
 
MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592 – 601, Molákova 595, 186 00  Praha 8 - Karlín 

MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592 – 601, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 3487, 
IČ: 25 14 74 04, DIČ: CZ 25 14 74 04, bankovní spojení: KB. a.s., Praha,  

Pobočka Praha 9 – Balabenka, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, číslo účtu: 19-3990730267/0100 
e-mail: predstavenstvo.molbyt@email.cz, web: http://molbyt.webgarden.cz 

1/2 

 
 
 
 
Vážení členové BD MOLBYT,  
v tomto čísle se budeme věnovat porovnání výhod a nevýhod družstevního a osobního vlastnictví bytu. 
Existuje řada zorných úhlů, z nichž by bylo možné porovnávat. Rozhodovat se můžete z hlediska právního, 
ekonomického, z hlediska momentálních potřeb (např. z důvodu získat byt do osobního vlastnictví za účelem jeho 
zastavení k zajištění bankovního úvěru, apod.), ale i z hlediska subjektivního pocitu, zda se cítíte spokojenější, když 
jste vlastníkem bytu, nebo dáváte přednost nájmu, anebo považujete za svůj cíl bydlet ve vlastním domě. Lze 
konstatovat, že obě formy bydlení (nájem družstevního bytu a vlastnictví bytu) mají své výhody  
i nevýhody. Nelze se tedy jednoznačně vyjádřit v tom smyslu, zda je výhodnější jedna nebo druhá forma 
bydlení. 
 
Naše stanovy v čl. 3 „Účel založení a předmět činnosti 
družstva“ v odst.2. mimo jiné uvádí i „umožnění 
převodu bytu do osobního vlastnictví po zaplacení 
podílu na kupní ceně domu každým členem družstva  
a po zaplacení poslední splátky úvěru na komplexní 
odstranění vad panelového domu Komerční bance, a.s., 
bytovým družstvem“. Tento úvěr bude doplacen  
v březnu letošního roku. Následně představenstvo 
požádá Komerční banku, aby na Katastrální úřad  - 
katastr nemovitostí podala žádost na odstranění 
zástavního práva na náš dům. Odstranění zástavního 
práva trvá na KÚ  cca 1-3 měsíce. Současně 
představenstvo požádá Komerční banku, aby vystavila 
potvrzení o splacení úvěru pro Českomoravskou záruční 
a rozvojovou banku (ČMZRB), která nám poskytla 
dotaci na úroky z úvěru). Po odstranění zástavního 
práva na náš dům na Katastru nemovitostí a po 
vyrovnání se s ČMZRB bude BD MOLBYT 
vlastníkem domu bez zástavního práva. 
 
Družstevní vlastnictví 
Toto vlastnictví všichni důvěrně znáte a můžete si sami 
odpovědět na otázku, co Vám přináší a co Vám naopak 
bere a zda jste s ním spokojeni.  

1. jste vlastníky družstevního podílu, nikoli bytu jako 
takového, a na byt máte nájemní smlouvu s BD; 

2. při hrubém neplnění družstevních povinností Vás 
může členská schůze vyloučit z družstva, ale nájem 
bytu tím nezaniká; 

3. prodej bytu převodem družstevního podílu je zcela 
bezproblémový, ale cena na trhu je nižší než cena 
bytu v OV; 

4. pronájem bytu je možný na základě podmínek 
schváleného článku stanov členskou schůzí BD 
vztahujícímu se k pronájmu bytu (naše stanovy 
umožňují bezproblémový pronájem bytu); 

5. veškeré povinné platby zajišťuje přímo BD - jedná 
se zejména o daň z příjmu za pronájem 
nebytových prostor a daň z nemovitosti; 

6. na byt je možno vzít si úvěr, avšak za méně 
výhodných podmínek; 

7. na členských schůzích se hlasuje podle členských 
podílů a k odsouhlasení stačí nadpoloviční většina 
zúčastněných. 

 
Osobní vlastnictví 

1. jste vlastníci bytové jednotky zapsané v katastru 
nemovitostí; 

2. je možné vzít si úvěr a ručit bytem; 
3. podnájem bytu je pouze na Vašem rozhodnutí; 
4. při prodeji je vyšší kupní cena, ale je nutno počítat 

s ostatními náklady vznikajícími při prodeji (kupní 
smlouva, zápis do katastru nemovitostí, znalecký 
posudek odhadní ceny, daň z převodu nemovitosti, 
která je stanovena ve výši 4% z kupní ceny bytu); 

5. je nutnost přihlásit se k platbě daně z nemovitosti 
a tu hradit; 

6. v případě, že příjmy vlastníka překročí limit 
osvobození od daně, vzniká daňová povinnost za 
příjmy z pronájmu nebytových prostor; 

7. počáteční náklady související s převodem bytů do 
OV: pasportizace, prohlášení vlastníka, návrhy na 
vklad do katastru - u specializovaných advokátních 
kanceláří se cena na klíč pohybuje od 4 tis. do  
8 tis. za byt; 

