LBD), tiež družstvá, ktoré vznikli vyčlenením zo SBD alebo 

LBD podľa § 49 zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném 

družstevnictví a § 29 ZoVB a družstvá, ktoré sú právnymi nástupcami týchto družstiev.20 

1.2.1.1.1. Krátky exkurz do histórie bytového družstevníctva  

Prvé vznikajúce bytové družstvá na našom území, ako špecializované družstvá 

k všeobecnému družstevníctvu, môžeme zaradiť do 80. rokov 19. storočia. V tomto čase 

vznikali v Rakúsko- Uhorsku okrem iných špeciálnych družstiev ako poľnohospodárske, 

živnostenské, remeselné i bytové družstvá, ktorým cieľom bola výstavba bytových domov 

pre sociálne slabšie obyvateľstvo. Družstevné byty postavené bytovými družstvami 

zostávali i naďalej vo vlastníctve družstiev a ich členom boli prenajímané za nízky nájom 

(resp. neziskový nájom). Na to, kto sa mohol stať členom a získať tak byt do nájmu boli 

pevne stanovené podmienky a neexistovala možnosť prevedenia takýchto bytov do 

vlastníctva členov. Na rozdiel od bytových domov niektoré bytové družstvá stavali i tzv. 

robotnícke rodinné domy, ktorých účel naopak bol, aby boli po ukončení výstavby 

prevedené do vlastníctva členov. Obdobie vzniku prvých bytových družstiev je známe 

svojimi rozsiahlymi sociálnymi problémami, ktorých riešenie viedlo práve ku podpore 

výstavby pre chudobných obyvateľov lacnými možnosťami bývania.21 Základným účelom 

výstavby družstevných bytových domov bola ich sociálna pomoc. Vďaka rozsiahlej 

finančnej podpore štátu bytové družstevníctvo a výstavba družstevných bytov s tým spojená 

rozkvitala. Bohužiaľ obdobie svetových vojen sa katastrofálne podpísalo na družstevnom 

                                                 
20

  DVOŘÁK, T. Bytové družstvo: převody družstevních bytů a další aktuální otázky. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2009. s. 30-31. 
21

  Súčasťou riešení boli i rôzne zvýhodnenia, oslobodenia od daní a pod. napr. zákon č. 37/1882 ř.z., 

o výhodách pro nové stavby s dělnickými byty 
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bytovom fonde, postupne došlo k zastaveniu bytovej výstavby a ukončeniu činnosti 

mnohých družstiev.  

1.2.1.1.2. Ľudové bytové družstvá 

K obnove družstevnej bytovej výstavby dochádza až po druhej svetovej vojne. 

Veľkým podielom na oživení má zmena celkovej filozofie bytového družstevníctva i iné 

politické smerovanie štátu danom období. Jedným z dôsledkov týchto zmien je i prijatie 

zákona č. 53/1954 o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách, na ktorého 

základe sa všetky družstvá dovtedy nazývané všeobecne ako prospešné družstvá 

premenovali na ľudové bytové družstvá. Bytové družstvá predtým vnímané ako nezávislé 

na štáte boli na základe tejto novej úpravy podrobené prísnemu štátnemu dozoru 

a prideľovanie družstevných bytov spadalo pod kompetenciu národného výboru 

a podliehalo presne určeným podmienkam.22 Takéto podmienky sa časom menili, 

majetková účasť členov bola postupne redukovaná až do takej miery, že stačilo zaplatiť len 

základný členský vklad a prijatím zákona č. 67/1956 Sb., o hospodárení s bytmi sa byty 

spravidla prideľovali podľa záväzného poradovníka a majetková účasť sa už nevyžadovala, 

resp. bolo možné byt prideliť i nečlenovi družstva. Tým pádom došlo k obídeniu 

základného princípu družstevníctva a členstvo sa stalo iba akýmsi formálnym vzťahom bez 

akýchkoľvek práv. 23 LBD má však začiatok svoje histórie ešte pred druhou svetovou 

vojnou a vyššie menovaným zákonom došlo k ich prispôsobeniu vtedajším sociálne 

politickým potrebám. 

1.2.1.1.3. Stavebné bytové družstvá 

Po druhej svetovej vojne sa bytová kríza ktorá prebiehala už od čias 1. svetovej 

vojny ešte prehlbovala. Počiatkom roku 1959 bol preto vytvorený druhý typ bytových 

družstiev pod označením SBD, teda stavebné bytové družstvá. Rozlišovali sa na niekoľko 

druhov ako napríklad bytové údržbárske družstvá, okresné výstavbové bytové družstvá , 

okresné stavebné bytové družstva, družstvá pre výstavbu a správu garáži a tiež napr. tzv. 

družstvá vzájomnej občianskej výpomoci nazývané tiež podľa predmetu výstavby ako 

                                                 
22

  Napr. podľa § 6 odst. 1 zákona č. 138/1948 Sb., o hospodárení s bytmi mohol byť družstevný byt 

pridelený iba členovi družstva, ktorý úplne splatil svoj závodný podiel (teda dnešný členský vklad).  
23

  DVOŘÁK, T. Bytové družstvo převody družstevních bytů a další aktuální otázky. 1. vydání, Praha : C. 

H. Beck, 2009, s. 7.   
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družstvá pre výstavbu rodinných domov.24 Na základe zákona č. 27/1956 Sb., o družstevnej 

bytovej výstavbe v znení neskorších predpisov bola zahájená tzv. družstevná komplexná 

bytová výstavba ( ďalej len „DBKV“ ), ktorá sa delila na dodávateľskú a svojpomocnú 

výstavbu.  

Členovia SBD sa na rozdiel od členov LBD vždy finančne prípadne osobne 

podieľali na výstavbe bytových domov. Celková činnosť SBD bola riadená výhradne 

štátom, najprv prostredníctvom Ústrednej rady družstiev, neskôr Českým a Slovenským 

bytovým zväzom, pričom zväzy vydávali vzorové stanovy SBD25 schvaľované uznesením 

vlády. Zásadné teda bolo absolútne podriadenie SBD štátu a jeho záujmom. SBD na rozdiel 

od LBD nebolo vlastníkom pozemkov, na ktorých družstevné byty stavalo, ale štát tieto 

pozemky poskytol do bezplatného užívania.  

1.2.1.1.4. Transformácia bytových družstiev 

Transformácia bytových družstiev mala pomôcť bytovým družstvám 

v prispôsobovaní sa novým spoločenským i ekonomickým podmienkam, ktoré vznikli po 

novembri 1989 a hlavne išlo o snahu o napravenie nespravodlivých krokov minulého 

režimu a navrátenia majetku ľuďom, ktorí oň počas rokov 1948-1989 prišli. To sa však 

týkalo hlavne LBD keďže SBD vznikali prevažne ako družstva nové. Základné predpisy 

transformácie dovtedajších SBD a LBD boli obchodný zákonník spolu s transformačným 

zákonom. V § 765 odst. 1 ObchZ je stanovené, že družstvá, ktoré vznikli pred 1.1.1992, 

majú povinnosť sa premenovať na spoločnosti alebo družstvá spôsobom, ktorý stanový 

zvláštny zákon. Obchodný zákonník ďalej stanovil povinnosť družstvám prispôsobiť svoje 

stanovy novej úprave v lehote, ktorú stanoví zvláštny zákon, teda v lehote od 28.1.1992 do 

28.1.1993 ako určuje § 22 odst. 2 TransfZ. Ak by i po uplynutí tejto lehoty družstvá svoje 

stanovy neprispôsobili a ostali by i naďalej v rozpore s kogentným ustanovením 

obchodného zákonníku (resp. ak by časť stanov bola v rozpore s týmto ustanovením 

a nespôsobovala by neplatnosť celých stanov) platí namiesto stanov (rozpornej časti stanov) 

konkrétne ustanovenie zákona.26 Významným ustanovením TransfZ z pohľadu témy tejto 

                                                 
24

  Výstavba družstevných rodinných domov prebiehala až od 1.1.1969 na základe vyhlášky č. 137/1968 

Sb. Do účinnosti tejto vyhlášky platila podmienka, že družstvo môže stavať bytové domy len 

s najmenej 12 bytmi alebo 4 bytmi pre poľnohospodárskych a lesných pracovníkov. Účelom výstavby 

družstevných  rodinných domov bolo naplnenie záujmu o bývanie s vyšším komfortom mimo sídlisk. 

Časť týchto domov bola prevedená do vlastníctva členov a časť ostala vo vlastníctve družstiev. 
25

  Tento inštitút zrušený až zákonom č. 94/1988 Sb. 
26

   Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z dňa 16.6.1996, sp. zn. 2 Odon 25/95/Št.  
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práce je § 24, ktorý bol akýmsi predchodcom úpravy prevodov družstevných jednotiek do 

vlastníctva členov podľa zákona č. 72/1994 Sb.27 Založil prekluzívne právo členov 

bytových jednotiek, ktorí boli nájomcami družstevných jednotiek, vyzvať bytové družstvo 

k uzatvoreniu zmluvy na bezplatný prevod vlastníckych práv k týmto jednotkám, pričom 

stanovil zákonnú lehotu pol roka od účinnosti tohto zákona. I napriek novelizáciám tohto 

zákona však prevody družstevných jednotiek podľa neho neboli pre nedostatočnú úpravu 

takmer uskutočňované.28 Až účinnosťou ZoVB zo dňa 1.5.2994 došlo k realizácii úpravy 

prevodov družstevných bytov. Tento zákon vo svojom ustanovení § 23 odst. 2 stanovuje 

druhú prekluzívnu lehotu na podanie výzvy k uzatvoreniu zmluvy o prevode bytu, a to 

najneskôr do 30.6.1995. Na základe takejto výzvy učinenej v stanovenej lehote mala byť 

zmluva uzatvorená do 31.12.1995, ak sa strany nedohodli inak. Je otázkou či takáto úprava 

mala naozaj smerovať k zaradeniu družstiev do nového spoločenského a hospodárskeho 

systému,29 po tom ako bolo (a bohužiaľ stále je) družstevníctvo po revolúcii vnímané veľmi 

negatívne, alebo malo ísť zo strany zákonodarcov o dosiahnutie postupnej likvidácie 

družstiev, ako socialistických organizácií, a to spôsobom prevádzania ich celkového 

majetku na ich členov. 

1.2.1.2. Nové bytové družstvá 

Bytové družstvá, ktoré vznikli bez právneho predchodcu a až po účinnosti ObchZ 

označujeme ako nové bytové družstvá. Na tie sa povinnosť bezplatného prevodu 

vlastníckych práv do rúk ich členom, nájomcom v ich družstevných jednotkách, ktorá 

vyplýva ako už vyššie zmienené z TransfZ a ZoVB, nevzťahuje. Do tejto kategórie 

zaraďujeme tzv. privatizačné bytové družstvá a výstavbové bytové družstvá. 30 Tiež sem 

zahrnieme SBD a LBD, ktoré úspešne uspokojili práva svojich členov na prevod vlastníctva 

družstevných jednotiek, prípadne sa toto právo premlčalo alebo zaniklo.31 

                                                 
27

  Ďalšími ustanoveniami TransfZ, ktoré sa venujú povinným prevodom bytov a nebytových priestorov 

sú § 24, § 28b a§ 28d. 
28

  DVOŘÁK, T. Bytové družstvo: převody družstevních bytů a další aktuální otázky. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2009. s. 125. 
29

  HORÁK, T.; OEHM, J. in: NOVOTNÝ, M; FIALA, J.; HORÁK, T.; OEHM, J.; HOLEJŠOVSKÝ, J. 

Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 

267.   
30

  Výstavbové bytové družstvá je slovenský termín, ktorého ekvivalent je v češtine 

„investorská/investiční bytová družstva“ 
31

  HORÁK, T.; OEHM, J. in: NOVOTNÝ, M; FIALA, J.; HORÁK, T.; OEHM, J.; HOLEJŠOVSKÝ, J. 

Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 

31 
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1.2.1.2.1. Privatizačné bytové družstvá 

Vo väčšine sa jedná o malé bytové družstvá, ktoré sú zložené z nájomcov bytov 

v konkrétnej bytovej budove, ktorá bola predmetom privatizácie obecného, prípadne 

štátneho bytového fondu. Obce sa takýmto spôsobom snažili zbavovať bytových domov, 

ktoré už nechceli ďalej spravovať. Spôsob prevodu vlastníctva celého bytového domu ako 

celku jednému subjektu bol jednoduchší ako postupovať podľa § 22 ZoVB, prevádzať 

jednotlivé jednotky priamo nájomcom, čo by znamenalo vypracovávať nákladné 

prehlásenia vlastníkov, uzatvárať zmluvy s jednotlivými záujemcami o kúpu bytov a to 

s ohľadom na zákonnú ochranu nájomcov bytov (tiež užívateľov ateliérov) poskytnutú 

ustanovením § 22 odst. 1 a 2 ZoVB. Na prevod bytového domu bolo teda potrebné vytvoriť 

jeden právny subjekt. Z ohľadom na výšku základného kapitálu, neobmedzeného počtu 

členov a ďalšie skutočnosti charakteristické pre družstvo sa bytové družstvo ukázalo ako 

najideálnejšia forma právneho subjektu k danému účelu prevodu, resp. predaja domu. 

Podmienkou pri vzniku privatizačného družstva bol vo väčšine prípadov záväzok budúcich 

členov, že okrem podania členskej prihlášky a zaplatenia základného členského vkladu 

museli zaplatiť neskôr i ďalší členský vklad.32 Jedným z problémov, ktorý mohol pri 

takýchto prevodoch nastať bolo, že na vytvorenie privatizačného bytového družstva sa 

museli stať jeho členmi všetci (alebo aspoň väčšina) nájomcovia v danom bytovom dome. 

V prípade ak sa tak nestalo museli ostatní nájomcovia niesť ich podiel na kúpnej cene 

z častí v nájme takýchto nájomcov a družstvo im po odkúpení neskôr najímalo jednotky 

v rámci obyčajného nájmu. Niekedy však obce podmienili predaj budovy tým, že sa museli 

všetci nájomcovia stáť i členmi bytového družstva. V takých prípadoch sa stávalo, že 

privatizácia bola dočasne, ale niekedy i trvale zablokovaná. 

Po predaji bytového domu, kde kúpna cena bola rozpočítaná na jednotlivých 

členov podľa veľkosti ich bytov, príp. nebytových priestorov a splácala sa formou 

členských vkladov, sa následne byty previedli z bytového družstva do vlastníctva členov. 

Z vyššie uvedeného je jasné, že pri týchto prevodoch bytových družstiev nie je možné 

postupovať podľa § 24 TransfZ ani podľa § 23 odst. 2 a 3 ZoVB, ale aplikujú sa všeobecné 

ustanovenia o prevodoch bytov upravené v ZoVB a bude sa jednať o prevody úplatné.  

                                                 
32

  Ďalší členský vklad sa vypočítaval tak, že celková kúpna cena sa rozpočítala na jednotlivých členov 

pomerne, zvyčajne podľa rozlohy bytu (nebytového priestoru). 
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1.2.1.2.2. Výstavbové bytové družstvá 

I napriek upadajúcej tendencii bytového družstevníctva a počtu družstevných 

bytov je stále vidieť, že vznikajú nové bytové družstvá aj keď vo veľmi malej miere, tzv. 

výstavbové bytové družstvá, ktorých účelom je výstavba nových družstevných budov 

a následný prevod jednotiek do vlastníctva členov.  

Tieto najmladšie bytové družstvá vznikali a ich výstavba prebiehala až po roku 

1992, teda už za účinnosti ObchZ. Z tohto dôvodu, podobne ako privatizačné bytové 

družstvá, nie sú zaťažené právami členov podľa § 24 TransfZ v spojení s § 23 odst. 2 a 3 

ZoVB. Nárok člena takéhoto bytového družstva a zároveň nájomcu v družstevnom byte na 

prevod vlastníctva k bytu po ukončení výstavby nevyplýva zo zákona, ale býva upravený 

priamo v stanovách družstva alebo sa založí zmluvou o zmluve budúcej o prevode jednotky 

po jej výstavbe.  I pri týchto prevodoch vlastníctva k bytom sa aplikujú ustanovenia 

o prevodoch bytov upravené v ZoVB.   

Výstavba bytových domov bytovými družstvami tohto typu prebieha väčšinou bez 

štátnej podpory a družstvá, resp. ich členovia nesú v rámci svojich členských vkladov 

všetky náklady s výstavbou spojené. Všeobecne sa zvyknú uvádzať až tri kategórie 

výstavbových bytových družstiev. Spadajú sem výstavbové bytové družstvá, ktoré zaisťujú 

výstavbu v prospech svojich členov- nájomcov daných bytov, ďalej tie ktoré po dokončení 

výstavby rozdelia budovu prehlásením vlastníka na jednotky a tie sú následne predané ich 

členom,33 alebo tie, ktoré vedú výstavbu v spolupráci s obcou. Posledné menované 

z uvedených je možné považovať za najviac problematické. Na jednej strane je výhodou 

spolufinancovanie výstavby, ktoré sa rozdelí medzi družstvo a obec a s ňou súvisiace štátne 

dotácie, na druhej strane vznikajú problémové situácie v podobe spoluvlastníctva budovy 

medzi družstvom a obcou, alebo zasahovaním obce do vedenia družstva ( napr. 

rozhodovania o prevodoch jednotiek o vlastníctva členov).34 

                                                 
33

  Deje sa tak spôsobom dvojakým: buď je ich vyrovnací podiel hradený nepeňažnou formou v podobe 

jednotky, ktorá je tým pádom prevedená do ich vlastníctva, alebo kúpna cena za jednotku je 

započítaná proti právu na vysporiadací podiel. K tomu tiež DVOŘÁK, T. Bytové družstvo převody 

družstevních bytů a další aktuální otázky. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 107.   
34

  Tamtiež str. 108 
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1.2.1.3. Bytové družstvá so štátnou podporou výstavby po r. 2005 

Bytové družstvá je možné klasifikovať i podľa toho, či im bola poskytnutá štátna 

podpora podľa zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře a výstavby družstevních bytů ze Státního 

fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře 

výstavby družstevních bytů) alebo im táto podpora poskytnutá nebola.35 Zmyslom tohto 

zákona bolo podporiť novú družstevnú výstavbu, ktorá bola v roku 1991 zastavená. Týmto 

zákonom boli stanovené podmienky, po splnení ktorých bolo možné poskytnúť bytovému 

družstvu prostriedky v podobe dotácií či úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej 

len „SFRB“) na krytie častí nákladov spojených s výstavbou družstevných bytov na území 

ČR. Prekvapením bolo, keď o túto formu podpory bol veľmi malý záujem, avšak nie 

z dôvodu, že by niekto nemal záujem o podporu vo výstavbe, ale kvôli nastavení zložitých 

podmienok na jej získanie. Napr. v roku 2006 bolo podaných iba 12 žiadostí a vzhľadom 

k náročnému procesu priznávania nárokov na pomoc uzatvorená iba jedna zmluva. 

I samotný SFRB vo svojich výročných správach za rok 2006 a 2007 pripúšťa, že malý 

záujem o túto formu podpory je spôsobený zložitými podmienkami stanovenými zákonom 

a veľkou mierou obmedzuje potenciálnych investorov. I v ďalších rokoch záujem nevzrástol 

a preto SFRB poskytovanie úverov a dotácií na výstavbu družstevných bytov zastavil.36 

Momentálne žiadna špeciálna podpora na výstavbu družstevných bytov neexistuje. 

