
Resumé 

         
Cílem této diplomové práce je pojednat o společenství vlastníků jednotek jako 

subjektu práva v České republice. Práce se zaměřuje na analýzu nejzásadnějších 

problémů současné právní úpravy společenství vlastníků jednotek obsažené v zákoně  

č. 72/1994Sb., o vlastnictví bytů. Současně ale také přihlíží k úpravě obsažené v novém 

občanském zákoníku účinném od 1. ledna 2014, do kterého je bytové vlastnictví nově 

začleněno. Téma bylo zvoleno vzhledem k jeho aktuálnosti, a to jak v odborné 

literatuře, tak v praktickém životě. Problematika společenství vlastníků jednotek se 

totiž, vzhledem k povinnému členství v této právnické osobě a rostoucímu počtu 

vlastníků bytů, dotýká stále většího počtu obyvatel.   

  

Diplomová práce se skládá z šesti kapitol rozebírajících základní znaky 

společenství vlastníků jednotek. Každá z těchto kapitol obsahuje podkapitolu 

věnovanou úpravě v novém občanském zákoníku.      

      

 První kapitola se zaměřuje na právní úpravu týkající se společenství vlastníků 

jednotek. Pojednává o nejzásadnějších změnách zákona o vlastnictví bytů, které ve 

výsledku zakotvily pojetí společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby. 

Obsahuje ale také základní rozbor a systematiku úpravy bytového vlastnictví v novém 

občanském zákoníku.  

  

Druhá kapitola se zabývá právním postavením společenství vlastníků jednotek. 

Podává charakteristiku této právnické osoby, rozebírá její speciální subjektivitou, právní 

jednání s přihlédnutím k nabývání majetku společenstvím a jeho odpovědnost.  

  

Třetí kapitola rozebírá vznik společenství vlastníků jednotek a klade také důraz 

na podstatné změny, které v této otázce přináší nový občanský zákoník.   

  

 Čtvrtá kapitola pojednává o orgánech společenství vlastníků jednotek. Na 

začátek je vymezeno jejich základní uspořádání a obecně vymezena jejich působnost. 



Dále je kapitola rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá shromážděním vlastníků, 

konkrétně jeho působností a způsobem přijímání rozhodnutí se zaměřením na judikaturu 

s tím související. Druhá část se věnuje výboru společenství, jeho kompetencím, členství 

v něm a s tím souvisejícím náhradním výkonem funkce člena výboru. Třetí část rozebírá 

fakultativní orgány ve společenství. Čtvrtá část shrnuje změny, které v této oblasti 

přináší nový občanský zákoník.        

      

 Pátá kapitola popisuje stanovy jako základní dokument společenství, zaměřuje 

se na případné uplatnění vzorových stanov vydaných nařízením vlády a na otázku 

stanov v novém občanském zákoníku.    

            

 Šestá kapitola se zaměřuje na zánik společenství vlastníků jednotek a na jeho 

nově upravenou dvoufázovost v novém občanském zákoníku.  

            

 Hlavním záměrem této práce je poskytnutí charakteristiky společenství vlastníků 

jednotek a zároveň také zdůraznit nejzákladnější změny, které v této oblasti přináší 

nový občanský zákoník. 

  