8. společenství vlastníků může dluhy na vlastníku 
vymáhat pouze soudně, pokud soud rozhodne, že 
je pohledávka oprávněná, vzniká zástavní právo 
k bytu dlužníka a ten pak může o svůj byt přijít; 

9. na shromážděních se hlasuje podle velikosti podílu 
(podle velikosti m2 bytu/bytů), což činí sčítání 
hlasů složitějším. 
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. 
Členové BD neru čí za závazky družstva,  pouze může 
být ve stanovách určena uhrazovací povinnost 
maximálně do výše trojnásobku členského vkladu. 
V případě, že by BD nebylo schopno plnit své závazky 
(platit své dluhy), neručí tedy členové za závazky 
družstva. Důsledkem by však mohlo být, že by členové 
přišli o svoji majetkovou účast v družstvu (o členské 
vklady) a ve své podstatě - z ekonomického hlediska - 
by mohli přijít o tržní hodnotu bytů, jichž jsou nájemci. 
Další majetek členů BD (existující mimo rámec 
majetku BD) by však z ůstal nedot čen. 
 
Naproti tomu u byt ů v osobním vlastnictví  v případě, 
že by společenství vlastníků jednotek (SVJ, jehož členy 
jsou ze zákona všichni vlastníci jednotek v domě) 
nemělo prostředky na plnění svých závazků (dluhů), 
ručí každý vlastník jednotky celým svým majetkem 
za závazky SVJ, a to individuáln ě (nikoliv solidárn ě) 
v pom ěru podle velikosti spoluvlastnického podílu 
na spole čných částech domu.  
 
Body, které jsou pro oba typy vlastnictví 
společné 

1. BD i SVJ musí mít představenstvo, respektive 
výbor, který zajišťuje správu domu, respektive 
správu společných prostor; 

2. povinnost příspěvků do fondů na provoz  
a opravy domu; 

3. povinnost zajistit pojištění domu; 
4. povinnost zajistit platné revize a povinné 

prohlídky; 
5. povinnost platit zálohy na služby a povinnost 

hlásit počet bydlících osob. 
V otázkách provozu bytového domu jako 
takového se tedy v podstatě, až na drobnosti, nic 
nemění. 
 
Názor právníků: 
„Je nutno si uvědomit, že osobní vlastnictví 
v panelovém domě je ve velké míře omezeno mnoha 
pravidly, protože se nejedná o stavebně samostatnou 
nemovitost. Majitel bytové jednotky v panelovém domě 
se tedy musí v souladu s platnými stanovami ve velké 

 
Jestliže je současné BD funkční, se všemi svými 
kontrolními orgány, je převod do osobního vlastnictví 
zbytečným nákladem, protože při převodu bytů do OV 
nebude nutno uhradit pouze náklady na převod bytů, 
ale následně i náklady na likvidaci bytového družstva 
podle platných zákonů. Tyto náklady nejsou 
nezanedbatelné. 
Jde tedy o to důkladně zvážit nejen veškeré klady  
a zápory obou typů vlastnictví, ale i náklady spojené 
s převodem bytů do OV a likvidací družstva.  
Jako jedinou současnou výhodu vlastnictví bytu 
v OV je  možnost vzít si velmi jednoduše úvěr  
a bytem za úvěr ručit.“ 
 
O tom, zda zůstaneme členy BD, nebo 
převedeme byty do osobního vlastnictví, se 
rozhodne hlasováním na samostatné členské 
schůzi, která bude k tomuto účelu 
představenstvem BD svolána. Právníci však 
doporučují, aby všechny byty buď zůstaly 
v podílnickém vlastnictví bytového družstva, 
nebo všechny byly převedeny do OV. Praxí je 
prověřeno, že nejhorší variantou je, když část 
bytů zůstane v bytovém družstvu a část bytů 
bude převedena do OV. 
 
Na závěr můžeme konstatovat, že v současné době, při 
platnosti a hledání správných výkladů Nového 
občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014, právníci 
doporučují s převodem bytů do osobního 
vlastnictví počkat, až se nová legislativa ustálí a 
prověří v praxi. Již nyní právníci signalizují, že V NOZ 
existují sporné zákony včetně těch, které se týkající 
vlastnických práv. Předpokládají se tak jeho další 
úpravy, které budou reflektovat závěry soudních sporů. 
 
Uvádíme zatím základní informace informativního 
charakteru, které budeme postupně doplňovat o další 
v návaznosti na Nový občanský zákoník (NOZ) a mohli 
jste se tak kvalifikovaně rozhodnout, zda zůstat 
v bytovém družstvu, nebo přejít do osobního vlastnictví. 

míře přizpůsobovat celku. 
 

P ř e d s t a v e n s t v o     B D     M O L B Y T 
 

   
 
 