1.3. Byt a bytová jednotka 

1.3.1. Byt 

Pojmovým znakom bytu ako predmetu občianskoprávnych vzťahov v zmysle § 

118 odst. 2 občianskeho zákonníka je účelové určenie miestností, ktoré byt tvoria, 

k trvalému bývaniu, dané právoplatným kolaudačným rozhodnutím stavebného úradu a pri 

posudzovaní či miestnosť alebo súbor miestností je alebo nie je bytom vychádzame zo 

stavebne právnych predpisov. Existencia takéhoto rozhodnutia je predpokladom toho, aby 

                                                 
35

  Tamtiež str. 31 
36

  SFRB žiadosti o poskytnutie danej podpory neprijíma od r. 2010.  Uverejnené na: 

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/podpora-druzstev/podpora-vystavby-druzstevnich-bytu.html?   
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určité miestnosti mohli byť predmetom občianskoprávnych vzťahov ako byty.37 Aspoň 

takýto záver odvodzuje judikatúra. Inú všeobecne platnú definíciu pojmu v súkromnom 

práve nenájdeme. Pri hľadaní vymedzenia bytu nám môže tiež pomôcť definícia, ktorú nám 

ponúka vo svojom ustanovení § 2 písm b) zákon o vlastníctve bytov, ktorá platí len pre 

účely tohto zákona. Táto definícia je zhodná s definíciou vyššie uvedenou, a teda, že bytom 

je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené 

k bývaniu. Z judikatúry i výkladu právnych predpisov, ktoré sa nám v rozštiepenom stave 

právnej úpravy tejto problematiky ponúkajú, vyplýva, že pri určovaní čo je bytom je 

dôležitý formálny stav, ku faktickému stavu sa neprihliada, a teda keď je miestnosť, alebo 

súbor miestností užívaný ako byt, ale stavebný úrad ho za byt nepokladá, nemôže byť zaň 

ani považovaný. S takouto definíciou sa stotožňovali i ďalšie predpisy, okrem iného 

vyhláška federálneho Ministerstva pre technický a investičný rozvoj o obecných 

technických požiadavkách na výstavbu č. 83/1976 Sb. v znení vyhlášky č. 45/1979 Sb. 

a vyhlášky č. 376/1992 Sb. v § 42 odst. 3 veta prvá, zrušená vyhláškou Ministerstva pre 

miestny rozvoj č. 137/1998 Sb., a tá zrušená vyhláškou dodnes platnou č. 268/2009 Sb. 

o technických požadavkách na stavby, ktorá obdobne stanovuje vo svojom ustanovení § 3 

písm. g), že bytom je súbor miestností, poprípade jedna obytná miestnosť, ktorá svojím 

stavebne technickým usporiadaním a vybavením splňuje požiadavky na trvalé bývanie a je 

k tomuto účelu užívania určená. Nemôžeme mať pochyby, že určením účelu užívania 

v zmysle uvedenej definície sa myslí určenie užívania kolaudačným rozhodnutím 

stavebného úradu. To môžeme dovodiť z ustanovenia § 122 odst. 1 vety prvej zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (ďalej len „stavebný zákon“) v znení 

neskorších predpisov, z ktorého vyplýva, že ukončená stavba, ktorej vlastnosti nemôžu 

budúci užívatelia ovplyvniť ( v rámci demonštratívneho výpočtu je uvedený i nájomný 

bytový dom), môže byť užívaná len na základe kolaudačného súhlasu. 

Môžeme teda uzavrieť, že bytom je súbor miestností (prípadne len jedna obytná 

miestnosť), ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené k trvalému bývaniu. 

Rozhodujúcim pre vymedzenie súboru miestností (jednej obytnej miestnosti) ako bytu je 

                                                 
37

  Viď rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 22.10.1999, č.j. 2 Cdon 1010/97, tiež rozsudok 

Najvyššieho súdu ČR zo dňa 17.1.2001, sp. zn. 26 Cdo 2961/99, rozsudok NS ČR zo dňa 9.1.2001, 

sp. zn. 26 Cdo 370/99, rozsudok NS ČR zo dňa 29.5.2001, sp. zn. 26 Cdo 2152/2000, Viď tiež 

Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M., Vodička,A.: Občanský zákoník, komentář, 1. vydání, SEVT 

Praha, 1991, str. 10, Občanský zákoník, komentář, C.H.Beck, Praha, 1994, 2. vydání, str. 484, 3. 

vydání, 1996, str. 601, 6. vydání, 2001, str. 1068 a ďalšie 
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teda právny stav založený právoplatným rozhodnutím o povolení užívania stavby podľa 

stavebného zákona.38 

V rámci novej právnej úpravy nám určenie pojmu bytu uľahčuje nový občiansky 

zákonník, ktorý legálnu definíciu priamo ponúka. Vo svojom ustanovení § 2236 stanovuje, 

že bytom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú časťou domu, tvoria obytná 

priestor a sú určené a užívané k účelu bývania. Ak si prenajímateľ a nájomca zjednajú, že 

k obývaniu bude prenajatý iný než obytný priestor, sú strany zaviazané rovnako ako by bol 

prenajatý obytný priestor. Skutočnosť, že prenajatý priestor nie je určený k bývaniu nemôže 

byť na ujmu nájomcovi. Nad rámec zákonných ustanovení sa k pojmu bytu vyjadruje 

i dôvodová správa k novému občianskemu zákonníku, ktorá stanovuje, že výraz „súbor 

miestností“ poukazuje na to, že pôjde pravidelne o niekoľko miestností pod spoločným 

uzamknutím, teda tzv. samostatný byt, ktorý má vlastný vstup. Dôvodová správa sa ďalej 

vyjadruje k verejnoprávnemu hľadisku, kde stanovuje, že pre určenie bytu je rozhodné 

rozhodnutie správneho orgánu stanovujúceho účel užívania stavby, teda kolaudačné 

rozhodnutie, ktoré môže z hľadiska súkromného práva byť čiastočnou nápovedou, nemôže 

však byť určujúce.   Z uvedeného vyplýva, že nový občiansky zákonník sa k pojmu bytu 

stavia úplne opačne ako doterajšia úprava. Ak je napríklad prenajatá ako byt k bývaniu 

miestnosť tvoriaca obytný priestor, ktorý je k bývaniu vhodný a zdravotne spôsobilý, tak 

i keď ho správne rozhodnutie za byt neoznačuje pôjde o chránený nájom v súlade s odst. 2 

uvedeného ustanovenia, a teda že nemôže byť na ujmu nájomcovi to, že prenajatý priestor 

nie je určený k bývaniu. Takéto porušenie správneho rozhodnutia bude možné posudzovať 

ako správny delikt a bude nutné určiť, kto sa tohto deliktu dopustil. Obdobne sa budú po 

novom posudzovať i iné priestory spôsobilé slúžiť k uspokojovaniu bytových potrieb 

nájomcu ako napríklad celý dom, houseboaty a pod.39 Je teda jasné, že nová právna úprava 

ešte viac upevňuje ochranu slabšej strany v podobe nájomcu.  

Je veľmi dôležité zdôrazniť, že rozsah práva užívania bytu na základe nájomnej 

zmluvy sa líši od rozsahu vlastníckeho práva k jednotke podľa zákona o vlastníctve bytov. 

O bytovej jednotke viď nižšie. Predmetom práva nájmu je byt a jeho príslušenstvo,40 kde 

                                                 
38

  Viď rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 30.6.1999, sp. zn. 2 Cdon 1848/97, rozhodnutie 

Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29.1.2002, sp. zn. 26 Cdo 400/2000 

k tomu tiež Pražak, Z. :Společenství vlastníků jednotek.Linde Praha, a.s. 2004,s.21 
39

  Dôvodová správa k novému občianskemu zákonníku k § 2235 až 2238, str. 497-498 
40

  § 686 ObčZ 
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príslušenstvom sú podľa § 121 vedľajšie miestnosti a priestory určené k tomu, aby boli 

s bytom užívané. 

1.3.2. Bytová jednotka 

S pojmom bytová jednotka (ďalej i len „jednotka“) sa stretneme jak v občianskom 

zákonníku, tak i v zákone o vlastníctve bytov, ale definovať ju môžeme len s pomocou 

druhého zmieneného. Jednotkou podľa ZoVB je byt alebo nebytový priestor, už ako trvalo 

vymedzená časť domu. I napriek tomu, že jednotka nie je priamo prehlásená za 

nehnuteľnosť, budú sa právne vzťahy k jednotkám riadiť i právnymi predpismi týkajúcimi 

sa nehnuteľností, tak ako to plynie z § 3 odst. 2 ZoVB, a to i napriek tomu, že bytové 

jednotky nie sú typické nehnuteľnosti, ako plynie z dôvodovej správy k návrhu zákona 

o vlastníctve bytov.41 Jednotka je v zákone konštruovaná ako právna fikcia, keď je 

považovaná za samostatnú vec v zmysle tohto zákona, a teda sa jedná o predmet 

súkromnoprávnych vzťahov (na rozdiel od § 118 odst. 2 kde za samostatný predmet je 

považovaný iba byt- viď vyššie).42 Vďaka tomu, že zákon o vlastníctve bytov upravil 

vlastnícke vzťahy k jednotkám, umožnil vlastníkom týchto jednotiek prevod vlastníckeho 

práva k nim.43 Aby bolo možné disponovať s jednotkou, musí byť vymedzená, čo učiní 

vlastník budovy tzv. prehlásením vlastníka budovy (k tomu viac tretia kapitola), alebo 

prípadne vzniká rozdelenie domu na jednotky na základe zmluvy o výstavbe, dohodou 

spoluvlastníkov budovy, rozhodnutím štátneho orgánu atď.44 Súčasťou jednotky nie je len 

vymedzená časť budovy vo forme bytu alebo nebytového priestoru, ale tiež spoluvlastnícky 

podiel na spoločných častiach domu. 

Nová právna úprava zahrňuje pomerne jasné vymedzenie pojmu jednotky. 

Jednotkou je podľa § 1159 nového občianskeho zákonníka byt ako priestorovo oddelená 

časť domu a podiel na spoločných častiach nehnuteľnej veci vzájomne spojené 

a neoddeliteľné. Je tiež priamo určené, že jednotka je vecou nehnuteľnou. Čo sú spoločnými 

časťami stanovuje nasledujúce ustanovenie, ktoré hovorí, že sú to tie časti nehnuteľnej veci, 

ktoré podľa svojej povahy majú slúžiť vlastníkom jednotiek spoločne. Medzi spoločné časti 

bude patriť i pozemok, na ktorom je dom postavený, prípadne vecné právo, ktoré zakladá 

právo mať na tomto pozemku dom. Vlastnícke právo spojené s vlastníctvom reálnej časti 

                                                 
41

  Dvořak,T.:Vlastnictví bytů a nebytových prostor.Praha:ASPI,a.s.,2007,s.48-49 
42

  Fiala,J.Bytové vlastnictví v České republice.Iuridica Brunensia.1995,s.20 
43

  Viď rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 8.8.2001, sp. zn. 28 Cdo 1243/2001 
44

  § 5 odst. 1 a 2 ZoVB 



18 

 

domu predstavuje prelomenie novo zavedenej zásady superficies solo cedit (povrch 

ustupuje pozemku),45 keď pozemok sa stáva súčasťou bytového spoluvlastníctva 

založeného vlastníctvom jednotiek a nie naopak.  

Na jednej strane máme teda právo užívania bytu plynúce z nájomnej zmluvy podľa 

§ 685 a násl. občianskeho zákonníka, keď predmet takéhoto vzťahu označujeme ako byt 

a na strane druhej máme vlastnícke právo a prípadne jeho prevod podľa ustanovení zákona 

o vlastníctve bytov kde predmetom vzťahu je bytová jednotka (alebo len „jednotka“). Nový 

občiansky zákonník je podľa môjho názoru logickejšie usporiadaný (s prihliadnutím 

k vyššie popísanému), keď pojem bytu nachádzame v časti štvrtej- relatívne záväzkové 

práva, hlave druhej, diele druhom, oddiele treťom venujúcom sa nájmu a pojem jednotky 

nájdeme v časti tretej- absolútne majetkové práva, hlave druhej, diele štvrtom, oddiele 

piatom venujúcom sa bytovému spoluvlastníctvu a vlastníctvu jednotky všeobecne.  

1.4. Družstevná jednotka 

Družstevná jednotka sa svojím spôsobom nelíši od bytovej jednotky, okrem toho, 

že vlastníkom družstevnej jednotky je bytové družstvo. Družstevná jednotka zahrňuje jak 

byt (byt so spoločnými časťami) tak nebytový priestor ako vymedzenú časť domu. Vo 

väčšine prípadoch je však bytové družstvo vlastníkom celej budovy v ktorej sa jednotlivé 

byty nachádzajú, tie však nie sú vymedzené. Vymedzenie na bytové jednotky väčšinou 

vzniká až pri prevode vlastníctva prvej jednotky z vlastníctva družstva na člena družstva. 

(Postupu prevodu sa venuje tretia kapitola). 

1.4.1. Družstevný byt 

V platnej právnej úprave legálnu definíciu pojmu družstevného bytu nenájdeme 

i napriek tomu, že je hojne využívaný napríklad v § 700 odst. 3 alebo § 703 odst. 2 ObčZ. 

Pojem družstevného bytu je vymedzený akurát v zákone č. 378/2005 Sb., o podpoře 

výstavby družstevních bytů v § 2 písm. b), a to tak, že družstevným bytom sa rozumie byt 

v bytovom dome vo vlastníctve bytového družstva, ktorý je určený formou nájmu 

k uspokojovaniu bytových potrieb členov družstva, prípadne osoby žijúcej s ním 

v domácnosti. Toto vymedzenie je však iba pre účely daného zákona a absolútne 

nepostačuje. Vylučuje totiž z pojmu družstevného bytu tie byty, ktoré nie sú vo vlastníctve 
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  Dôvodová správa k novému občianskemu zákonníku, konsolidovaná verzia, k § 1158, str. 299-300 
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bytového družstva, ale vo vlastníctve tretej osoby napr. na základe vecného bremena sú 

určené k uspokojovaniu bytových potrieb členov tohto družstva a družstvo vystupuje vo 

vzťahu k týmto členom ako prenajímateľ ( zásadne sa jedná o družstevné byty zriadené 

formou nadstavieb a vstavieb ). 

Pri základnom vymedzení inštitútu družstevného bytu môžeme vychádzať hlavne 

z ustanovenia zákona o vlastníctve bytov, ktoré vymedzuje družstevný byt ako byt v budove 

vo vlastníctve, prípadne spoluvlastníctve bytového družstva, táto definícia je však vrcholne 

nedostačujúca, pretože tým pádom by pod družstevné byty spadali i tie byty, ktoré družstvo 

prenajíma nečlenom. Najvyšší súd ČR vymedzil družstevný byt vo svojich rozhodnutiach 

ako „byt nacházející se v domě ve (spolu)vlastnictví bytového družstva, který slouží k 

uspokojování bytových potřeb členů tohoto družstva.“46 Neskôr túto definíciu rozšíril 

v ďalšom rozhodnutí, kde stanovil, že družstevný byt je „byt, který družstvo pronajímá nebo 

jiným způsobem dává do užívání svým členům.“47 Z vyššie uvedeného môžeme vyvodiť 

záver, že o družstevný byt pôjde vtedy, ak budú splnené primárne dve podmienky. Prvá 

podmienka je, aby sa byt nachádzal v budove ku ktorej má bytové družstvo vlastnícke, 

spoluvlastnícke alebo iné právo a druhá podmienka je, že bytové družstvo takýto byt 

prenajíma alebo iným spôsobom dáva do užívania svojmu členovi za účelom uspokojenia 

jeho bytových potrieb a činí tak na neziskovom princípe.48 Ak družstvo prenajíma alebo 

dáva do iného užívania byt v budove, ktorú má vo vlastníctve, prípadne spoluvlastníctve 

nečlenovi, jedná sa o byt komerčný alebo služobný a nie družstevný.49 Tento užívateľ 

logicky nemá nárok na užívanie práv, ktoré sú spojené s užívaním družstevného bytu a nie 

je mu poskytovaná ochrana podľa § 23 odst. 1 ZoVB.  

Znaky družstevného bytu teda môžeme zhrnúť nasledovne: 

- ide o byt užívaný členom bytového družstva, ktoré je v roli prenajímateľa 

- družstvo tento byt dáva do užívania svojmu členovi vo forme nájmu  

- člen (alebo jeho právni predchodcovia) sa spravidla finančne podieľal na výstavbe 

alebo inom zaobstaraní bytu 

                                                 
46

  Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR civ. R 15/2000 
47

  Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR civ. R 12/2001, tiež rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR zo 

dňa 29.4.2008, sp. zn. 8 Afs 125/2006 
48

  SELUCKÁ, M., PETROVÁ, R., Vlastnictví bytu. 1. vyd. Brno:Vydavatelství a nakladatelství 

Computer Press, a. s., 2006. s. 123-124. 
49

  DVOŘÁK, T. Bytové družstvo převody družstevních bytů a další aktuální otázky. 1. vydání. Praha:  

C.H. Beck, 2009, str. 26.   
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- byt je vlastníctve alebo spoluvlastníctve družstva (neplatí však absolútne- viď ďalej) 

- nájomná zmluva k družstevnému bytu je spravidla uzatváraná na dobu neurčitú. 

Môže byť uzatvorená i na dobu určitú, ale len výnimočne, ak existujú závažné 

objektívne dôvody. 

- nie je dôležité či je byt súčasťou nehnuteľnosti alebo samostatne vymedzeným 

predmetom 

- dôležité je zachovanie neziskového princípu, teda, že člen platí bytovému družstvu 

nie komerčné nájomné, ale uhrádza iba náklady so správou tohto bytu spojené 

- pokiaľ sa jedná o zvláštnu úpravu bytov pre osoby zdravotne postihnuté, ktoré sú 

takto vymedzené kolaudačným rozhodnutím, je nájom možný len osobám 

splňujúcim podmienku zdravotného postihnutia.50 

Ako som už upozornila vyššie definícia, ktorá plynie z právnych predpisov 

i judikatúry nepokrýva všetky aspekty družstevných bytov. Nemôžeme opomínať byty 

vystavané s finančnou, úverovou a inou pomocou podľa zvláštnych predpisov do už 

hotových budov formou nadstavieb a vstavieb vo vlastníctve tretích osôb, kde nevzniklo 

podielové spoluvlastníctvo a družstvo sa na základe TransfZ, podľa jeho ustanovenia § 28d 

stalo oprávneným z vecného bremena. I keď bytové družstvo nie je vlastníkom (príp. 

spoluvlastníkom) budovy, v ktorej sa byt nachádza, sú tieto byty považované v súlade 

s právnou úpravou za družstevné byty. (k tejto problematike i v ďalších kapitolách).  

Družstevným bude i byt, ktorý člen družstva a nájomca bytu dal do užívania ďalšej 

osobe v podobe podnájmu. I takýto krok nájomcu bytu patrí medzu spôsoby užívania bytu 

a nie je dôvod, aby bytové družstvo tomuto spôsobu užívania bránilo a zbavovalo ho výhod 

družstevného nájomného vzťahu. Jedinou podmienkou platnosti podnájomnej zmluvy je, 

aby si člen družstva, ktorý dáva byt do užívania v podobe podnájmu vyžiadal od družstva 

písomný súhlas.51 

Nová právna úprava sa k pojmu družstevného bytu stavia odlišne. V ustanovení 

§ 729 zákona o obchodných korporáciách nájdeme legálnu definíciu, ktorá nám definuje za 

družstevný byt (družstevný nebytový priestor) ten byt, ktorý je v budove vo vlastníctve 

alebo spoluvlastníctve bytového družstva, alebo ktorý je vo vlastníctve alebo 

spoluvlastníctve bytového družstva a bytové družstvo ho poskytlo do nájmu členovi 

                                                 
50

  DVOŘÁK, T. Bytové družstvo: převody družstevních bytů a další aktuální otázky Praha: C. H. BECK. 

