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1 ÚVOD 

Bydlení, jeho dostupnost a kvalita jsou jednou z nejdůležitějších hodnot v životě lidí. 

Pro většinu domácností představuje bydlení nejvýznamnější životní investici. Tuto 

problematiku nelze nechat pouze v působnosti trhu, je zde nutný i státní zásah, 

hlavně v oblasti zajišťování sociálního bydlení.  

V období po druhé světové válce do roku 1989 byla bytová politika realizována  

v prostředí centralisticky řízeného státu. Úloha bytové politiky byla omezena hlavně 

na novou bytovou výstavbu, v níž se investorsky angažoval stát. Mezi léty 1990  

až 2001 měla bytová politika převážně transformační charakter. Docházelo 

k odstraňování administrativně přídělového bytového systému, který vycházel z toho, 

že nedostatek bytů může být odstraněn jedině jejich přidělováním a další bytovou 

výstavbou. Dalším krokem byl převod státního bytového fondu do vlastnictví 

jednotlivých obcí. Obce se tak mohou samy rozhodnout, které byty si ponechají  

a které zprivatizují. Hlavním argumentem pro privatizaci bytového fondu  

je nedostatek finančních prostředků na jeho údržbu a opravy. 

Diplomová práce se zabývá problematikou privatizace obecního bytového fondu, 

který se nachází ve vlastnictví vybraných městských obvodů Statutárního města 

Ostravy. Důvodem výběru této problematiky je její aktuálnost. 

V rámci zpracování diplomové práce si autorka zvolila následující cíl. Cílem  

je analýza používaných metod privatizace obecního bytového fondu vybraných 

městských obvodů Statutárního města Ostravy a zjištění rozdílu mezi cenami, za něž 

městské obvody privatizují svůj majetek a tržními cenami. 

Autorka si pro tuto diplomovou práci stanovila dvě hypotézy. První hypotéza: Příjem 

z privatizace přepočtený na 1 bytovou jednotku je stejný. Druhá hypotéza: Pravidla 

pro privatizaci bytového fondu vycházejí ze stejných metod. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. 

Ve druhé kapitole s názvem Bytová politika České republiky je zachycena 

problematiky bytové politiky obecně a v podmínkách České republiky. V rámci této 

kapitoly jsou analyzovány jednotlivé nástroje, cíle, subjekty a způsoby financování 

bytového politiky. 

Třetí kapitola, jež je pojmenována Způsoby privatizace bytového fondu seznamuje 

s jednotlivými způsoby privatizace obecního bytového fondu uplatňovanými v České 
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republice, mezi kterými si mohou obce samy vybrat způsob, pomocí kterého 

zprivatizují vlastní bytový fond. Mezi jednotlivé způsoby patří prodej podle 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 (zákon o vlastnictví bytů), dále pak prodej do ideálního spoluvlastnictví, 

prodej družstvům, privatizace třetím osobám prostřednictvím veřejné dražby, 

výběrového řízení nebo metodou vyjednávání. 

V rámci čtvrté kapitoly Analýza privatizace na vybraných příkladech je provedena 

komparace způsobů privatizace uplatňovaných ve vybraných městských obvodech 

Statutárního města Ostravy, kterými jsou městský obvod Ostrava – Jih a městský 

obvod Ostrava - Poruba. Důvod pro zvolení těchto městských obvodů je, že pouze 

v těchto městských obvodech privatizace obecního bytového fondu v současné době 

probíhá. 

V páté kapitole je provedeno srovnání administrativních cen, za které prodávají 

jednotlivé městské obvody a tržních cen. Je zde také zachycen rozdíl mezi tržním 

nájemným a nájemným v bytech, které pronajímají městské obvody. Součástí této 

kapitoly je také komparace používaných metod privatizace v rámci jednotlivých 

městských obvodů. 

V diplomové práci je použita metoda analýzy, syntézy a komparace. V první části 

s názvem Bytová politika České republiky je použita metoda analýz jednotlivých 

nástrojů a způsobů financování. Ve druhé části Způsoby privatizace bytového fondu 

je použita metoda analýzy jednotlivých metod privatizace. Metoda sběru dat, analýzy 

interních dokumentů jednotlivých městských obvodů je použita v třetí části s názvem 

Analýza privatizace na vybraných příkladech. V poslední části Zhodnocení použitých 

metod je použita metoda komparace. 

Diplomová práce je zpracována k legislativě platné ke dni 27. dubnu 2012. 
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2 BYTOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 

Bydlení tvoří nejen hlavní složku základních životních podmínek lidí (stejně 

jako u jídla, pití či oblečení je pro každého nejdůležitější dostupnost, stabilita  

a kvalita), ale napomáhá rovněž i kultivaci lidského kapitálu a sociální integraci lidské 

společnosti. Většina lidí totiž považuje obydlí za domov, tedy místo, kde prožívají 

většinu svého života. Domov je zpravidla spojován s pocity osobní svobody 

a seberealizace, je základním předpokladem životní jistoty a bezpečí člověka. 