2009, str. 33-41 
51

  §719 odst. 1 ObčZ 
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bytového družstva, ktorý sa sám alebo jeho predchodca na jeho obstaraní podieľal členským 

vkladom, resp. ďalším členským vkladom. Družstevným bytom je podľa tohto ustanovenia 

tiež byt, na ktorého obstaraní sa podieľal člen družstva (alebo jeho právny predchodca), 

ktorý je nájomcom tohto bytu  ale nachádza sa v nehnuteľnosti vo vlastníctve tretej osoby 

a družstvo má k danému bytu právo odpovedajúce vecnému bremenu. Toto právo 

odpovedajúce vecnému bremenu zaisťuje členovi právo užívať byt v podmienkach 

stanovených pre bytové družstvo.  Z daných ustanovení teda vyplýva, že byt, aby mohol 

byť považovaný za družstevný musí spĺňať nasledovné podmienky:  

- musí byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytového družstva alebo 

- musí byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytového družstva a zároveň sa ho 

družstvo poskytlo do nájmu svojmu členovi, ktorý sa podieľal na jeho obstaraní 

(prípadne jeho právny predchodca) alebo 

- byt, ktorý je vo vlastníctve tretej osoby, ale na jeho výstavbe sa členským vkladom 

podieľal člen družstva, ktorý má k nemu právo užívania a bytové družstvo má na 

daný byt právo podobné právu z vecného bremena.  

Vo všeobecnosti kvitujem dané ustanovenia novej právnej úpravy týkajúce sa 

definície družstevných bytov, ktorým sa vo veľkej miere podarilo odstrániť nedostatky 

predchádzajúcej právnej úpravy, avšak otázkou naďalej ostáva, či prílišná kazuistickosť 

nebude v budúcnosti na príťaž. Domnievam sa však, že pri legálnych definíciách je 

kazuistickosť v určitom rozmedzí prípustná. Pôvodný návrh ZoK považoval za družstevný 

byt len byt umiestnený v budove, ktorej je bytové družstvo buď úplným vlastníkom alebo 

väčšinovým spoluvlastníkom,52 čo by mohlo spôsobovať v praxi nepríjemnosti v podobe 

možných častých zmien nájomných vzťahov, keďže veľkosť spoluvlastníckeho podielu 

bytového družstva sa v priebehu doby môže zväčšovať, ale i zmenšovať, a to i pod 

polovicu. V prvom momente sa môže zdať, že nová právna úprava nerešpektuje rozdielny 

vzťah nájmu medzi bytovým družstvom a nájomcom- členom a nájomcom bežným. Podľa 

doterajšej právnej úpravy bolo pre definíciu družstevného bytu určujúce či byt bol vo 

vlastníctve družstva a či bol prenajímaný (resp. daný do akéhokoľvek užívania) členovi 

bytového družstva. V novej úprave sa toto mení. Dôraz sa dáva na to, či daný byt je alebo 

nie je vo vlastníctve družstva a akonáhle je táto podmienka splnená, jedná sa o byt 

družstevný. Rozdielom však je, že predtým bola skutočnosť, či sa jednalo o družstevný byt 
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  Eliáš, K., Havel, B.: Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích. Aleš 

Čeněk. Plzeň, 2009, str. 529-530 
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základom pre určenie právneho vzťahu (resp. poskytnutie zákonnej ochrany členovi) medzi 

členom a družstvom. Po novom, podľa ust. § 741 ZoK sa pre nájom družstevného bytu 

použijú ustanovenia občianskeho zákonníka o nájme bytu a nebytového priestoru a je jedno 

či bude tento nájom uzatvorený s členom družstva alebo s akoukoľvek inou osobou. Nad 

rámec tejto úpravy však ZoK v ustanoveniach § 742 a násl. stanovuje špeciálne podmienky 

pre nájomný vzťah a špeciálne práva pre člena družstva. V prvom rade dáva členovi 

družstva právo na uzatvorenie zmluvy o nájme družstevného bytu na dobu neurčitú 

v prípade, ak sa podieľal on alebo jeho právny predchodca na obstaraní tohto družstevného 

bytu ďalším členským vkladom. V ďalšom ustanovení tiež upravuje výšku nájomného 

v nájomnom vzťahu medzi členom družstva a družstvom, a to tak, že člen družstva je 

povinný hradiť bytovému družstvu len účelne vynaložené náklady vzniknuté pri správe 

daného družstevného bytu, vrátane nákladov na opravy, modernizáciu a rekonštrukciu 

domu a tiež príspevkov na tvorbu dlhodobého finančného zdroja na opravy a investície. 

1.4.2. Družstevný nebytový priestor 

Nebytovým priestorom rozumie zákon o vlastníctve bytov miestnosť alebo súbor 

miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené k iným účelom než 

k bývaniu, ale príslušenstvo bytu, príslušenstvo nebytového priestoru a ani spoločné časti 

domu nie sú nebytovými priestormi. V zákone č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 

nebytových prostorů, v znení neskorších predpisov nájdeme rozdielnu definíciu nebytového 

priestoru. Toto vymedzenie sa však vzťahuje na zvláštne práva vyplývajúce z nájmu a nie 

vlastníctva týchto priestorov. Aby mohol byť nebytový priestor vymedzený ako jednotka, 

musí spĺňať podmienky uvedené v § 2 písm. c) ZoVB.53 Tak ako pri vymedzení bytu i pri 

nebytových priestoroch platí, že vlastník sám nemôže zmeniť účel priestoru, či už 

poskytnúť byt ako nebytový priestor alebo naopak nebytový priestor k účelu bývaniu. 

O účele užívania rozhoduje len stavebný úrad. S takýmto tvrdením sa stotožňuje 

i judikatúra Najvyššieho súdu ČR v uznesenií, v ktorom stanovil: „Ust. § 1 písm. b) zák. č. 

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, podle něhož se za nebytový prostor 

považují také byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům, nelze 

vykládat tak, že vlastník bytu může sám posoudit možnost užívání bytu jiným způsobem, 

                                                 
53

  ČÁP, J., SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Zákon vlastnictví bytů. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 29. 
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zejména odporujeli to veřejnému zájmu.“54 Vo všeobecnosti platí, že tam kde je uvádzaný 

pojem družstevný byt, myslí sa tým zároveň i nebytový priestor.  

2. Porovnanie výhod/nevýhod nájmu družstevného bytu 

s osobným vlastníctvom a obyčajným nájmom bytu 

Vlastníctvo bytu, nájom družstevného bytu alebo nájom iného než družstevného 

bytu patria medzi základné režimy užívania bytov.55 Všetky tieto právne režimy užívania 

bytov majú svoje výhody a nevýhody plynúce z ich zvláštnej povahy. 

Medzi základné rozdiely medzi vlastníctvom bytu a nájmom družstevného bytu 

patrí charakter právneho vzťahu osoby užívajúcej byt k danému bytu. Vlastník bytu má 

právo vykonávať svoje oprávnenia mocou nezávislou na moci kohokoľvek iného plynúcu 

z vlastníckeho práva mu náležiaceho. Jeho moc nad predmetom vlastníctva je obmedzená 

len ustanoveniami právnych predpisov, ktoré stanovujú medze výkonu vlastníckeho práva.56 

Na rozdiel od toho nájomca družstevného bytu vecné právo k družstevnému bytu 

nemá a užíva družstevný byt len z titulu záväzkového vzťahu, ktorý existuje medzi ním 

a bytovým družstvom. Z nájomného vzťahu medzi družstvom a nájomcom- členom 

družstva nevyplýva dispozičné právo k danému bytu. Do určitej miery sa vlastne jedná 

o nájomný vzťah obyčajný s výhodami v podobe nízkych mesačných nákladov pre nájomcu 

a možnosti doživotného a nerušeného užívania, čo zase približuje tento inštitút 

k vlastníckemu právu.57 Nájom družstevného bytu sa teda nachádza niekde uprostred medzi 

vlastníctvom bytu a nájmom obyčajným. Tento stav vyplýva z povahy vzťahu medzi 

družstvom a členom, ktorý nie je len vzťahom prenajímateľa a nájomcu bytu, ale tiež 

vzťahom právnickej osoby a jej člena, z ktorého obom stranám plynu špecifické práva 

a povinnosti.58 

                                                 
54

  Uznesenie Najvyššieho súdu zo dňa 25. 10. 2007, sp. zn. 28 Cdo 3073/2006. 
55

  Medzi ďalšie režimy užívania bytov môžeme uviesť užívania na základe podnájomnej zmluvy podľa 

§ 719  ObčZ, z titulu vecného bremena podľa § 151 a násl. ObčZ. atď. k tomu Fiala,J. a kol.: 

Vlastnictví a nájem bytů.Linde.Praha, 2005, 3. vydanie, str. 237 a str. 246  
56

  Knappová, M. a kol.: Občanské právo hmotné 1. ASPI. Praha 2005, str. 324-325. 
57

  Švestka, J. a kol: Občanský zákoník:komentář. C.H. Beck. Praha, 2006. 10. vydání, str. 1196. 
58

  Dvořák, T: K některým otázkám existence a zániku společného členství manželů v bytovém družstvu. 

Ad Notam. Ročník: 2002. Číslo: 3, str. 53-55.   
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Člen družstva a nájomca družstevného bytu má obdobne ako vlastník bytovej 

jednotky možnosť rozhodnúť o tom, kto prípadne bude užívať družstevný byt za rovnakých 

podmienok, až on stratí záujem tento družstevný byt sám ďalej užívať. Je tiež predpoklad, 

že za prevod členského podielu v družstve spojeného s užívacím právom k družstevnému 

bytu obdrží protiplnenie v podobnej výške, akej by sa dostalo vlastníkovi jednotky 

podobných vlastností pri predaji. Podobne tiež ako vlastníkovi jednotky je i členovi 

družstva a nájomcovi družstevného bytu zaručené, že v prípade smrti budú mať právny 

nástupcovia doterajšieho člena družstva možnosť byt užívať a to za rovnakých podmienok 

ako ich predchodca. 

Oproti tomu istota dlhodobého a ničím nerušeného užívania bytu nájomcom 

družstevného bytu je do určitej miery relatívna, a to preto, že dôvody, pre ktoré môže 

bytové družstvo svojho člena zbaviť užívacieho práva k bytu majú širší okruh ako 

u vlastníckeho práva.59 Člen bytového družstva a nájomca družstevného bytu môže 

pomerne ľahko prísť o výhody spojené s užívaním tohto bytu a to i bez svojho zavinenia 

v prípade zlého hospodárenia vlastníka bytu, bytového družstva, ktoré člen družstva môže 

ovplyvniť len ťažko. V prípade ak sa družstevný majetok dostane do konkurzu spadajú tam 

i družstevné byty.  

Nájom iného ako družstevného bytu sa javí ako najmenej výhodný spomedzi 

týchto režimov užívania bytu. Výhodnosť takejto formy bývania je v momente, keď 

nájomca buď nemá dostatočné financie na zakúpenie bytu do svojho vlastníctva, alebo sa 

potrebuje na určitom mieste zdržať len po určitú „krátku“ dobu a neoplatilo by sa mu byt 

kupovať. Oproti nájmu družstevného bytu chýba vôľa dlhodobosti. Po finančnej stránke, je 

však nájom družstevného bytu výhodnejší, keďže je založený na neziskovom princípe 

a naopak z dlhodobého hľadiska je obyčajný nájom veľmi nevýhodný. Hlavne z týchto 

dôvodov je nájom iného ako družstevného bytu využívaný hlavne na území hl. mesta 

Prahy,60 kde sa mnoho ľudí zdržiava krátkodobejšie kvôli práci alebo štúdiu. 

                                                 
59

  Zrov. Nález Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. Pl. ÚS 42/03. 
60

  Viď prílohu č.1 
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3. Prevody vlastníctva družstevných bytov 

Prevodom sa vo všeobecnosti považuje skutočnosť spočívajúca v zmene subjektu 

práva.61 Táto skutočnosť spôsobuje, že súčasný subjekt právo stráca a iný subjekt toto právo 

nadobúda. Toto právo je derivatívne nadobudnuté, čo znamená, že sa odvodzuje podľa 

práva predchodcu. Aplikuje sa teda zásada nemo plus iuris ad alium transfere potest quam 

ipse habet, teda že nikto nemôže na iného previesť viac práv ako sám má. Tým pádom 

okrem samotného práva prechádzajú na nadobúdateľa i záväzky viazané na prevádzané 

právo. Ďalším znakom prevodu je to, že tkvie len na vôli účastníkov prevod uskutočniť (na 

rozdiel od prechodu). Tieto všeobecné znaky prevodu, ale i ďalšie špecifické znaky sa do 

určitej miery aplikujú i na prevody družstevných bytov. Predmetom týchto prevodov je teda 

družstevný byt (viď kapitolu 1.4.1) a subjektmi prevodu sú bytové družstvo (viď kapitolu 

1.2), ktoré je vlastníkom družstevného bytu na jednej strane a jeho členom, ktorý je 

nájomcom v danom byte, na strane druhej.62 

3.1. Povinné prevody 

Každý vlastník má, podľa platnej právne úpravy, možnosť voľne nakladať 

s predmetom svojho vlastníckeho práva, čo znamená i voľne sa rozhodnúť či a komu 

previesť vlastnícke právo. Toto právo spadá medzi základné ľudské práva a je zakotvené 

v čl. 11 odst. 1 Listiny základných práv a slobôd ( ďalej len „LPS“) v spojení s § 123 a § 

124 ObčZ. Ako už bolo spomínané vyššie v roku 1992 bol prijatý tzv. transformačný zákon 

na ktorého základe prebiehala transformácia bytových družstiev vzniknutých pred 

účinnosťou ObchZ (teda SBD a LBD), a ktorý tiež stanovil kontraktačnú povinnosť týchto 

družstiev k prevedeniu vlastníckeho práva k bytom (príp. nebytovým priestorom) do rúk ich 

členov pri splnení zákonných podmienok a dodržaní lehôt. Táto zákonná povinnosť 

bytových družstiev uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytov je výnimkou zo 

všeobecnej úpravy prevodov vlastníctva bytov. U tzv. nových bytových družstiev takáto 

povinnosť vyplývajúca zo zákona neexistuje. K povinným prevodom vlastníctva 

k družstevným bytom vyvstávajú mnohé argumenty protiústavnosti týchto prevodov. Tieto 

                                                 
61

  Napr. LUBY, Š. Vlastníctvo bytov. Vyd. 1. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 

1971, s. 409, ďalej DVOŘÁK, Tomáš. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Vyd. 1. Praha: ASPI, 

2007, s. 164, SELUCKÁ, Markéta a Romana PETROVÁ. Vlastnictví bytu. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2006, s. 38 a ďalší 
62

  Podmienky vzniku členstva nájdeme v ustanovení § 227 a násl. ObchZ. 
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argumenty spočívajú v tvrdení, že sa jedná o vyvlastnenie bytových družstiev povinných 

previesť vlastníctvo k bytom, ktoré je v priamom rozpore s čl. 11 odst. 4 LPS keď je 

odobrané vlastnícke právo k ich majetku bez náhrady a nie je na odňatí žiadny verejný 

záujem.63 Na druhej strane tu máme právo členov na majetkovú účasť, ktorí sa často krát 

v LBD a SBD finančne či svojpomocne podieľali na výstavbe, prípadne obstaraní bytov, 

ktoré cez družstvo neskôr dostali k užívaniu. Dôležitým faktorom je, že skoro celý majetok 

bytových družstiev nevznikol vďaka úspešnej podnikateľskej, resp. nepodnikateľskej 

činnosti družstva, ale práve členskými vkladmi, štátnymi dotáciami a zvýhodnenými 

úvermi. Je možné tvrdiť, že toto majetkové právo členov je pomocou TransfZ (resp. ZoVB) 

premenené na právo na prevod vlastníctva k danej jednotke. Nejedná sa teda o protiústavne 

vyvlastnenie. Členovi po prevode vlastníckeho práva k jednotke zaniká právo na výplatu 

vysporiadacieho podielu v rozsahu v akom bola jeho účasť v niekdajšom SBD a vo väčšine 

prípadov mu zaniká členstvo v danom bytovom družstve. Tento argument v malej miere 

narušuje fakt, že nie všetci členovia po prevode vlastníctva k družstevným jednotkám prišli 

i o samotné členstvo v bytovom družstve, avšak úprava stanovuje i napriek kontinuite 

členstva, že právo na majetkové vysporiadanie člena zaniká prevodom danej jednotky. 

Ústavnosťou ustanovení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 ZoVB sa zaoberal i Ústavný súd ČR, keď vo 

svojom rozhodnutí judikoval, že „napadená usnesení nejsou v rozporu s čl. 11 Listiny 

základních práv a svobod, jehož se navrhovatel dovolává, a ani z jiných důvodů nejsou 

protiústavní.“64 

3.1.1. Predpoklady potrebné na povinný prevod družstevných jednotiek 

3.1.1.1. Bezplatnosť prevodu 

Zákon č. 42/1992 Sb. i zákon č. 72/1994 Sb., užívajú vo svojich ustanoveniach 

pojem bezplatného prevodu. Ak člen družstva spĺňa podmienky stanovené zákonom má mu 

byť družstevný byt prevedený do vlastníctva bezplatne. Nejde však o bezplatnosť 

absolútnu, pretože ustanovenia týchto zákonov stanovujú, povinnosť člena družstva  určitú 

čiastku vypočítanú zákonom stanoveným spôsobom uhradiť, z čoho vyplýva, že sa jedná 

o bezplatnosť iba relatívnu. Čiastka, ktorú môže družstvo po svojom členovi pri tomto 

                                                 
63

  Lébl,F.: Bytové družstevnictví z pohledu jeho vývoje a transformace in Němcová, I. a kol.: Vybrané 

kapitoly z českého družstevnictví, Praha : Družstevní asociace ČR, 2001, s. 70-71. 
64

  Rozhodnutie Ústavného súdu ČR z dňa 4.4.2006 Pl. ÚS 5/05, uverejnený v Zbierke zákonov pod 

číslom 303/2006 Sb. 
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prevode požadovať nepredstavuje cenu (kúpnu hodnotu) jednotky,65 ale účelovo určenú 

sumu.66 Družstvo realizujúce tento prevod, odhliadnuc od tejto sumy, nemôže po svojom 

členovi požadovať iné plnenie nad rámec zákonom stanovených.  Od bežného bezplatného 

(resp. bezúplatného) prevodu v zmysle ustanovení ObčZ sa bezplatný prevod podľa ZoVB 

a TransfZ líši nedostatkom dobrovoľnosti u oboch zmluvných strán a tiež už vyššie 

popísanej relatívnej bezplatnosti tohto prevodu.67 

Nárok na bezplatný prevod družstevných bytov plynie z ustanovenia § 24 odst. 1 

až 4 ZoVB v nadväznosti na problematiku prevodov upravenú v § 23 odst. 2 a 3 ZoVB. 

Podmienky pre bezplatný prevod sa líšia podľa toho, či ide o bývalé SBD alebo LBD. 

V odst. 1 daného ustanovenia sa stanovuje, že v prípade prevodu družstevných jednotiek, na 

ktorých výstavbu bola poskytnutá finančná, úverová a iná pomoc podľa zvláštnych 

predpisov,68 je možné uplatňovať právo na bezplatný prevod. Podmienkou je vznik 

nájomného vzťahu člena k družstevnej jednotke po splatení členského podielu družstvu. 

U povinných bezplatných prevodov družstevných jednotiek vo vlastníctve bývalých LBD sa 

nevyžaduje podmienka poskytnutej finančnej, úverovej alebo inej pomoci podľa zvláštnych 

predpisov, a to z jednoduchého dôvodu, že sa ich výstavba neuskutočňovala podľa 

právnych predpisov o finančnej družstevnej výstavbe stanovenej v § 24 odst. 1 ZoVB.69 

Ďalej sa tiež u týchto jednotiek vo vlastníctve družstiev, bývalých LBD nevyžaduje 

finančná účasť člena, ale iba samotná podmienka členstva k danému družstvu a vznik 

nájomného vzťahu k bytu, čo potvrdzuje tiež Najvyšší súd ČR vo svojom rozhodnutí 

nasledovne: „Ve vztahu k bytovým družstvům označovaných podle dřívějších předpisů 

„lidová bytová družstva“ postačuje ve smyslu § 24 odst. 2 zák. č. 72/1994 Sb. ke vzniku 

práva na bezplatný převod členovi družstva prokázání existence nájemního vztahu k bytu, 

garáži a ateliéru, který musí svědčit fyzické osobě jako členu družstva, jakož i prokázání 

existence o tom, že nájemní vztah skutečně vznikl na základě skutečností stanovených 

zákonem. V poměrech takto oprávněných osob tak předpoklad splacení členského podílu 
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  Čáp, J., Schödelbauerová, P: Zákon o vlastnictví bytů: komentář. Wolters Kluwer ČR. Praha, 2009, 

str. 351. 
66

  Táto suma je zvyčajne tvorená nesplateným úverom s príslušenstvom poskytnutým družstvu podľa 

predpisov o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe, pripadajúci na danú 

jednotku.(Viac k tejto čiastke v ďalšej kapitole) 
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  Tento prevod sa uskutočňuje bezplatne, pretože družstvo plní svoju zákonnú povinnosť a poskytnutie 

takejto tejto majetkovej hodnoty na základe právnej povinnosti nie je možné považovať za darovanie, 

ktoré je tiež charakteristické tým, že za dar nemá darca poskytovať žiadne protiplnenie (Švestka, J. a 

kol: Občanský zákoník: komentář. C.H.Beck. Praha, 2009. 2.vydání, str. 1792) 
68

  Teda družstevných jednotiek vystavaných v rámci DKBV  
69

  Čáp, J., Schödelbauerová, P: Zákon o vlastnictví bytů: komentář. Wolters Kluwer ČR. Praha, 2009, s. 

249 
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nepředstavuje platný předpoklad vzniku práva na bezplatný převod výše uvedených 

nebytových prostor.“70 

Pre úplne vyčerpanie oblasti bezplatného prevodu bytov je potrebné sa v skratke 

zaoberať i otázkou, či môžu byť priamo zo zákona relatívne bezplatne i iné prevody než tie 

povinné. TransfZ je v tejto otázke pomerne jasný, keď v ustanovení § 24 ukladá takúto 

povinnosť len v prípadoch, keď sú družstvá povinné družstevné byty previesť. ZoVB 

v danej problematike je však menej jednoznačný. Konkrétne v ustanovení § 24 odst. 1 

a odst. 2 ZoVB stanovuje podmienky, po splnení ktorých je družstvo družstevný byt 

povinné previesť relatívne bezplatne, a to tak, že tieto podmienky je možné splniť 

i v prípade ak družstvo nie je povinné previesť družstevný byt, teda v prípadoch keď člen 

družstva včas nepodal výzvu k prevodu podľa § 23 odst. 2 tohto zákona. V týchto prípadoch 

družstvo síce nie je povinné družstevný byt previesť, ale môže tak učiniť na základe 

dobrovoľného rozhodnutia.71 Vzniká teda otázka, či v takomto prípade musí byť i tento 

prevod relatívne bezplatný, alebo môže družstvo požadovať úplatu.  

Na jednej strane pri použití jazykového výkladu musíme dospieť k záveru, že 

všetky prevody medzi bytovým družstvom a jeho členom, v prípade, že nastanú podmienky 

podľa ustanovenia § 24 odst. 1 a 2 ZoVB, sú bezplatné, bez ohľadu, či družstvo je povinné 

tento prevod uskutočniť, alebo tak činí dobrovoľne.72 Na strane druhej sa môže zdať 

nežiaduce požadovať po družstvu, aby svoje dobrovoľné prevody uskutočňoval bezplatne, 

pretože to môže ústiť do  celkového zastavenia takýchto prevodov, a teda by takáto 

požiadavka bola nevýhodná pre obe zmluvné strany. Pri aplikácii princípu autonómie vôle 

a pripusteniu, že zákonodarca stanovil prísnu prekluzívnu lehotu na predloženie výzvy od 

člena a celkovo na uskutočnenie prevodov družstevných bytov je nutné dospieť k záveru, že 

trvanie na bezplatnom prevode vlastníctva k družstevným jednotkám pri nepovinných 

prevodoch i v prípade, že inak tieto prevody spĺňajú podmienky ustanovenia § 24 ZoVB,  

znamená neprimerané obmedzenie účastníkov súkromnoprávnych vzťahov.73 Stále však 

ostáva otázkou či je spravodlivé požadovať od členov náhradu za prevádzané vlastníctvo 
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  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 22.12.2005, sp.zn. 28 Cdo 2817/2005 
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  K tomu tiež rozsudky Najvyššieho súdu ČR zo dňa 26.7.2007, sp.zn 29 Odo 1408/2005 a zo dňa 

19.6.2007, sp.zn. 29 Odo 909/2005 
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  Dvořák, T.: Bytové družstvo: převody družstevních bytů a další aktuální otázky, C.H.Beck. Praha, 

2009, str. 160-161, a obdobne Fiala, J. a kol.: Zákon o vlastnictví bytů : komentář. C.H.Beck. Praha, 

2005, 3.vydání, str. 251. 
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  Zrov. Helešic, F.: Bydlení ve vlastním bytě. C.H. Beck. Praha 2010, str. 30., tiež Čáp, J., 

Schödelbauerová, P: Zákon o vlastnictví bytů: komentář, Wolters Kluwer ČR. Praha, 2009, str. 350, 

364. 
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k družstevnému bytu v podobe kúpnej ceny, keď vo väčšine týchto prípadov sa už 

v minulosti majetkovo podieľali na výstavbe príp. obstarávaní bytových domov, v ktorých 

sa daný byt nachádza, a to len napr. kvôli zmeškaniu pomerne krátke prekluzívnej lehoty na 

podanie výzvy stanovenej právnymi predpismi. Osobne sa prikláňam k názoru, že je to 

spravodlivé už či z vyššie stanovených dôvodov, ale tiež kvôli základnému 

súkromnoprávnemu princípu vigilantibus iura, teda právo patrí bdelým, ktoré je 

aplikovateľné i na tieto situácie.  

3.1.1.2. Lehoty pre uplatnenie výzvy nájomcu a realizáciu prevodu 

Zákonný nárok na prevod družstevného bytu má fyzická osoba, ktorá je členom 

družstva a nájomcom družstevnej jednotky, ktorej sa má prevod týkať, a vyzvalo bytové 

družstvo v zákonom stanovenej lehote k uskutočneniu prevodu. Lehoty na uskutočnenie 

výzvy členom sú stanovené dve. Prvú lehotu určuje ustanovenie § 24 TransfZ, podľa 

ktorého môžu členovia družstva a nájomcovia družstevného bytu vyzvať bytové družstvo 

k uzatvoreniu zmluvy o prevode do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. 

Výzva teda mohla byť podaná dobe od 28.1.1992 do 28.7.1992. Druhú lehotu na podanie 

výzvy určuje ustanovenie § 23 odst. 2 ZoVB a činí dobu od 1.5.1994 do 30.6.1995. 

V oboch prípadoch ide o prekluzívnu lehotu a jej zmeškanie znamená zánik zákonného 

práva na prevod družstevného bytu do vlastníctva člena.  

Následne po podaní výzvy členom sa pristupovalo k uzatvoreniu zmluvy 

o prevode. Problematická sa pri realizácii ukázala v praxi krátka lehota pre uzatvorenie tejto 

zmluvy, ktorá bola primárne stanovená do 31.12.1995, ak si družstvo s členom nedohodlo 

inú lehotu.74 Tato lehota bola stanovená ZoVB a TransfZ žiadnu lehotu pre vlastnú 

realizáciu neuvádzal. Hlavne v prípadoch keď člen družstva bol príliš náruživý na 

uzatvorenie tejto zmluvy, resp. chcel aby sa prevod vlastníctva k družstevnému bytu, ktorý 

obýval uskutočnil čo najrýchlejšie spôsobovalo to nemalé problémy. Zákonodarca pri 

stanovovaní danej lehoty nezvážil dlhý proces pri uzatváraní tejto zmluvy. V prvom rade 

bolo nutné v priebehu iba pol ročnej lehoty pripraviť prevody v rádoch stotisíc 

družstevných jednotiek a pracovalo sa na základe novo prijatého zákona, ktorý v praxi 

nebol absolútne vyskúšaný. Ďalším problémom, hlavne pri väčších bytových domoch bolo 

spracovanie samotného prehlásenia vlastníka (ako základnej náležitosti zmluvy o prevode), 

                                                 
74

  Zmluvné strany si mohli uzatvoriť zvláštnu dohodu, v ktorej stanovili inú lehotu pre uzatvorenie 

zmluvy. Táto lehota bola často zjednávaná na dobu, kedy mal člen splatiť poslednú splátku naňho 

pripadajúcu časť úveru na výstavbu.  
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ktoré v niektorých prípadoch môže zabrať i niekoľko mesiacov, a to všetko pri zariaďovaní 

i normálnej prevádzky družstva, ale i ďalšie problémy ako zápis prevodov do katastru 

nehnuteľností a ďalšie.75 Mnohé prevody sa preto začali uskutočňovať skrz uzatváranie 

zmluvy o zmluve budúcej podľa ustanovení § 289 a násl ObchZ. Pri týchto zmluvách 

vznikali občasne problémy, že boli uzatvárané občianskoprávne zmluvy bez náležitostí 

zmluvy podľa ObchZ, a keďže sa jedná o absolútny obchod dochádzalo pri nich k rozporu 

so zákonom.  

Keďže tým čo neuzatvorili zmluvu o prevode do lehoty stanovenej ZoVB ani 

neuzatvorili zmluvu o zmluve budúcej o prevode hrozilo, že nastane premlčanie práva člena 

družstva na prevod jednotky do jeho vlastníctva, keď v danom prípade platila všeobecná 

štvorročná premlčacia lehota podľa § 397 ObchZ, musel zákonodarca zakročiť, aby 

nedochádzalo k zbytočným súdnym sporom v tejto oblasti. Učinil tak prijatím zákona č. 

103/2000 Sb., ktorý novelizoval ZoVB a stanovil novú premlčaciu dobu pre uplatnenie 

práva na prevod družstevnej jednotky do vlastníctva, resp. na uzatvorenie zmluvy 

o prevode. Čl. II tohto zákona predĺžil lehotu na desať rokov od účinnosti novelizujúceho 

zákona ak zmluva nebola uzatvorená pred jeho účinnosťou. Nová lehota začala teda bežať 

od 1.7.2000 a skončila 1.7.2010, keď nastalo premlčanie práva. I napriek tomuto predĺženiu 

lehoty, stále nedošlo k uzatvoreniu mnohých zmlúv medzi družstvom a jeho členmi 

o prevode a bola potrebná ďalšia novelizácia. Tá prišla v podobe zákona č. 345/2009 Sb., 

ktorý stanovil, že ak nebola zmluva podľa § 23 odst. 2 ZoVB uzatvorená do 1.7.2010 je 

možné právo na uzatvorenie tejto zmluvy uplatniť do 31.12.2020. Právo člena na prevod 

jednotky sa premlčí teda až 1.1.2021. 

3.1.1.3. Výzva nájomcu, resp. člena bytového družstva na prevod 

Pre vznik povinného prevodu družstevných jednotiek musela byť splnená dôležitá 

podmienka z ustanovenia § 23 odst. 2 ZoVB. Oprávnená osoba, ktorá má právny nárok na 

prevod, musela v stanovenej lehote vyzvať družstvo k uzatvoreniu zmluvy o prevod 

vlastníctva družstevnej jednotky. Od tohto okamihu vzniklo členovi právo na uzatvorenie 

zmluvy o bezplatnom prevode vlastníctva družstevnej jednotky, ktorej nájomcom bol. 

Obligatórne náležitosti výzvy zákonom upravené nie sú, ale je možné dovodiť, že sa jedná 

o jednostranný právny úkon člena družstva (nájomcu) v zmysle § 34 ObčZ. Táto výzva by 
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  DVOŘÁK, T. Bytové družstvo převody družstevních bytů a další aktuální otázky, 1. vydání, Praha : C. 

H. Beck, 2009, s. 150 
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tiež mala spĺňať náležitosti upravené v § 37 ObčZ, z ktorého plynie, že výzva musí byť 

učinená slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne pod sankciou neplatnosti. Z požiadaviek 

zrozumiteľnosti a určitosti môžeme dovodiť, že výzva musela obsahovať identifikačné 

údaje oboch strán budúcej zmluvy, označenie predmetu prevodu a dátum, miesto a podpis 

vyzývateľa.76 Zákon ďalej nepredpisuje obligatórnu písomnú formu pre uskutočnenie 

výzvy,77 avšak ak by člen družstva učinil túto výzvu inak ako písomne vystavil by sa 

zbytočnému riziku dôkaznej núdze v prípade sporu.  

Právo na povinný bezplatný prevod vzniklo členovi vo chvíli, keď bola výzva v 

poriadku doručená spravidla do sídla bytového družstva, a to v rozhodnej lehote (išlo 

o hmotnoprávny úkon). Člen mal možnosť svoju výzvu písomne kedykoľvek vziať späť, 

a to za použitia ustanovení § 37 odst. 1 a § 40 odst. 1 ObčZ. Po tomto úkone, resp. po jeho 

doručení bývalému SBD alebo LBD zákonné právo člena zaniklo.78  

3.1.2. Zmluva o prevode vlastníckych práv k družstevným jednotkám 

Povinné prevody družstevných jednotiek prebiehajú typicky na základe zmluvy 

o prevode vlastníckych práv k družstevným jednotkám. Táto zmluva, aby na jej základe 

vznikol právoplatný prevod musí obsahovať určené náležitosti. Týmto náležitostiam, ale 

i tomu čo musí predchádzať uzatvoreniu zmluvy sa budem zaoberať na nasledujúcich 

riadkoch. 

3.1.2.1. Prehlásenie vlastníka budovy 

Aby mohla byť zmluva o prevode vlastníckych práv k družstevným jednotkám 

uzatvorená a hlavne prevod vlastníctva na jej základe zapísaný do katastra nehnuteľností, 

musia byť jednotlivé bytové jednotky v budove, ktorú vlastní bytové družstvo, vymedzené, 

čím sa rozdelí jedna nehnuteľná vec (budova) na viacero samostatných vecí v právnom 

zmysle- jednotiek, teda bytov a nebytových priestorov a spoločných častí domu.79 To vo 

väčšine prípadov prebieha prehlásením vlastníka budovy podľa § 4 ZoVB, ktoré je 

jednostranným a spravidla prvým právnym úkonom vlastníka (príp. spoluvlastníka) budovy 

nutným pre vznik vlastníctva k bytom, keďže týmto prehlásením sa stávajú jednotky 
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  DVOŘÁK, T. Bytové družstvo převody družstevních bytů a další aktuální otázky, 1. vydání, Praha : C. 

H. Beck, 2009, s. 146 
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  Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 26.7.2007, sp. zn. 29 Odo 1408/2005 
78

  DVOŘÁK, T. Bytové družstvo převody družstevních bytů a další aktuální otázky, 1. vydání, Praha : C. 

H. Beck, 2009, s. 148 
79

  V zmysle ustanovenia § 2 písm. g) ZoVB. 
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spôsobilé byť predmetom vlastníckych práv vrátane spoluvlastníckeho podielu na 

spoločných častiach domu a pozemku.80 K tomu obdobne judikoval Mestský súd v Prahe 

nasledovne: „Jednou z podmínek vkladu do katastru nemovitostí je i oprávnění účastníka 

řízení nakládat předmětem právního úkonu (§ 5 zákona č. 265/1992 Sb.). K tomu, aby 

mohla být jednotka převáděna do vlastnictví, je nutné, aby již dříve nebo později současně s 

návrhem na vklad smlouvy o převodu jednotky bylo katastrálnímu úřadu předloženo ke 

vkladu také prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek ve smyslu § 5 zákon č. 

72/1994 Sb.“81   

Už v tomto prvom štádiu prevodu vznikali v praxi problémy, keď družstvá viazané 

povinnosťou na takýto prevod odmietali zaistiť potrebné predpoklady pre uzatvorenie 

zmluvy o prevode bytu v podobe samotného prehlásenia, a tým vymedzenia jednotiek.82 

I z tohto dôvodu bol novelou 345/2009 Sb., s účinnosťou od 1.1.2010, § 23 ZoVB doplnený  

o odst. 4, ktorý stanovil povinnosť družstva podať návrh na vklad prehlásenia do katastra 

nehnuteľností.83 Tým boli doplnené zákonom stanovené pravidlá postupu v rámci 

povinných prevodov družstevných jednotiek. Novela tiež určila 10- mesačnú lehotu na 

podanie tohto návrhu plynúcu odo dňa keď prvý člen družstva, ktorý má nárok na prevod 

jednotky nachádzajúcej sa v danej budove a splnil podmienky pre prevod podľa ZoVB. 

Bytové družstvá spadajúce do kategórie bytových družstiev povinných bezplatne previesť 

vlastnícke právo k jednotke na svojich členov však mali povinnosť vypracovať a podať 

návrh na vklad do katastru nehnuteľností i pred touto novelizáciou a členovia sa tak mohli 

domáhať tejto povinnosti súdnou cestou. K tomu judikoval Najvyšší súd: „Povinnost učinit 

prohlášení o vymezení bytových jednotek (a následně i povinnost byt převést jen 

dosavadnímu nájemci bytu) vzniká jen bytovému družstvu, které má ve vlastnictví budovu s 

byty, jejichž nájemci jsou fyzické osoby - členové družstva.“84I napriek jednoznačnému 

určeniu povinnosti družstva k vytvoreniu prehlásenia nastáva problém v procesnom spôsobe 

ako donútiť družstvo k splneniu tejto povinnosti. Aj po novele ZoVB totiž stále ostávali 

niektoré družstvá, ktoré odmietali svoju povinnosť plniť a členovia nemali inú možnosť, 

ako obrátiť sa na súd. Jedným z návrhov súdu pre členov bolo podávať žalobu na 
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  Bradáč, A., Fiala, J. a kol. Rádce majitele nemovitostí. 2. vydání, Praha : Linde Praha, a. s., 2006, s. 

59 – 66. 
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  Rozsudok Mestského súdu v Prahe, sp. zn. 33 Ca 215/98  
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  Dôvodová správa (volebné obdobie 2006 – 2010) – 266/0 Návrh skupiny poslancov na vydanie 

zákona č. 345/2009 Sb., ktorým sa mení zákon č. 72/1994 Sb. 
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  ČÁP, J., SCHÖDELBAUEROVÁ, P. Zákon vlastnictví bytů. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 330. 
84

  Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 28. 1. 2004, sp. zn. 28 Cdo 2623/2003. 
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nahradenie chýbajúceho prejavu bytového družstva podľa §161 odst. 3 zákona č. 99/1963 

Sb.,85 86 avšak tento spôsob bol pre žalobcov veľmi nevýhodný vzhľadom k náročnosti 

vypracovania takéhoto prehlásenia, ktoré muselo byť súčasťou žalobného petitu.  Vrchný 

súd v Prahe zhodnotil všetky podmienky a svoj názor zhrnul vo svojom rozsudku v ktorom 

judikoval, že ustanovenie § 161 odst. 3 OSŘ nie je v danej situácii aplikovateľné, pretože 

prehlásenie je jednostranným prejavom vôle vlastníka budovy, ktorý mu nie je možné 

predpísať a ani oprávnený člen nemá k vypracovaniu potrebné podklady a dokumenty. 

Vlastník budovy môže byť k splneniu svojej povinnosti donútený žalobou na plnenie.87 

Obdobne rozhodol i Najvyšší súd ČR keď stanovil, že žalobcovi stačí v takomto spore iba 

odkaz na ustanovenie § 4 ZoVB a doplnil rozhodnutie o názor k novelizácii ZoVB 

nasledovne: „Povinností družstva je učinit všechny úkony, které jsou nezbytným 

předpokladem pro uzavření této smlouvy, včetně prohlášení vlastníka o určení prostorově 

vymezených částí.“88    

I prehlásenie vlastníka budovy, má stanovené svoje obligatórne náležitosti v § 4 

ZoVB, ktoré stanovuje, že prehlásenie musí obsahovať okrem iného označenie budovy, 

číslo jednotiek, popis jednotiek, ich príslušenstvo, podlahovú plochu, určenie spoločných 

častí budovy, označenie pozemku, práva a záväzky týkajúce sa budovy atď., a to v písomnej 

forme. Povinnú prílohu prehlásenia tvoria pôdorysy všetkých podlaží, prípadne ich schémy 

určujúce polohu jednotlivých jednotiek a spoločných častí domu s údajmi o podlahových 

plochách jednotiek. A hlavne tvorí zákonom stanovenú obligatórnu prílohu zmluvy 

o prevode podľa novelizovaného znenia § 4 odst. 1 ZoVB. 

Návrh na vklad prehlásenia vlastníka do katastra nehnuteľností nie je nutné 

v súlade s § 5 odst. 1 ZoVB podávať s prvou zmluvou o prevode jednotky, ale je možné 

doručiť ho katastru až následne ku viacerým zmluvám o prevode jednotiek v danej 

nehnuteľnosti.  

3.1.2.2. Uhradenie nesplatených častí úveru 

Potom, čo člen družstva vyzval bytové družstvo k prevodu jednotky do 

vlastníctva, a toto družstvo vymedzilo prehlásením vlastníka (spoluvlastníka) budovy 

                                                 
85

  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platnom znení (ďalej len „OSŘ“) 
86

  Súd vychádzal z predpokladu, že bez vydania prehlásenia nie je možné zmluvu o prevode vlastníctva 

uzatvoriť, a teda že inak ako takouto žalobou sa postupovať nedá. 
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  Rozsudok Vrchného súdu v Prahe zo dňa 17.12.1999, sp. zn. 11 Cmo 472/1999. 
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  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 7.5.2002, sp. zn. 30 Cdo 1068/2000. 
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jednotky v dome môže nastať ďalšia fáza prevodu jednotky do vlastníctva spočívajúca vo 

vypočítaní a uhradení nesplatenej časti investičného úveru vrátane príslušenstva 

poskytnutého štátom na výstavbu daného bytového domu. Takéto úvery určené na výstavbu 

bytov boli štátom poskytované napr. na základe vyhlášky Federálneho ministerstva financií, 

Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej 

socialistickej republiky a predsedom Štátnej banky československej č. 136/1985 Sb., 

o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 

a modernizácii rodinných domov v osobnom vlastníctve89 a boli poskytované na dobu 30 

i viac rokov (až do 40 rokov) od dokončenia stavby a to hlavne bývalým SBD. Účastníkom 

úverových zmlúv, na ktorých základe bol úver za zvýhodnených podmienok bankou 

poskytnutý, je družstvo a nie člen družstva, ktorý užíva družstevný byt vystavaný s touto 

úverovou pomocou, a preto je družstvo povinné tento úver splácať. V skutočnosti však úver 

splácajú členovia družstva a nájomcovia družstevných bytov, keď čiastky odpovedajúce 

výške splátok úveru, pripadajúcu na byt, ktorý užívajú, platia družstvu formou nájomného. 

90  

Bytovému družstvu na základe tejto vyhlášky vznikala povinnosť splácať úver 

v polročných splátkach, čo sa prenáša i do prípadov, keď člen družstva splatí čiastku tohto 

úveru vo výške pripadajúcej na družstevný byt v ktorom je nájomcom. Družstvo potom, čo 

čiastku nesplatenej časti úveru pripadajúcu na prevádzaný byt k dátumu pravidelnej 

polročnej splátky úveru od člena družstva obdrží, spolu s pravidelnou splátkou úveru na 

daný polrok prevedie banke a zároveň určí, ktorých jednotiek sa táto mimoriadna platba 

týka. Banka s družstvom následne uzatvorí dodatok k úverovej zmluve, na ktorého základe 

bude vzťah medzi družstvom a bankou naďalej pokračovať, s tým, že predmetom bude úver 

pripadajúci na dosiaľ neprevedené jednotky. Zákonodarca týmto opatrením bráni banke, 

aby vypovedala úverový vzťah pre porušenie úverových podmienok zo strany družstva, ku 

ktorým došlo rozdelením budovy, na ktorej viazne zádržné právo banky.91 92 
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  Oehm, J. In Fiala, F., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T. Zákon o vlastnictví bytů : komentář. 3. 

vydání, Praha : C. H. Beck, 2005, s. 263 -286. 
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  Fiala, J. a kol.: Zákon o vlastnictví bytů : komentář. C.H.Beck. Praha, 2005,3.vydání, str. 271 
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  Zádržné právo je terminologicky ekvivalentné českému výrazu „zástavní právo“ 
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  Fiala, J. a kol.: Zákon o vlastnictví bytů : komentář. C.H.Beck, Praha, 2005.3.vydání, str. 291. Dvořák, 

T.: Bytové družstvo: převody družstevních bytů a další aktuální otázky. C.H.Beck. Praha, 2009 , str. 

165. 



35 

 

Potvrdenie od banky o uhradenie časti nesplateného úveru s príslušenstvom 

k prevádzanej jednotke tvorí obligatórnu súčasť návrhu na zápis prevodu vlastníctva do 

katastru nehnuteľností a dôjde ním k výmazu zádržného práva banky k danej jednotke. 

3.1.2.3. Právny režim zmluvy 

Vo všeobecnosti platí, že právne vzťahy k jednotkám sa riadia subsidiárne 

ustanoveniami ObčZ a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa nehnuteľností. Toto 

pravidlo je zakotvené v ustanovení § 3 odst. 2 ZoVB. Zmluva o prevode vlastníctva 

družstevnej jednotky podľa § 24 ZoVB je zvláštnym zmluvným typom, ktorý sa aplikuje pri 

bezplatných povinných prevodoch a nepôjde o zmluvu kúpnu alebo darovaciu podľa ObčZ. 

Ako vyplýva už z vety prvej tohto odstavca nebude sa táto zmluva riadiť ustanoveniami 

ObchZ, pretože sa nejedná o zmluvu týkajúcu sa podnikateľskej činnosti zmluvných strán, 

ale o špecifickú formu transformácie majetkovoprávnych vzťahov medzi povinnými 

bytovými družstvami a ich členmi, nájomcami. K náležitostiam zmluvy, ktoré naviac 

stanovuje ZoVB sa použijú i všeobecné ustanovenia § 34 a násl. ObčZ.93  

Podobu kúpnej, poprípade darovacej alebo zmiešanej zmluvy podľa ObčZ majú 

predovšetkým zmluvy o prevode družstevnej jednotky, ktoré sa netýkajú povinných 

prevodov vlastníctva. 

Určenie právneho režimu zmluvy o bezplatnom prevode vlastníctva družstevnej 

jednotky nie je úplne jednoznačné. Bytové družstvo podľa § 225 ObchZ vzniká zápisom do 

obchodného registra a má podľa § 2 odst. 2 písm. a) ObchZ postavenie podnikateľa. 

Z vyššie stanoveného je však jasné, že záväzkový vzťah vzniknutý podľa tejto zmluvy 

medzi členom družstva a bytovým družstvom sa netýka podnikateľskej činnosti družstva 

a aplikácia ustanovenia § 261 odst. 1 ObchZ je vylúčená.94  

3.1.2.4. Náležitosti zmluvy 

Základná úprava zmluvy o prevode vlastníctva družstevnej jednotky je obsiahnutá 

v § 6 ZoVB. Toto ustanovenie nám stanovuje obligatórne náležitosti zmluvy a týka sa 

všetkých zmlúv o prevode vlastníctva jednotiek bez ohľadu na pôvodného vlastníka, 

                                                 
93

  DVOŘÁK, T. Bytové družstvo převody družstevních bytů a další aktuální otázky, 1. vydání, Praha : C. 

H. Beck, 2009, s. 175 
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  Aplikácia ObchZ je vylúčená i z dôvodu, že ten upravuje prevod iba hnuteľných vecí a aj napriek 

tomu, že jednotka nie je výslovne prehlásená za nehnuteľnosť, tak podľa § 3 odst. 2 ZoVB sa právny 

vzťah k jednotke riadi ustanoveniami ObčZ o nehnuteľnostiach. 
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prevádzajúceho. Okrem týchto náležitostí je potrebné rešpektovať i všeobecné náležitosti 

zmlúv stanovených v § 43 a násl. ObčZ, ktoré však výslovne vymenované nie sú. 

Všeobecnými náležitosťami zmluvy sú teda právne náležitosti zmlúv ako 

občianskoprávnych úkonov všeobecne, predovšetkým subjekty, objekt a obsah zmluvy.  

3.1.2.4.1. Náležitosti podľa všeobecných predpisov 

Subjekty zmluvy o prevode vlastníctva družstevnej jednotky špecificky 

ustanovené nie sú. S ohľadom na špecifickosť objektu zmluvy je s použitím ďalších 

ustanovení (o ochrane nájomcu, člena družstva a ďalšie) jasné, že pôjde o družstvo na strane 

prevádzajúceho a člena družstva, nájomcu družstevného bytu na strane nadobúdateľa. 

V prípade, ak by sa prevádzala jednotka do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

(ďalej len „BSM“),95 musia byť obaja manželia uvedení na zmluve na strane nadobúdateľa. 

I právnická osoba, ktorá je členom družstva a nájomcom v družstevnom byte alebo 

družstevnom nebytovom priestore môže byť účastníkom zmluvy na strane nadobúdateľa 

a to i napriek tomu, že jej ochrana plynúca zo zákona, konkrétne ustanovenie § 23 odst 1 

ZoVB, neprislúcha. Zákon takúto situáciu ani nevylučuje ani nezakazuje. Špeciálnym 

prípadom je prevod družstevných nadstavieb a vstavieb, kde družstvo nie je vlastníkom (ani 

spoluvlastníkom) budovy, ale plynie mu právo z vecného bremena. V takomto prípade 

družstvo ako nevlastník nemôže v súlade so zásadou „nemo plus iuris ad alium transferre 

potest quam ipse habet“ vlastníctvo previesť, avšak ak prevádza vnútorné vybavenie bytu 

alebo nebytového priestoru môžu byť pri použití jednej zmluvy o prevode na strane 

prevádzajúceho dva subjekty, a teda vlastník domu ako prevodca vlastníctva jednotky 

a bytové družstvo ako prevodca vnútorného vybavenia jednotky. 

Objektom zmluvy o prevode vlastníctva družstevnej jednotky je družstevný byt alebo 

družstevný nebytový priestor, tak ako definované v úvode práce, vždy priestorovo 

vymedzené ako jednotka. S jednotkou je spojený i spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach domu a spoluvlastnícky podiel (či iné právo) na pozemku. 

Obsahom zmluvy o prevode vlastníctva družstevnej jednotky je záväzok doterajšieho 

vlastníka jednotky previesť vlastníctvo k nej a sním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na 

spoločných častiach domu (príp. pozemku) na nadobúdateľa a odpovedajúce právo 

nadobúdateľa na tento prevod. V zmluve musí byť samozrejme vyjadrený prejav vôle 
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  BSM je slovenský termín odpovedajúci českému „společnému jmění manželů“. 



37 

 

účastníkov vzťahu, čiže prejav vôle prevádzajúceho previesť vlastníctvo jednotky na 

nadobúdateľa a prejav vôle nadobúdateľa, že prevod vlastníctva akceptuje. Tento prejav 

vôle musí mať písomnú formu (pretože sa jedná o prevod kvázi nehnuteľnosti) a byť 

učinený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, s rizikom neplatnosti zmluvy. 

3.1.2.4.2. Špeciálne náležitosti 

V rámci ZoVB máme upravené ako už vyššie odznelo v ustanovení § 6 náležitosti, 

ktoré sa pridávajú k tým obecným podľa ObčZ a sú to konkrétne označenie budovy alebo 

domu podľa údajov katastru nehnuteľností, číslo jednotky, umiestnenie v budove , popis 

bytu, určenie spoločných častí domu, označenie pozemku a ďalšie. K týmto informáciám sa 

tiež musí ku zmluve priložiť pôdorys podlaží.  

ZoVB tiež upravuje dva špeciálne typy zmlúv, ktoré sa týkajú bezplatných 

povinných prevodov vlastníctva družstevných jednotiek. Jedná sa konkrétne o zmluvu 

o bezplatnom prevode vlastníctva družstevného bytu a nebytového priestoru a zmluva 

o bezplatnom prevode ideálneho spoluvlastníckeho podielu na družstevnom nebytovom 

priestore. Prvá z uvedených sa použije v prípadoch, keď ide o prevod vlastníctva bytov 

a nebytových priestorov (v zásade garáží, ateliérov a pod.) podľa § 24 odst. 1 až 3 ZoVB 

a druhá z uvedených typov zmlúv sa použije na prevody ideálnych spoluvlastníckych 

podielov na družstevných nebytových jednotkách podľa § 24 odst.4. 

Vedľa všeobecných náležitostí občianskoprávnych zmlúv a náležitostí § 6 ZoVB 

nájdeme v ustanovení § 24 odst. 5 až 7 ZoVB ďalšie zvláštne náležitosti. V prvom rade je 

nutné v zmluve o prevode vlastníctva družstevnej jednotky uviesť záväzok člena družstva- 

nadobúdateľa uhradiť družstvu čiastku, ktorá odpovedá nesplatenému úveru 

s príslušenstvom poskytnutú družstvu, pripadajúcu na prevádzaný byt k dátumu pravidelnej 

polročnej splátky úveru. Ďalšou súčasťou zmluvy musí byť záväzok strán vzájomne 

vyrovnať prostriedky z nájomného  určených na financovanie opráv a údržby budovy atď, 

pripadajúce na prevádzanú jednotku. Táto súčasť zmluvy je podľa Najvyššieho súdu ČR 

podstatnou a pri jej opomenutí sa zmluva o prevode vlastníctva stane neplatnou.96 Z vyššie 

uvedeného nám jasne vyplýva, že v danom ustanovení sa nachádzajú dva záväzky. 

Nejasnosť pri výklade však môže veľmi ľahko vzniknúť pri zameraní sa na ust. §24 odst. 5 

veta posledná, pretože i napriek tomu, že ustanovenie jasne hovorí o dvoch záväzkoch, tak 
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  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 23.5.2003, sp. zn. 29 Odo 560/2001 
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v danej vete je použité slovo záväzok v jednotnom čísle. V tomto prípade, môže vyvstať 

otázka či pre prechod vlastníckeho práva postačí splatiť len úver alebo je nutné splniť oba 

záväzky. K tejto otázke Zítek uviedol nasledovné: „Tuto nejasnost je nutno překonat 

výkladem, kdy i při použití jednoduchých interpretačních metod docházím k závěru, že 

zákonodárce měl na mysli jakýkoliv závazek v tomto ustanovení uvedený, a tedy i oba 

dva.“97 Obdobne sa vyjadrujú i ďalší autori98 a zhodujú sa na tom, že vlastníctvo k jednotke 

prechádza až po splnení oboch záväzkov.   

3.1.3. Náklady spojené s prevodom vlastníctva 

Náklady spojené s prevodom vlastníctva môžu byť pomerne vysoké, hlavne ak ide 

o prvý prevod družstevného bytu v budove. V prvom rade je dôležité vydať prehlásenie 

vlastníka budovy podľa ustanovenia § 4 ZoVB a v ňom vymedziť časti budovy, ktoré sa 

stanú jednotkami a časti budovy, ktoré sa stanú spoločnými časťami domu. Keďže takéto 

prehlásenie vlastníka budovy, a to hlavne u budov rozsiahlejších, môže byť pomerne 

nákladné,99 je možné pozorovať v niektorých prípadoch snahu družstva preniesť povinnosť 

hradenia týchto nákladov na členov družstva, teda budúcich nadobúdateľov. Tento postup 

družstiev však nemá oporu v platných právnych predpisoch. ZoVB a ani iný právny predpis 

vo svojich ustanoveniach nerieši otázku, či člen družstva, ktorý má právo na bezplatný 

prevod družstevného bytu, je povinný niesť náklady spojené s prevodom družstevného bytu 

do svojho vlastníctva, alebo či takúto povinnosť vzhľadom na to, že sa jedná o bezplatná 

prevod len relatívny nemá. 

Zákon ukladá družstvu povinnosť previesť družstevný byt do vlastníctva člena a v 

rámci toho musí vykonať i všetky úkony s tým spojené, i napriek tomu, že zákon výslovne 

nevypočítava úkony potrebné pre uskutočnenie prevodu. Keďže prehlásenie vlastníka 

budovy i akýkoľvek iný úkon v rámci procesu prevodu je nutnou podmienkou k splneniu 

povinnosti družstva, ktorou je prevod vlastníctva družstevného bytu, musí družstvo všetky 

potrebné úkony učiniť a niesť i náklady s tým spojené.100 Inak by hrozilo, že si nebude plniť 
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  ZÍTEK, A. Bytová družstva a převody jednotek do vlastnictví. Právní rozhledy 14/2010, s. 503. 
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  FIALA, J., NOVOTNÝ, M., OEHM, J. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3. doplněné 

a přepracované vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 272. a tiež DVOŘÁK, T. Bytové družstvo převody 

družstevních bytů a další aktuální otázky, 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2009, s. 182. 
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  Dvořák, T.: Bytové družstvo: převody družstevních bytů a další aktuální otázky. C.H.Beck, Praha, 

2009, str. 171-172. 
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  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 7.5.2002, sp.zn. 30 Cdo 1068/2000 a rozsudok Najvyššieho 

súdu ČR zo dňa 27.3.2002, sp.zn. 30 Cdo 1069/2000. 
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svoje povinnosti a člen družstva sa môže domáhať žalobou o splnení povinnosti na súde 

svojho práva.  

Družstvo, ktoré je povinné k bezplatnému prevodu vlastníctva družstevných bytov 

musí teda dopredu počítať so zvýšenými nákladmi, ktoré mu procesom prevodov vzniknú. 

V danej problematike nemôžem súhlasiť s názorom, že družstvá nemôžu mať k dispozícii 

špeciálne prostriedky na úhradu vyhotovenia prehlásenia vlastníka, pretože všetky platby 

členov, nájomcov, sú dopredu určené a nemôžu byť použité k inému účelu.101 Domnievam 

sa totiž, že i náklady spojené s prehlásením vlastníka spadá pod náklady vznikajúce správou 

družstva a je možné ich zahrnúť do výpočtu nájmu. Družstvo si dokonca vie dopredu 

vypočítať približnú výšku týchto nákladov, keďže lehota na uskutočnenie výziev na prevod 

družstevných bytov od členov skončila 30.6.1995, a teda vie odhadnúť koľkým členom ešte 

byt prevedený nebol.  

Na nákladoch spojených s prevodom družstevných bytov sa môžu podieľať 

i členovia družstva, resp. môžu ich uhradiť i v plnej výške. To či členovia prevezmú úhradu 

nákladov je však čisto na dobrovoľnom rozhodnutí člena a v prípade ak tak neučiní, nie je 

možné mu v prevode brániť.  

Iná situácia môže nastať pri ďalšom druhu nákladu, ktorý vzniká pri vypracovaní 

zmluvy o prevode družstevného bytu do vlastníctva člena s ktorou je spojené podanie 

návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastru nehnuteľností. Znova platí, že sa bude 

výška nákladov líšiť podľa toho, či sa jedná o prevod prvý v danej budove, alebo ide 

o prevod jednotiek už vymedzených. Zatiaľčo úkony predchádzajúcej uzatvoreniu zmluvy 

o prevode vlastníctva družstevných bytov sú jednostrannými úkonmi družstva, zmluva je už 

úkon dvojstranný oboch zmluvných strán. Vyvstáva teda otázky, prečo by družstvo, 

i napriek tomu, že je povinné uzatvoriť zmluvu o prevode, malo tiež niesť celkové 

náklady.102 Pri zodpovedaní tejto otázky musíme vychádzať zo všeobecných zásad 

zmluvného práva, z ktorých plynie, že strany by sa mali na úhrade nákladov spojených 

s vypracovaním zmluvy o prevode dohodnúť. V praxi vypracovanie zmluvy o prevode 

zväčša pripadá bytovému družstvu, čo je len logické, kvôli tomu, že len ono disponuje 

všetkými potrebnými informáciami a dokumentáciou, je ale dôležité povedať, že takáto 

povinnosť družstvu zo zákona nevyplýva.   
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  Dvořák, T.: Bytové družstvo: převody družstevních bytů a další aktuální otázky, C.H.Beck. Praha, 
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  Zatočil, J.: Převody družstevních bytů do vlastnictví. Právní rádce. Ročník: 1996. Číslo 5, str. 16-17. 
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3.1.4. Majetkové sankcie pri nesplnení povinnosti prevodu družstvom 

Jednou z mnohých noviel ZoVB bola i novela uskutočnená prostredníctvom 

zákona č. 345/2009 Sb., ktorým došlo k doplneniu o ustanovenie § 23 odst. 5. 

Dané ustanovenie stanovuje, že v prípade, ak družstvo družstevný byt neprevedie 

svojmu členovi, nájomcovi družstevného bytu, ktorý má právo na prevod družstevného bytu 

do vlastníctva, ani do 10 mesiacov odo dňa, keď člen družstva, ktorý zároveň splnil všetky 

podmienky stanovené mu týmto zákonom na získanie práva na prevod družstevného bytu, 

teda, že splnil všetky záväzky voči družstvu a uhradil sumy stanovené ust. § 24 odst. 5 a 7 

ZoVB, písomne vyzval družstvo k uzatvoreniu zmluvy o prevode vlastníckeho práva, 

vznikne družstvu povinnosť uhradiť členovi družstva zvláštnu majetkovú sankciu vo výške 

100,- Kč za každý začatý deň omeškania. Táto povinnosť nevzniká jedine v prípade, že 

omeškanie bolo spôsobené členom družstva, ktorého sa prevod týka. 

Dané ustanovenie je odzrkadlením snahy zákonodarcu postihnúť najčastejšie 

a najzávažnejšie prípady porušovania povinnosti družstva, teda situácie, keď družstvu boli 

splatené všetky záväzky, ku ktorým je člen družstva povinný v súvislosti s prevodom 

družstevného bytu do svojho vlastníctva a i napriek tomu mu družstvo byt odmietlo 

previesť. 

Aby mohol člen uplatniť právo na zaplatenie majetkovej sankcie musí najprv 

splniť všetky podmienky, ktoré mu plynú z ustanovení ZoVB na vznik práva na bezplatný 

prevod vlastníctva, ďalej učiniť písomnú výzvu na uzatvorenie zmluvy o prevode 

družstevného bytu a vyčkať 10 mesiacov od doručenia tejto výzvy družstvu. Dôležité je 

upozorniť, že písomná výzva na uzatvorenie zmluvy o prevode sa líši od výzvy učinenej na 

začiatku celého procesu v podobe výzvy na prevod vlastníctva družstevného bytu podľa ust. 

§ 23 odst. 2 ZoVB alebo § 24 TransfZ. Hlavným rozdielom je, že pri výzve na uzatvorenie 

zmluvy o prevode družstevného bytu je nutné, aby mal člen splnené ostatné podmienky 

vyplývajúce zo zákona, teda napr. uhradenú časť nesplateného investičného úveru, ktorý 

pripadá na prevádzaný byt a uhradené ďalšie záväzky voči družstvu,103 a tiež touto výzvou 

právo na majetkovú sankciu vzniká, zaťiaľčo na základe výzvy podľa ust. § 23 odst. 2 
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ZoVB alebo § 24 TransfZ právo (na prevod vlastníctva k družstevnému bytu) členovi 

nevzniká, to existuje ex lege.104   

Člen družstva, nájomca družstevného bytu, ktorý je oprávnený k prevodu 

vlastníckeho práva k užívanému družstevnému bytu môže žalobu, ktorou by sa domáhal 

prevodu družstevného bytu do svojho vlastníctva podať i pred uplynutím stanovenej 10 

mesačnej lehoty. Tá je rozhodná iba na právo na majetkovú sankciu určenú v ust. § 23 odst. 

5 ZoVB. 

3.1.5. Účinky a dôsledky prevodu 

Prevod družstevného bytu do vlastníctva členov bytových družstiev prináša okrem 

zmeny v osobe vlastníka bytu ďalšie dôsledky. Jednou s výrazných zmien je zmena 

právneho vzťahu medzi bytovým družstvom a členom družstva, ktorý nadobudol 

vlastníctvo k prevádzanej bytovej jednotke. Hlavným účelom bytového družstva je 

zaisťovať bytové potreby svojich členov. V momente prevedenia jednotky, v prípade ak 

nenastane zrušenie členstva po prevode, sa teda základný účel stráca a člen družstva si 

začína zabezpečovať bytové potreby sám ako vlastník bytu. Naďalej trvajúce členstvo 

stráca zmysel i napriek tomu, že naďalej môže člen družstva využívať práva z členstva mu 

vyplývajúce, akými sú hlasovacie právo na rozhodovaní členskej schôdze družstva a pod. 

Jedine tento aspekt môže pre člena družstva a nadobúdateľa bývalej družstevnej jednotky 

prinášať výhody v prípade, ak sa v budove, kde sa nachádza jeho byt nachádzajú naďalej 

i družstevné byty a týmto spôsobom môže úspešnejšie vytvárať vôľu spoločenstva 

vlastníkov jednotiek, tým, že sa podieľa na vôli bytového družstva. Automatický zánik 

členstva v bytovom družstve po prevedení družstevného bytu do vlastníctva člena družstva 

zákon nepredpokladá.  

V niektorých prípadoch môže nastať situácia, nebezpečná hlavne pre zvyšných 

členov družstva, ktorí ostávajú nájomcami, ak počet členov- vlastníkov umožní prehlasovať 

členov- nájomcov, čím môžu začať presadzovať záujmy odlišné od záujmov bytového 

družstva s jeho členmi- nájomcami. Situácia je nebezpečná hlavne z dôvodov, že členovia- 

vlastníci nemusia mať tak intenzívny záujem na správnom hospodárskom fungovaní 

bytového družstva, pretože i v prípade ak by sa družstvo dostalo do konkurzu ich byty sú už 
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  Opačný názor zastáva Helešic, F.: Bydlení ve vlastním bytě. C.H. Beck. Praha 2010, str. 33-34, podľa 

ktorého, prijatím ustanovenia § 23 odst. 5 ZoVB zákon spätne predpisuje písomnú formu výzvy pre 

vznik práva na prevod vlastníctva družstevného bytu.  
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v ich vlastníctve a konkurz sa ich nemôže dotknúť. Nad to, ak je družstevný byt prevedený 

do vlastníctva člena družstva, tak ten zo zákona stráca nárok na majetkové vyrovnanie, 

nárok na uzatvorenie zmluvy o nájme družstevného bytu a hodnota členského podielu tým 

podstatne klesá. Tým pádom takýto člen stráca akékoľvek majetkové záujmy v bytovom 

družstve.  

Domnievam sa preto, že členstvo prevodom družstevného bytu do vlastníctva 

člena by malo zo zákona zaniknúť vždy a nie len splnením podmienok stanovených 

ustanovením § 24 odst. 9 ZoVB. 

Ďalšou zmenou, ktorá po prevode vlastníctva k družstevnému bytu nastane, je 

v režime správy domu. V prípade ak sa jedná o budovu vo vlastníctve družstva, ktorá zatiaľ 

nebola rozdelená na jednotky, spravuje túto budovu bytové družstvo a nepodlieha právnemu 

režimu ZoVB. Rozdelením tejto budovy na jednotky a prevedením prvej z nich do 

vlastníctva iného subjektu než je družstvo mení sa i režim správy domu a správy 

spoločných častí domu. Vlastníctvo družstva k domu sa mení na vlastníctvo družstva 

k dosiaľ neprevedeným jednotkám, družstvo získava spolu s vlastníkmi ostatných jednotiek 

podiel na podielovom spoluvlastníctve spoločných častiach domu a správa spoločných častí 

domu sa už riadi zákonom ZoVB. 

I napriek prevedeniu vlastníctva k prvej jednotke môže družstvo pri svojom plnení 

si povinnosti správcu zostať správcom budovy do momentu keď klesne jeho podiel na 

spoločných častiach domu pod jednu štvrtinu, v takom prípade vzniká spoločenstvo 

vlastníkov jednotiek105 prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho. Ustanovenie § 9 

odst. 4 ZoVB odkazuje na ustanovenie § 9 tohto zákona účinného pred jeho znovelizovaní 

zákonom č. 103/2000 Sb. V prípade ak družstvo povinnosť správcu podľa starého znenia 

zákona neplní, vzniká prevedením vlastníctva družstevných bytov trom členom 

spoločenstvo vlastníkov jednotiek. Spoločenstvo vlastníkov jednotiek vzniká dňom, keď je 

poslednému z vlastníkov v budove doručený list s doložkou o vyznačení vkladu do katastru 

nehnuteľností. 

                                                 
105

 Spoločenstvo vlastníkov jednotiek je právnická osoba, ktorá je založená za účelom správy, prevádzkou 

a opravami spoločných častí domu. 
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3.2. Nepovinné prevody 

Bytové družstvá, rovnako ako akýkoľvek iný vlastník majetku, majú právo 

nakladať so svojim majetkom svojvoľne v medziach stanovených právnymi predpismi. 

Vďaka tomu majú bytové družstvá možnosť prevádzať družstevné byty do vlastníctva 

svojich členov nie len ak majú zákonom stanovenú povinnosť pre takýto prevod, ale 

i pokiaľ samé rozhodnú družstevný byt previesť. Bytové družstvá môžu tiež prevádzať byty 

v ich vlastníctve i iným osobám ako členom družstva, avšak za použitia ustanovenia § 23 

odst. 1 ZoVB sa musí jednať o byty, ktoré sú užívané osobou odlišnou od člena družstva, 

alebo ak sa jedná o člena družstva, ktorý je právnickou osobou. V danom ustanovení sa 

odráža už niekoľkokrát zmieňovaný zvláštny vzťah člena družstva, ktorý je fyzickou 

osobou a zároveň nájomcom družstevného bytu s bytovým družstvom vo forme nájmu 

družstevného bytu, z ktorého plynú mnohé výhody. Dané ustanovenie má hlavne za účel 

chrániť majetkovú účasť člena družstva v danom družstve. 

Výnimku z ochrany členov družstva nájdeme pri prevode vlastníctva celej budovy, 

ktorá ešte nie je rozdelená na jednotky. V takom prípade členská schôdza družstva môže 

zákonom stanovenou väčšinou prijať rozhodnutie o prevode vlastníctva budovy na tretiu 

osobu a takýto prevod sa nebude riadiť ustanoveniami ZoVB.106 Ochrana nájomcov 

v takejto budove je zakotvená jedine v podmienke, že k rozhodnutiu o majetkovej dispozícii 

s nehnuteľnosťami je potrebný písomný súhlas väčšiny členov bytového družstva v danej 

nehnuteľnosti.107  

K nepovinným prevodom družstevných bytov patria tie prevody členom, ktorí 

splnili všetky predpoklady ZoVB pre prevod družstevného bytu do vlastníctva s výnimkou 

včas uskutočnenej výzvy k prevodu. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR môže byť 

vlastníctvo prevedené i po márnom uplynutí lehoty ku výzve, ale len na báze dobrovoľnosti 

zo strany bytového družstva.108 Takéto prevody, čo sa týka náležitostí zmluvy o prevod 

družstevného bytu do vlastníctva člena, sa nijak nelíšia od povinných prevodov, ale na 

rozdiel od tých musí prevodu týchto bytov predchádzať rozhodnutie družstva prijaté 

postupom uvedeným v ustanovení § 239 odst. 4 písm. i) ObchZ. Ak by k prevodu na 

základe dobrovoľného uzatvorenia zmluvy o prevode došlo a boli by naplnené podmienky 
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  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, zo dňa 13.6.2000, sp.zn. 33 Cdo 817/99  
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 § 239 odst. 4 písm. i) ObchZ 
108

  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, zo dňa 26.7.2007, sp. zn. 29 Odo 1408/2005 
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bezplatného prevodu podľa § 24 a násl. ZoVB, išlo by o prevod bezúplatný ex lege. V inom 

prípade by muselo družstvo vracať podľa § 26 odst. 6 ZoVB príspevky štátu poskytnuté na 

výstavbu jednotky. V praxi sa vyskytli pochybnosti, či sú i tieto byty, resp. ich prevody 

podriadené rovnakému režimu ako prevod povinný, a to hlavne z dôvodu chýbajúcej 

špeciálnej právnej úprave týchto nepovinných prevodov, avšak je nutné si uvedomiť, že ani 

pre tieto prevody neplynie zo zákona odchylný režim. Vzhľadom k mnohým rovnakým 

charakteristickým črtám týchto prevodov je podľa môjho úsudku správne aplikovať 

rovnaký režim bezplatnosti, a to už len z toľko opakujúceho sa dôvodu podstatnej 

majetkovej účasti členov družstiev v týchto družstvách. I ustanovenie § 28 ZoVB stanovuje 

obdobné použitie ustanovení § 23 a § 27 pre postupný prevod ďalších jednotiek, ktoré ostali 

vo vlastníctve (príp. spoluvlastníctve) družstiev, preto by mali byť tieto prevodu 

uskutočňované za rovnakých právnych a ekonomických podmienok.109 

V kategórii nepovinných prevodov ďalej nájdeme prevody družstevných bytov do 

vlastníctva členov bytových družstiev, ktoré majú v tejto práci označenie tzv. nové bytové 

družstvá (hlavne teda tzv. privatizačné bytové družstvá a výstavbové bytové družstvá, viď. 

kapitolu 1.2.1.2). Jedná sa o tie, ktoré vznikli až po účinnosti ObchZ, a nie sú právnymi 

nástupcami SBD a LBD. Na takýto prevod sa ustanovenie § 24 odst. 1 a 2 a násl. ZoVB 

nebude vzťahovať 110 a použijú sa namiesto toho podmienky stanovené stanovami družstva 

a uzneseniami členskej schôdze.111  

Vzhľadom k tomu, že sa jedná pri takýchto prevodoch vlastníctva k družstevným 

bytom o závažnú dispozíciu s majetkom bytových družstiev vyžaduje obchodný zákonník, 

aby rozhodoval najvyšší orgán družstva, členská schôdza, prípadne zhromaždenie 

delegátov, ak tak stanovia stanovy družstva. K prijatiu uznesenia sa vyžaduje prítomnosť 

nadpolovičnej väčšiny členov a súhlas väčšiny prítomných.112 Stanovy družstva môžu určiť 

pre prijatie tohto uznesenia i potrebu kvalifikovanej väčšiny. Pre realizáciu prevodu je 

navyše nutné predložiť písomný súhlas väčšiny členov bytového družstva, ktorý sú 

nájomcami bytov v nehnuteľnosti, ktorej sa rozhodovanie týka. I napriek tomu, že sa 

členovia družstiev majetkovo podieľali na obstarávaní alebo výstavbe bytového domu nie 
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  OEHM, J.; HORÁKA, T. in: NOVOTNÝ, M.; FIALA, J.; HORÁK, T; OEHM, J.; HOLEJŠOVSKÝ, 

J. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář, 4. doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2011, s. 

359.   
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  Čáp, J., Schödelbauerová, P.: Zákon o vlastnictví bytů: komentář. Wolters Kluwer ČR. Praha, 2009, 

str. 315-318. 
111

  § 239 a násl. ObchZ. 
112

  § 66 odst. 4 v náväznosti na § 260 ObchZ. 
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sú tieto prevody vlastníctva k družstevným bytom bezplatným prevodom. Jedná sa o prevod 

úplatný, kde pri prevode vlastníctva bytu dochádza k vyrovnaniu kúpnej ceny bytu proti 

majetkovej účasti člena. V stanovách by preto malo byť upravené, že prevodom jednotky do 

vlastníctva člena zaniká jeho majetková účasť, ktorou sa podieľal na obstaraní bytového 

domu vo výške pripadajúcej na družstevný byt, ktorého je nájomcom. Pri týchto 

nepovinných prevodoch sa tak isto neuplatní ustanovenie § 24 odst. 9 ZoVB na základe 

ktorého pri povinných prevodoch dochádza nadobúdateľovi k zániku členstva a s tým 

spojeným právom na vrátenie členského podielu, príp. základného členského vkladu, a je 

preto potrebné, aby sa strany na zániku tohto členstva dohodli a prostriedky, ktoré by 

družstvo vyplatilo bývalému členovi ako jeho vyrovnací podiel, sa započítajú proti kúpnej 

cene za byt.  Je nutné podotknúť, že v prípadoch nepovinných prevodov vlastníctva 

družstevných bytov, odhliadnuc od toho, že takúto povinnosť si sami stanovia vo svojich 

družstevných stanovách, neexistuje žiadny právny inštrument, ktorým by bolo možné 

prinútiť bytové družstvá k prevádzaniu družstevných bytov proti ich vôli. 

3.3. Nadstavby a vstavby  

U bytov obstaraných formou nadstavieb a vstavieb do už existujúcich budov vo 

vlastníctve tretích osôb, na ktoré bola poskytnutá finančná, úverová a iná pomoc podľa 

zvláštnych predpisov, bez toho, aby sa budova stala predmetom podielového 

spoluvlastníctva bytového družstva a vlastníka budovy, vzniklo v prospech bytového 

družstva, príp. jeho právneho nástupcu, na základne ustanovenia § 28 odst. 1 TranfZ 

zákonné vecné bremeno podľa § 151n a násl. ObčZ, ktoré sa zapisuje do katastru 

nehnuteľností formou záznamu na základe súhlasného prehlásenia bytového družstva ako 

oprávneného a vlastníka budovy ako povinného. Vzniká tu však legálny lapsus, keď 

definícia TransfZ normuje vznik vecného bremena prejavom vôle, ale správne vzniká ex 

lege.113 Toto vecné bremeno spočíva v tom, že nájomné vzťahy k bytom získaných formou 

nadstavieb a vstavieb sa riadia ustanoveniami ObčZ o nájme družstevného bytu, družstvo 

(príp. jeho právny nástupca) má k týmto bytom práva a povinnosti prenajímateľa, ak sa 

vlastník s družstvom nedohodnú inak,  pre stanovenie nájomného z týchto bytov platia 

predpisy o spôsobe výpočtu nájomného v bytoch SBD a nájomné sa platí bytovému 

družstvu. Budovanie bytov formou nadstavieb a vstavieb prebiehali v rámci DKBV. 

                                                 
113

  DVOŘÁK, T. Bytové družstvo převody družstevních bytů a další aktuální otázky, 1. vydání, Praha : C. 

H. Beck, 2009, s. 276.   
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I u prevodov vlastníctva bytov obstaraných formou nadstavby a vstavby platí, že 

úprava v TransfZ je nedostatočná a tieto prevody sa reálne začali uskutočňovať až s prijatím 

ZoVB, konkrétne na základe ustanovenia § 27. V tomto ustanovení sú zakotvené 

podmienky prevodu vlastníctva, postup pri tomto prevode po splnení podmienok, prípady 

kedy vecné bremeno k danej jednotke zaniká a po novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., 

prevedenej zákonom č. 229/2001, a tiež postup prechodu práv z vecného bremena 

v prospech doterajšieho nájomcu pri zániku bytového družstva bez právneho nástupcu alebo 

pri ukončení členstva v tomto družstve. Dôležité je upozorniť, že vecné bremeno vzniká len 

v prípade, ak sa budova s uskutočnenou nadstavbou alebo vstavbou nestala predmetom 

podielového spoluvlastníctva družstva a pôvodného vlastníka budovy. Družstevných bytov 

spadajúcim pod tento režim nie je mnoho.  

Vecné bremeno zaniká nadobudnutím jednotky členom bytového družstva do jeho 

vlastníctva, alebo v prípade ak ostali v dome jednotky doposiaľ neprevedené, rozsah 

vecného bremena sa zúži. Ak by došlo k zániku bytového družstva bez právneho nástupcu, 

dôjde k prechodu vecného bremena v prospech doterajšieho nájomcu bytu a to ku dňu 

zániku družstva. Takto oprávnená osoba však musí uhradiť sumu odpovedajúcu výške 

nesplatenej časti úveru pripadajúcu na užívaný byt. V prípade ak by došlo k prechodu práva 

z vecného bremena podľa § 23 odst. 3 ZoVB stačí sa bývalému členovi finančne vyrovnať a 

v vznikne dvojstranný vzťah medzi oprávneným z vecného bremena (nájomcu) 

a vlastníkom budovy.114 

 V prípade ak došlo medzi družstvom a vlastníkom budovy k dohode 

o podielovom spoluvlastníctve budovy tak sa na prevody vlastníctva k jednotke použije 

všeobecné ustanovenie § 24 odst. 1 ZoVB. Ak však došlo ku vzniku vecného bremena, tak 

sa k prevodom použije § 27 ZoVB a okrem iného z neho vyplýva, že pre takéto prevody sa 

obdobne použijú ustanovenia § 24 odst. 6,7 a 9 a § 26 ZoVB. V týchto situáciách je možné 

byty previesť len na základe vôle vlastníka budovy a učiní tak podľa § 22 ZoVB. 

Nájomcovi i naďalej ostáva povinnosť pred prevedením družstevného bytu do jeho 

vlastníctva splatiť všetky záväzky družstvu a nesplatenú časť úveru pripadajúcu na jeho 

užívaný byt. Kapitola o náležitostiach zmluvy o prevode platí obdobne i pri týchto 

prevodoch. Mnohí autori sa stotožňujú s tým, že najvhodnejším spôsobom na prevod 
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 DVOŘÁK, T. Řešení právních vztahů k družstevním nástavbovým bytům na budovách ve vlastnictví 

třetích osob. Ad Notam 4/2007, s. 102. 
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družstevnej jednotky vystavanej formou nadstavby a vstavby je uzatvorenie trojstrannej 

zmluvy o prevode medzi vlastníkom budovy (prevádzajúci), nájomcom ,teda členom 

družstva (nadobúdateľom) a bytovým družstvom (oprávneným z vecného bremena).115 

Otázkou zostáva bezplatnosť či úplatnosť týchto prevodov. Jedným z názorov, 

ktorí vychádza priamo z ustanovenia § 28d odst. 2 TransfZ je, že takýto prevod nemusí byť 

nutne bezúplatný,116 pretože vlastník budovy získal dané družstevné jednotky ako náhradu 

za obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena, a záleží teda na vlastníkovi 

ako s nimi naloží. Ten žiadnu zákonnú povinnosť k bezplatnému prevodu nemá. Proti 

tomuto názoru vyvstáva iná interpretácia daného ustanovenia TransfZ. Zástanci tejto 

interpretácie sa zhodujú v tom, že nie je možné aby si vlastník domu pripísal sumy 

vynaložené na výstavbu družstevného bytu, a aby finančná pomoc štátu na družstevnú 

bytovú výstavbu mohla pripadnúť inému subjektu.117 

Nový občiansky zákonník ani zákon o korporáciách prevody družstevných bytov 

všeobecne neupravujú. Tým pádom v nich nenájdeme ani špecifickú úpravu iných prevodov 

vlastníctva, akou je práve prevod družstevných bytov obstaraných formou nadstavby 

a vstavby a podobne. Evidentnú medzeru v právnej úprave prichádzajúcich 

súkromnoprávnych predpisov sa však zákonodarca pokúša vyriešiť zvláštnym zákonom. 

(Bližšie v ďalšej kapitole) 

3.4. Prevody vlastníctva družstevných bytov členom, ktorí sú 

právnickými osobami 

Okrem fyzických osôb sa členom družstva môžu stať i právnické osoby, 

a vlastníctvo družstevného bytu môže byť prevedené i im. I napriek tomu, že jedným zo 

základných princípov družstevníctva je princíp rovnosti členov družstva118 terajšia právna 

úprava upravuje hlavne v oblasti prevodov vlastníctva družstevných bytov práva 

a povinnosti právnický a fyzických osôb odlišne. Základným rozdiel je, že na členov 

bytových družstiev, ktorí sú právnickými osobami sa nevzťahuje ustanovenie § 23 odst. 1 
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 DVOŘÁK, T. Řešení právních vztahů k družstevním nástavbovým bytům na budovách ve vlastnictví 
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 Napr.ZÍTEK, A. Bytová družstva a převody jednotek do vlastnictví. Právní rozhledy 14/2010, s. 503. 
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  Zrov. Pelikánová, I: Komentář k obchodnímu zákoníku, část II. Linde. Praha 1998, str. 1198-1199. 
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ZoVB. Právna úprava teda poskytuje špeciálnu ochranu len členom bytového družstva, ktorí 

sú fyzickými osobami a nezaručuje právo na prevod pre právnickú osobu, ktorá daný 

družstevný byt užíva. Naopak je možné previesť družstevný byt v užívaní právnickou osobu 

i inému subjektu. Je dôvodné preto pochybovať o súlade daného ustanovenia s ústavnými 

predpismi. LPS to síce výslovne nestanovuje, ale je jasné, že jej ochrana smeruje, okrem 

práv, ktoré jasne náležia len fyzickým osobám, i na práva právnických osôb.119 Jedným 

z takýchto práv je vlastnícke právo.  

ZoVB v ustanovení § 23 odst. 1 chráni dve práva, a to právo na bývanie 

a vlastnícke právo. Právo na bývanie právnickým osobám náležať nemôže a to kvôli ich 

špecifickej povahy, keď potrebu na bývanie nemajú,120 avšak sú spôsobilé nadobúdať 

vlastnícke právo. 

Vyňatie právnickej osoby z pôsobnosti ustanovenia § 23 odst. 1 ZoVB spôsobuje 

právnu neistotu právnickej osobe a ohrozuje jej vlastnícke právo, keď na základe jedného 

právneho úkonu družstva môže ľahko dôjsť k znehodnoteniu členského podielu právnickej 

osoby, a to tým, že pri prevode vlastníckeho práva tretej osobe dôjde k premene nájomného 

vzťahu právnickej osoby z družstevného na obyčajný a právnická osoba stratí možnosť 

previesť užívaný byt ďalšej osobe pod garanciou nerušeného a trvalého užívania.  

K prevode vlastníckeho práva k družstevným bytom, ktoré garantuje pre fyzické 

osoby ustanovenie § 23 odst. 2 a § 24 odst. 1 a 2 ZoVB  po splnení zákonom stanovených 

podmienok, pri právnických osobách, ktoré sú členmi družstva a nájomcami družstevných 

bytov nemôže dôjsť, pretože sú týmito ustanoveniami priamo vylúčené. V tomto prípade 

však nedochádza k narušeniu vlastníckych práv právnických osôb, pretože dané ustanovenie 

spĺňa iný účel. Daným účelom by malo byť nahradiť členom družstiev krivdy, ktoré im 

vznikli v období popretia princípov družstevníctva. Keďže sa právnické osoby v tomto 

období členmi bytových družstiev stávali len veľmi málo, a keď sa stali tak nemohli 

pociťovať, vzhľadom ku svojej povahe,121 škodu im spôsobenú tak intenzívne ako fyzické 

osoby, je správne, aby nemali nárok na povinný prevod vlastníctva k družstevným bytom. 

Paradoxom je, že i napriek tomu mohol povinný prevod družstevných bytov do vlastníctva 

právnických osôb vzniknúť, a to vďaka TransfZ, ktorí nerozdeľoval medzi fyzickými 
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 Pavlíček, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. Díl 2.Práva a svobody. Linde, 
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a právnickými osobami. Znamená to, že právnická osoba, ktorá stihla podať výzvu na 

prevod vlastníctva k družstevnému bytu, ktorý užívala, do 28.7.1992 (teda do konca lehoty 

stanovenej TransfZ), má nárok na prevod takéhoto družstevného bytu. Vznikajú názory, že 

keďže ZoVB obmedzil okruh oprávnených subjektov len na osoby fyzické, právny nárok 

vzniknutý podľa TransfZ právnickým osobám sa stal nevymáhateľný.122 S týmto názorom 

nemôžem súhlasiť, a to z dôvodu, že ustanovenie § 24 TransfZ prijatím ZoVB nebolo 

zrušené ani nestratilo účinnosť, a tým pádom právne vzťahy vzniknuté na jeho základe sa 

ním ďalej riadia. Ak by sme s týmto názorom súhlasili, museli by sme žiadať od všetkých 

členov, ktorí stihli učiniť výzvu podľa TransfZ k prevodu vlastníctva k družstevným bytom, 

aby túto výzvu podali znova podľa ZoVB, inak by im právo zaniklo. 

Nová právna úprava vo svojich všeobecných ustanoveniach o družstve a bytovom 

družstve123 nerozlišuje medzi členmi, ktorí sú fyzickými osobami a ktorí sú právnickými 

osobami. Z toho vyplýva, že ani úprava prevodov vlastníctva družstevných bytov sa 

nerozlišuje, či sa byt prevádza do vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je 

členom družstva. Všeobecnú úpravu o prevode vlastníctva družstevných bytov na základe 

novej právnej úpravy rozoberám v ďalšej kapitole. 

4. Úprava prevodu vlastníctva družstevného bytu v novej 

právnej úprave 

Po roku 1989 vyvstala potreba prispôsobiť právnu úpravu novým spoločenským 

a hospodársky podmienkam. Pokusy o rekodifikáciu však neboli úspešné, a tak sa dospelo 

aspoň k dočasnému riešeniu vo forme tzv. veľkej novely občianskeho zákonníka prijatej 

formou zákona č. 509/1991 Sb., ktorá mala preklenúť obdobie do prijatia nového 

súkromnoprávneho kódexu. V tom istom roku došlo i k prijatiu nového obchodného 

zákonníka v podobe zákona č. 513/1991 Sb., ktorým došlo k zrušeniu mnohých právnych 

predpisov absolútne nevyhovujúcich novovzniknutým podmienkam a mal predstavovať 

odpovedajúce riešenie právnej úpravy obchodného práva. Ako sa postupne ukázalo, ani 

tento zákon nebol vyhovujúci a v porovnaní s inými právnymi úpravami vo vyspelých 

krajinách Európy od začiatku zastaraný. 
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Snaha o prijatie nového súkromnoprávneho kódexu v priebehu viac než 20 rokov 

pretrvávala, ale až v roku 2001 bol schválený vecný zámer. Trvalo ďalších 8 rokov, kým sa 

dospelo v roku 2009 k schváleniu návrhu nového občianskeho zákonníka Legislatívnou 

radou vlády a vládou. Základnými zdrojmi novej právnej úpravy sú: 1) právna úprava pred 

rokom 1950 2) väčšina európskych kodifikovaných úprav v aktuálnych zneniach (napr. 

Belgicko, Rakúsko, Francúzsko, a ďalšie), a pri niektorých inštitútoch je tiež ako zdroj 

využívaný kódex kanadského Quebecu a 3) európske právo. 

Nový občiansky zákonník je k doterajšej právnej úprave diskontinuitný. Táto 

diskontinuita je spôsobená tým, že doterajší občiansky zákonník postavený na princípoch 

u nás pretrvávajúceho socializmu v 60. rokoch, je v súčasnosti absolútne nepoužiteľný, ba 

ako uvádza hlavný autor nového kódexu, v zahraničí považovaný za odstrašujúci.124 Nový 

zákonník sa vo veľkej miere navracia k právnym prvorepublikovým a rímskoprávnym 

tradíciám starou úpravou potlačovaných. 

Po predložení návrhu do Poslaneckej snemovne dňa 25.5.2011 došlo k schváleniu 

jak v Poslaneckej snemovni tak i v Senáte a po podpise prezidenta Václava Klausa došlo 

dňa 22.3.2012 k ukončeniu schvaľovacieho procesu a uverejneniu v Zbierke zákonov pod 

číslom 89/2012Sb. Účinnosť NOZ bola stanovená na 1.1.2014 a spolu s ním nastáva 

i účinnosť zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

V predchádzajúcich kapitolách som sa už novej právnej úprave na niekoľkých 

miestach venovala, a to hlavne pri vymedzovaní jednotlivých inštitútoch, ktoré s novou 

právnou úpravou prijímajú podobu úplne odlišnú od terajšej. V Tejto kapitole sa budem 

venovať samotnému prevodu vlastníctva družstevného bytu na základe novej právnej 

úpravy.  

4.1. Terminológia a iné zmeny 

Jednou z významných zmien v NOZ je navrátenie sa k rímskoprávnej zásade 

superficies solo cedit, čo znamená, že ak sa nejedná o stavbu dočasnú, považuje sa stavba 

za súčasť pozemku. Táto zásada je vo väčšine právnych poriadkov európskych štátov 

všeobecne rešpektovaná. Dom, resp. stavba, sa dňom účinnosti NOZ stáva súčasťou 

pozemku ex lege, ale len v prípade ak má k tomuto dňu vlastnícke právo k domu i pozemku 
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tá istá osoba. Prechodné ustanovenie § 3055 NOZ rieši situácie, keď sa stavba nestane 

súčasťou pozemku, a to z dôvodu, že vlastník budovy je odlišný od vlastníka pozemku. 

V takomto prípade zriaďuje NOZ predkupné právo pre vlastníka pozemku ku stavbe a pre 

vlastníka stavby ku pozemku. V okamihu keď sa zlúči osoba vlastníka pozemku s osobu 

vlastníka budovy, stáva sa stavba súčasťou pozemku. 

Podľa ustanovenia § 498 sú nehnuteľnými vecami pozemky a podzemné stavby so 

samostatným účelovým určením ako i vecné práva k ním a práva, ktoré za nehnuteľné veci 

prehlási zákon. Nehnuteľnou vecou je stavba, ktorá sa nestala súčasťou pozemku od 

účinnosti NOZ a nie je možné premiestniť ju bez porušenia jej podstaty. I jednotka 

definovaná v ustanovení § 1158 je vecou nehnuteľnou (rozbor definície jednotky v prvej 

kapitole). 

Podľa názorov autorov NOZ patrí celý komplex úpravy bytového práva 

systematicky do občianskeho zákonníku. Predovšetkým sa jedná o úpravu bytového 

spoluvlastníctva a úpravu spoluvlastníckeho práva. Podľa autorov NOZ v záujme 

komplexnosti právnej úpravy zaradenie úpravy bytového spoluvlastníctva do občianskeho 

zákonníka umožní zjednodušenie a prehľadnosť právnej úpravy. 

4.2. Bytové spoluvlastníctvo 

NOZ zavádza nový termín „bytové spoluvlastníctvo“. Definíciu nájdeme 

v ustanovení NOZ v § 1158 odst. 1, z ktorého vyplýva, že bytovým spoluvlastníctvom je 

spoluvlastníctvo nehnuteľnej veci založenej vlastníctvom jednotiek. Jednotka zahrňuje byt 

ako priestorovo oddelenú časť domu a podiel na spoločných častiach nehnuteľnej veci 

vzájomne spojené a neoddeliteľné.  NOZ ďalej tiež vymedzuje, že spoločnými časťami sú 

tie časti nehnuteľnej veci, ktoré podľa svojej povahy majú slúžiť vlastníkom jednotiek 

spoločne. Špecifikuje, že do spoločných častí patrí vždy pozemok na ktorom je dom 

zriadený, alebo vecné právo, ktoré zakladá právo vlastníkom jednotiek mať na pozemku 

dom. Podiely na spoločných častiach sa určujú buď rozmerom a umiestnením jednotlivých 

bytov, vlastníci jednotiek sa dohodnú inak, ale vo väčšie prípadov sa stanovia podiely na 

základe pomeru veľkosti podlahovej plochy bytu k celkovej podlahovej ploche všetkých 

bytov v dome. To čo je v ustanoveniach o bytovom spoluvlastníctve stanovené o byte platí 

rovnako i na nebytové priestory. Tak ako som už písala vyššie (viď kapitolu 1.3.), definíciu 

bytu nájdeme v ustanovení § 2236 NOZ. 
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4.3. Právna úprava prevodov vlastníctva družstevných bytov 

NOZ dňom svojej účinnosti ruší veľké množstvo právnych predpisov, do ktorých 

spadá i ZoVB upravujúci prevody vlastníctva bytov všeobecne a družstevných bytov 

špeciálne. Od tohto momentu sa prevody vlastníctva bytov riadia ustanoveniami nového 

občianskeho zákonníka. Po prijatí návrhu nového občianskeho zákonníka sa kvôli úprave 

prevodov vlastníctva družstevných bytov strhla medzi odborníkmi na bytové právo 

pomerne silná kritika, ktorá je spôsobená tým, že NOZ vo svojich ustanoveniach upravuje 

prevody vlastníctva bytov len všeobecne a nerieši otázku bytových družstiev. Dalo by sa 

dovodiť, že na prevody družstevných bytov, ktoré by sa podľa doterajšej právnej úpravy 

nazývali ako prevody nepovinné sa použijú všeobecné ustanovenia NOZ. Na prevody 

vlastníctva družstevných bytov niektorých typov bytových družstiev (pôvodných SBD a 

LBD) je momentálne pripravovaný zákon, ktorý by mal túto oblasť komplexne upraviť. 

Týmto dvom druhom sa budem venovať na nasledujúcich riadkoch. 

4.3.1. tzv. nepovinné prevody vlastníctva družstevných bytov  

Nový občiansky zákonník rieši mnohé nezrovnalosti a výkladové problémy 

terajšej právnej úpravy. Zjednodušuje právnu úpravu tým, že stanovuje všeobecnú úpravu 

použiteľnú na prevody vlastníctva bytov. Nie je teda potrebné zaoberať sa tým, či prevod 

vlastníctva bytov bude bezplatný, povinný a podobne. Všeobecné ustanovenia aplikujeme i 

na prevody vlastníctva družstevných bytov z vlastníctva bytových družstiev nových 

(neviazaných povinnosťou na prevod podľa terajšieho ustanovenia § 23 odst. 2 ZoVB) do 

vlastníctva ich členov v spojení s ustanoveniami NOZ týkajúcimi sa bytového 

spoluvlastníctva. Tento záväzkový vzťah sa pojíma ako vzťah medzi dvoma subjektmi 

súkromného práva plne svojprávnymi právne jednať a je založený na úplnej dobrovoľnosti 

oboch strán. Predpokladám, že bude pokračovať doterajšia prax pri týchto družstevných 

bytoch keď si družstvá povinnosť prevodu bytov na svojich členov stanovujú priamo 

v stanovách a činia tak bezprostredne po dostavaní bytového domu, alebo sa zmluvne 

k prevodu vlastníctva zaviažu a prevedú byty do vlastníctva členov v stanovenej lehote po 

dostavaní bytového domu.    

V prvom rade NOZ stanovuje v ustanovení § 1105, že prevod vlastníctva 

nehnuteľnej veci zapísanej vo verejnom zozname je dokončený až jeho zápisom do tohto 

zoznamu. Vpodstate sa nejedná o nové pravidlo a stanovuje to, čo stará právna úprava, 

a teda že prevod vlastníctva k jednotke nastane vo chvíli jeho zápisu do katastra 
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nehnuteľností. S vlastníckym právom sa nadobúdajú všetky práva a povinnosti s danou 

vecou spojené, čo znamená, že okrem ďalších práv a povinností sa prevádzajú i závady 

naviazané na danú vec a zapísané vo verejnom zozname. Myslí sa tým vecné bremená, 

zádržné práva na danej veci a podobne. Ďalšie závady preberá nadobúdateľ ak mal a mohol 

z okolností vedieť o ich existencii. Tie závady, ktoré sa neprevádzajú na nadobúdateľa 

zanikajú.  

Družstvo, ako vlastník jednotky je povinný i na základe novej právnej úpravy pri 

rozdeľovaní vlastníckeho práva k jednotkám vydať prehlásenie vlastníka, ktoré obsahuje 

aspoň údaje o pozemku, domu, obci a katastrálnom území a údaje o jednotke, ktorú 

prevádza a tiež aké vecné a iné práva a závady prechádzajú so vznikom vlastníckeho práva 

k jednotke na všetkých vlastníkov jednotiek (príp. len na niektorých z nich)125. NOZ 

stanovuje len dispozitívny výpočet náležitostí prehlásenia vlastníka. Toto prehlásenie je 

potrebné vložiť do katastra nehnuteľností čím jednotka vznikne.   

Na prevod vlastníctva k týmto družstevným bytom sa i naďalej použije zmluva 

o prevode vlastníckeho práva k družstevným bytom ako zmluva inominátna, avšak tá podľa 

novej právnej úpravy nemá odhliadnuc od všeobecných náležitostí stanovených 

ustanovením § 1724 a násl. stanovené náležitostí iné, alebo sa použije zmluva kúpna (príp. 

iný typ podľa záväzku, ktorý si strany medzi sebou zjednajú). Zmluvou teda strany 

prejavujú vôľu zriadiť medzi sebou záväzok a riadiť sa obsahom zmluvy, ktorý si strany 

slobodne zjednávajú. Vo všeobecnosti nová úprava uvoľňuje prílišný formalizmus, ktorý 

existuje v doterajšej právnej úprave a mnohé veci necháva na voľnom zjednaní strán. 

Upúšťa sa častokrát i od predpísanej forme, avšak pri prevodoch nehnuteľností ostáva 

obligatórna písomná forma. Rozdielom oproti doterajšej právnej úprave je, že akékoľvek 

vady právneho jednania je možné stranami dodatočne zhojiť.   

Keďže sa jedná o prevod vlastníctva k družstevnému bytu založený na 

dobrovoľnosti, bude na rovnakej báze založená i úplatnosť či bezplatnosť. Domnievam sa, 

že strany si môžu dohodnúť niekoľko variant. 

Nový občiansky zákonník na rozdiel od terajšej úpravy nikde nestanovuje 

úplatnosť či bezplatnosť prevodov vlastníctva družstevných bytov. Ako som už i vyššie 

spomínala, vpodstate nestanovuje žiadne špeciálne ustanovenia k takémuto vzťahu. Prvú 
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variantu, ktorú  si môžu strany zjednať je, že sa bude jednať o úplatný prevod, keď  bytové 

družstvo bude povinné zo vzniknutého záväzku previesť vlastníctvo k jednotke na člena 

družstva a ten bude mať povinnosť zaplatiť kúpnu cenu prevádzanej jednotky. Úpravou 

tejto varianty môže byť stanovené, tak ako i v terajšej právnej úprave, že sa proti kúpnej 

cene jednotky započíta majetková účasť člena v družstve, čím sa kúpna cena zníži. Tiež je 

možné dohodnúť sa, aby si člen ponechal svoje členstvo v družstve (čo nie je v žiadnom 

ustanovení priamo vylúčené) a družstvo si ponechá základný členský vklad. Jedinou 

argumentáciou proti zachovania členstva v prípade prevodu družstevného bytu na člena je, 

že jediným účelom bytového družstva je zaisťovanie bytových potrieb svojich členov,126 čo 

však v prípade prevodu vlastníctva už nebude možné, keďže si člen začne zaisťovať svoje 

bývanie svojim vlastníctvom. Výhodu ponechaného členstva vidím jedine v prípade ak 

bytové družstvo spravuje dom v ktorom sa nachádza prevedená jednotka a člen má tak 

možnosť skrz svoje práva ako člena v bytovom družstve do tejto správy zasahovať. Inou 

možnosťou úpravy záväzku je však v rámci dobrovoľnosti daného vzťahu i bezplatný 

prevod.  

V budúcnosti by mal byť prijatý prevádzací právny predpis, ktorý by mal 

nadväzovať na ustanovenia NOZ a bude upravovať okrem iného napr. správu domu a pod. 

4.3.2. Prevody vlastníctva družstevných bytov niektorých typov bytových 

družstiev (tzv. starých bytových družstiev) 

Vysoký záujem o prevody zo strany členov a predovšetkým krátka lehota pre 

uzatvorenie zmluvy podľa ZoVB spôsobila, že pôvodní vlastníci bytových domov sa 

dodnes potýkajú s požiadavkami svojich členov na prevody bytov do ich vlastníctva. Je 

preto nutné í naďalej trvať na dokončení týchto prevodov, na ktoré majú členovia bytových 

družstiev nárok. Zákonodarca v rámci novej právnej úpravy, ktorá síce ruší úpravu 

predchádzajúcu sa s týmto problémom popasoval v prechodných a záverečných 

ustanoveniach NOZ a to rovno dvojitým spôsobom. V prvom rade stanovil v ustanovení § 

3036 kontinuity lehôt a dôb, ktoré začali bežať pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto 

zákona tým, že sa budú posudzovať a riadiť naďalej podľa doterajších právnych predpisov. 

Rovnako to platí i pre lehoty a doby pre uplatnenie práv, ktoré sa riadia doterajšími 

právnymi predpismi, a to i keď začnú bežať po nadobudnutí účinnosti NOZ. Z daného 

ustanovenia vyplýva, že i lehoty stanovené ZoVB určené k prevodom vlastníctva 
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k družstevným bytom, resp. k uzatvoreniu zmlúv o prevode vlastníctva družstevných bytov 

a ich s nimi spojené premlčacie lehoty stanovené týmto zákonom až do r. 2020 pokračujú 

i po účinnosti NOZ. V druhom rade ustanovenie § 3063 NOZ stanovuje, že ak nadobudol 

vlastnícke právo aspoň k jednej jednotke v dome s bytmi a nebytovými priestormi pred 

dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona nadobúdateľ podľa ZoVB, vznikne i po 

nadobudnutí účinnosti NOZ vlastnícke právo k ďalším jednotkám v danom dome podľa 

doterajších právnych predpisov. Osobne považujem toto ustanovenie za pomerne mätúce 

a dôvodová správa k nemu stanovuje jedine, že sa jedná o ustanovenie, ktorého účelom je 

vylúčiť vznik vlastníctva bytov, ktoré by zlučovalo právny režim podľa ZoVB a právny 

režim založený NOZ.127  

4.3.2.1. Úprava de lege ferenda 

I tesne pred dátumom účinnosti NOZ máme úpravu v režime de lege ferenda. 

V tomto prípade sa jedná o vládny návrh zákona schválený vládou dňa 10.4.2013 

s pomenovaním o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, 

záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 1/2007 

Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, ve znění zákona č. 

216/2009 Sb. (zákon o převodu jednotek některých bytových družstev). Návrh tohto zákona 

momentálne vstupuje do prvého čítania v Poslaneckej snemovni.  

Tento zákon má upravovať niektoré podmienky bezplatného prevodu vlastníckeho 

práva k jednotkám alebo skupinovým rodinným domov vo vlastníctve bytových družstiev 

(tzv. staré bytové družstvá), pokiaľ k prevodu do vlastníctva oprávnených členov dochádza 

na základe rozhodnutia prevádzajúceho družstva učineného až po nadobudnutí účinnosti 

tohto zákona a ide o jednotky vzniknuté v domoch vystavaných pomocou štátu alebo ide 

o skupinové rodinné domy, alebo ide o prevod vlastníckeho práva k jednotkám vo 

vlastníctve iných osôb a dochádza k danému prevodu na základe rozhodnutia vlastníka 

učineného po nadobudnutí účinnosti tohto zákona (nadstavby a vstavby). Ďalej tiež 

upravuje ďalšie práva a povinnosti ako napr. vznik služobností k bytu vystavaného formou 

nadstavby a vstavby v prípade ak nájomcovi zanikne členstvo v bytovom družstve, práva 

a povinnosti súvisiace s úvermi poskytnuté v rámci pomoci štátu pri výstavbe družstevných 
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bytových domov a pod. Zákon tiež negatívne vymedzuje na aké prípady sa nevzťahuje vo 

svojom ustanovení § 3 

Zákon ďalej stanovuje, že v prípade ak sa jedná o jednotku a skupinový dom 

prevádzané z vlastníctva prevádzajúceho družstva podľa tohto zákona bude takýto prevod 

bezúplatný. Člen družstva bude povinný uhradiť družstvu náklady s takýmto prevodom 

spojené. Majetková účasť člena v prevádzajúcom družstve sa vyrovná dňom, kedy člen 

nadobudol jednotku do vlastníctva a týmto vyrovnaním zaniká členstvo v danom bytovom 

družstve. Zákon poskytuje členovi možnosť ponechať si členstvo v prípade ak do 30 dní od 

nadobudnutia vlastníctva k jednotke zaplatí základný členský vklad. Toto bezúplatné 

nadobudnutie vlastníckeho práva k jednotke sa nepovažuje za darovanie, kúpu alebo zmenu 

podľa NOZ.   

Nutné je si uvedomiť, že daný zákon sa aplikuje iba na prevody vlastníctva 

družstevných jednotiek, keď oprávnenému nájomcovi právo na prevod bytu nevzniklo pred 

účinnosťou NOZ, alebo rozhodnutie vlastníka budovy o prevode vlastníctva bolo učinené 

až po účinnosti NOZ atď. Je to logické, keďže NOZ vo svojich prechodných ustanoveniach 

stanovuje kontinuitu lehôt, dôb a práv vzniknutých pred jeho účinnosťou, čím pokrýva 

oblasť týmto zákonom neupravenú. 

Navrhovaný zvláštny zákon sa nebude týkať prevodov jednotiek z vlastníctva 

LBD, okrem záležitostí pozemkov prevádzaných z vlastníctva štátu a záležitostí odloženého 

vzniku spoločného vlastníctva jednotky. Je to z dôvodu, že v týchto prípadoch nešlo o byty, 

garáže a ateliéry, ktoré by boli obstarané so štátnou pomocou podľa právnych predpisov 

o družstevnej bytovej výstavbe a neprichádza teda do úvahy potreba právnej úpravy 

prevodov jednotiek týchto družstiev pre obdobie po 1.1.2014. LBD totiž neorganizovala 

výstavbu podľa týchto právnych predpisov vydaných medzi rokmi 1959 až 1992. Stále však 

platí, že práva a povinnosti (i LBD) nadobudnutá pred účinnosťou NOZ sa naďalej riadia 

ustanoveniami ZoVB. Týmto odlíšením sa daný zákon vyrovnáva s toľko kritizovaným 

zotretím rozdielov medzi SBD a LBD.128 

O správnosti či chybách novej právnej úpravy rozhodne až jej použitie v praxi. 

Každopádne však bude veľmi zaujímavé sledovať jej aplikáciu a postupný výklad. 
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Záver 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo hlbšie posúdenie jak terajšej, tak i novej, 

právnej úpravy prevodov vlastníctva družstevných bytov. Po právnom rozbore na vyše 

päťdesiatich stranách tejto práce, je nutné zhodnotiť, že právna úprava vlastníckeho práva 

k bytom a jeho prevodu momentálne platná hlavne v podobe zákona č. 72/1994 Sb., je pre 

problematiku tak obšírnu akou je bytové právo nedostatočná, nejednoznačná a pojmovo 

nejednotná. O tomto fakte svedčia i početné novelizácie tohto zákona (až 14 noviel), a tiež 

snaha o prijatie zákona nového, k čomu bohužiaľ chýbala politická vôľa. Je jasné, že v čase 

prijímania tohto zákona bol tvorený silný tlak na jeho prijatie, hlavne kvôli stupňujúcej sa 

potrebe na dôkladnejšiu celkovú úpravu danej oblasti práva. 

Počas rokov platnosti tohto zákona zastával nenahraditeľnú úlohu pri jeho výklade 

Najvyšší súd ČR, ktorý častokrát svojimi rozhodnutiami vypĺňal početné legislatívne 

medzery.   

Čo sa týka úpravy prevodov družstevných bytov je nutné konštatovať, že i napriek 

nedokonalostiam zákona č. 72/1994 Sb. bolo jeho prijatie zásadným krokom pre 

dosiahnutie zrovnateľnej úrovne právnej úpravy s vyspelými krajinami Európy.  

Éra doterajšej právnej úpravy sa konči dňom 1.1.2014, keď vstupuje do platnosti 

nový občiansky zákonník spolu so zákonom o korporáciách a svojimi postupne 

vznikajúcimi prevádzacími zákonmi. 

I keď oproti doterajšej právnej úprave hodnotím tú novú úpravu za vánok 

čerstvého vzduchu, a to nie len v oblasti, ktorou sa zaoberá táto práca. Otázkou zostáva, či 

by nebolo vhodnejšie oblasť práva tak obsiahlu, problematickú a hojne využívanú v bežnom 

živote akou je bytové právo upraviť v zákone samostatnom. Je faktom, že pravdepodobne 

najideálnejšie by bolo upraviť zvláštne inštitúty a procesy s bytovým právom súvisiace 

v špeciálnom zákone a vo všeobecnom kódexe ponechať všeobecnú terminológiu 

využívanú celým právnym poriadkom.  

Vo všeobecnosti si však myslím, že nová úprava, po prijatí zvláštneho zákona, 

ktorý sa venuje prevodom družstevných jednotiek pri niektorých typoch bytových družstiev 

bude dostatočná. Družstevné bývanie je totiž potrebné vnímať ako špeciálny druh režimu 
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bývania, a i preto by družstevné byty nemali hromadne meniť svoj režim z družstevného 

nájmu na režim vlastnícky. Teda ak chce osoba získať byt do vlastníctva, kúpi si byt na to 

určený, a ak považuje družstevné bývanie za vyhovujúce pre jej potreby, bude si  kupovať 

podiel člena v bytovom družstve, s ktorým prevezme i právo na zaručený a trvajúci 

družstevný nájom s nájmom stanoveným podľa neziskového princípu. Domnievam sa, že je 

veľmi dôležité vnímať tieto dva inštitúty (resp. tri inštitúty s pridaním i obyčajného nájmu) 

oddelene s prihliadnutím na ich rozdielne výhody i nevýhody.  

I napriek tomu, že družstevné bývanie je na našom území na ústupe, čo je možné 

pozorovať na dlhodobo sa znižujúcom počte družstevných bytov, vyplývajúcich z rôznych 

štatistických údajov, verím, že so správnym právnym základom a finančnou pomocou 

poskytnutou od štátu môže dôjsť k prelomeniu všeobecnej mienky, že družstvá a družstevné 

bývanie patria do čias komunizmu. Ostatne svedčí o tom i situácia v iných ekonomicky 

vyspelých krajinách, kde družstevné bývanie je veľmi obľúbený režim bývania. Za zmienku 

stojí napr. Švédsko, kde pomerne veľká časť bytového fondu patrí práve družstvám, ale tiež 

mnohé luxusné budovy v prestížnych štvrtiach New Yorku a podobne.  

Nová právna úprava zohľadňuje a rieši mnohé z problémov, s ktorými sa potýkala 

doterajšia právna úprava avšak na konkrétne hodnotenia je ešte priskoro a mnohé 

nedostatky alebo naopak správne riešenia sa prejavia až po odskúšaní praxou.  

V tejto práci som sa snažila čo najviac pokryť základné inštitúty spojené 

s prevodmi vlastníctva družstevných bytov, a to na obmedzenom počte strán. Je zrejmé, že 

o tejto téme by bolo možné písať omnoho širšie a vytvoriť o každom s týchto inštitútov 

rozsiahle dielo. I napriek tomu dúfam, že sa mi podarilo splniť ciele stanovené 

v úvode, nastolila som problémy vznikajúce v praxi, načrtla ich možné riešenie a poskytla 

som komplexnejšie poznanie danej problematiky. 
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Zoznam použitých skratiek 

DKBV  družstevná komplexná bytová výstavba 

BSM  bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 

LBD  ľudové bytové družstvá 

LPS uznesenie predsedníctva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, v platnom znení 

(Listina) 

NOZ  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník) 

NS ČR  Najvyšší súd Českej republiky 

NSS ČR Najvyšší správny súd Českej republiky 

ObčZ  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platnom znení 

ObchZ  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platnom znení 

OSŘ  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platnom znení 

SBD  stavebné bytové družstvá 

SFRB  Štátny fond rozvoja bývania 

TransfZ zákon č. 42/1992 Sb., zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání 

majetkových nároků v družstvech (transformační zákon), v platnom znení 

Ústava ústavný zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platnom znení 

ZoK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o korporacích) 

ZoVB zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k 

budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a 

doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platnom znení 
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Príloha č. 1 

Štatistické údaje získané zo Štatistického úradu ČR a vyplývajúce z posledného sčítania 

obyvateľstva, týkajúce sa rozloženia obývaných bytov podľa právneho dôvodu ich užívania 

a ich počet podľa krajov ČR. 

 

 

 

35,8 0 

20% 

3,4 % 

9,6 % 

22,4 % 

1 % 
7,5 % 

Percentuálny prehľad počtu bytov podľa 
právneho dôvodu užívania 

vo vlastnom dome 

osobné vlastníctvo 

iné bezplatné užívanie 

družstevné 

nájom 

iný dôvod užívania 

nezistené 



64 

 

Abstrakt 

Cieľom tejto práce je zanalyzovať právnu úpravu prevodov vlastníctva družstevných 

bytov. Dôvod môjho výskumu je, že považujem túto tému za stále aktuálnu, veľmi 

dôležitú a stále sa rozvíjajúcu. To všetko ešte znásobené novou právnou úpravou 

českého súkromného práva, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2014. 

Táto práca pozostáva zo štyroch kapitol, z ktorých každá sa zaoberá iným aspektom 

prevodov vlastníctva družstevných bytov. Prvá kapitola je kapitola úvodná a definuje 

základné pojmy, ktoré považujem v súvislosti s témou práce za zásadné pre jej 

pochopenie. Je rozdelená na štyri podsekcie, z ktorých každá sa venuje jednému 

termínu. 

Druhá kapitola porovnáva 3 základné režimy užívania bytov a to osobné vlastníctvo 

bytov, nájom bytov a nájom družstevných bytov. Stanovuje ich základné rozdiely a ich 

vzájomné výhody a nevýhody. 

Tretia kapitola práce je kapitolou najdôležitejšou. Upravuje samotné prevody 

vlastníctva družstevných bytov, ich rôzne typy, špecifiká a právnu úpravu, ktorú 

rozoberá a hodnotí. Táto kapitola sa delí na štyri podkapitoly z ktorých prvá definuje 

povinné prevody a ich procesom, ďalšia sa zaoberá nepovinnými prevodmi a zvyšné 

dve v skratke definujú špecifiká vyskytujúce pri takýchto prevodoch. 

Štvrtá a posledná kapitola práce je tiež veľmi dôležitá, pretože sa zaoberá novou 

právnou úpravou, hodnotí jej terminologické zmeny a snaží sa aplikovať všeobecné 

ustanovenia na prevody vlastníctva družstevných bytov. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to analyze legislative regulation of the transfers of the 

ownership of the cooperative apartments. The reason for my research is, because 

I consider this topic to be hot, relevant and still developing, moreover with new Czech 

private law legislation, which is coming into force on 1st January 2014. 

 This thesis composes of four chapters, each of them dealing with different aspects of 

transfers of ownerships of cooperative apartments. Chapter one is introductory and 

defines basic terminology important for understanding this thesis. It is subdivided into 

for subsections. First subsection introduce cooperative company, it`s principles and 

more. Second subsection investigates housing cooperatives as special type of 

cooperatives, it`s legal base and special forms. Third subsection deals with definition of 

apartment and the last subsection with cooperative apartments. 

Second chapter in this thesis is addresses issue of comparison of ownership, rent or 

cooperative rent, deals with every regime and finds out cons and pros of each one of 

them. 

Third chapter is the main one, which illustrates types of transfers of the ownership of 

the cooperative apartments, which are possible in Czech law. It also deals with 

procedure of transfer itself and introduces special conditions in certain situations. It is 

divided into four subsections. First subsection deals with obligatory transfer and it`s 

procedure, second subsection deals with other transfers, which are not obligatory and 

last two are focused on special aspects and situations, which can come up during 

transfers of the ownership of the cooperative apartments. 

Fourth and last chapter also belongs to the main ones and concentrates on new 

legislative regulation, which changes every aspect of transfers of the ownership of 

cooperative apartments known until now. 

The main aim of this thesis is to introduce this area of law find out pros and cons of new 

legislation and suggest how should be this area aligned. 
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