V rámci druhé kapitoly je zpracována problematika bytové politiky obecně, 

jsou zde popsány jednotlivé typy bytových politik, cíle bytových politik a dělba 

působnosti v oblasti bytových politik. Součástí druhé kapitoly je rovněž popsána 

bytová politika v podmínkách České republiky (nástroje bytové politiky, subjekty 

bytové politiky a financování bytové politiky). 

2.1 Bytová politika 

Bytovou politikou rozumíme politiku státu v oblasti bydlení, jež by měla 

vycházet ze skutečnosti, že potřeba bydlení by měla být primárně uspokojována  

tak jako většina jiných potřeb prostřednictvím trhu, čímž rozumíme bez anebo 

jen s minimálními zásahy státu. 

V širším slova smyslu je bytová politika definována jako „koncepční 

a praktická činnost, v rámci níž příslušný územní orgán veřejné správy využívá 

legislativní a ekonomické nástroje k tomu, aby usměrnil trh s byty a umožnil dosažení 

stanovených cílů v oblasti bydlení.“1 

Pod pojmem bytová politika státu tedy rozumíme činnost, jež směřuje 

k dosažení základních cílů, které stát hodlá v oblasti bydlení prosazovat v daném 

období pomocí svých legislativních a ekonomických nástrojů. 

Princip a cíl bytové politiky státu spočívá zejména ve vytváření vhodného 

právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu 

s byty. Stát by neměl překážet ekonomickému fungování trhu s byty, zároveň však 

musí činit podpůrné kroky zacílené na ty skupiny domácností, které se samy 

o své bydlení na trhu postarat nemohou2. 

  

                                                           
1
  POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 

2 
 HRUŠKA-TVRDÝ, Lubor, STRAČÁNEK, Kamil, 2004. 
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2.1.1 Typy bytové politiky 

Bytová politika je v různých zemích rozdílná, z toho plyne také specifičnost 

realizovaných bytových politik. Významným kritériem, pomocí něhož můžeme členit 

bytové politiky, je např. rozsah státní intervence na trhu s byty (jedná  

se o tzv. komplexnost bytové politiky). Na základě tohoto kritéria se dělí bytové 

politiky do dvou skupin. První z nich označujeme jako doplňkovou a druhou jako 

komplexní.3 

Doplňková bytová politika je charakterizována silným spoléháním se na tržní 

mechanismy, přičemž úsilí státu je orientováno především na adresnou pomoc 

nízkopříjmovým nebo jinak znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Tuto politiku 

můžeme nalézt např. ve Velké Británii. 

Komplexní bytová politika se vyznačuje poměrně širokou intervencí státu 

na trhu s byty a je zaměřena, ve větší či menší míře, na všechny vrstvy společnosti. 

Tato politika našla uplatnění např. ve Francii, Nizozemí a v severských zemích. 

V zásadě stejným způsobem, avšak podrobněji lze členit bytovou politiku 

podle druhu prosazované sociální politiky, hovoříme o tzv. druhu sociálního státu. 

Podle tohoto rozdělení rozlišujeme čtyři základní typy sociální politiky, 

a to sociálně demokratický model, korporativistický model, liberální model 

a rudimentární model. 

Sociálně demokratický model je založen na celospolečenské solidaritě 

a na zajišťování bydlení v převážné míře z veřejných zdrojů. Jedná se o model, který 

podporuje rovný přístup všech občanů k bydlení. Stát provádí silné intervence 

na trhu s byty s cílem vyrovnávat šance jednotlivců. Podporovány jsou zejména 

nájemní a družstevní typy bydlení. Tento model je typický především pro severské 

státy.4 

Korporativistický model nebo také pracovně výkonový model je zaměřen 

především na pracovní aktivity jedince na trhu práce. Je tedy založen na vlastní 

participaci občanů v oblasti bydlení. Pro tento model je typické značné spoléhání  

na tržní mechanismus, tzn., že za základ pro zajištění bydlení se považují především 

soukromé finanční prostředky jednotlivců. Ovšem setkáváme se i se silnými 

                                                           
3
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 

4
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 
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intervencemi státu na trhu s byty. Reprezentanty tohoto modelu jsou např. Německo, 

Rakousko a Francie.5 

Liberální model je charakteristický důrazem na aktivitu jednotlivce, prioritou 

je osobní soběstačnost a formální svoboda v konání jednotlivce, tzn., že každý 

jedinec přejímá vysokou míru odpovědnosti za zajištění svého bydlení. Pomoc státu 

je v tomto případě zaměřena především na ty, kteří ji opravdu potřebují a nemohou 

nebo nedokáží svou situaci vyřešit sami. Příkladem tohoto modelu jsou např. Velká 

Británie, Irsko, USA, Kanada a Austrálie.6 

Rudimentární model je považován za extrémní případ liberálního modelu, 

v němž stát poskytuje občanům sotva určitou záchrannou síť. Veškerá péče 

o občana v oblasti bydlení je zcela na něm, stát se angažuje pouze minimálně. Tento 

model je uplatňován např. v Portugalsku a Řecku.7 

Z dlouholetých zkušeností různých zemí se nedá odvodit obecně platný 

bezporuchově fungující model bytové politiky. Různorodost jednotlivých politik 

je dána jednak obecně charakterem procesu hledání kompromisu mezi volným trhem 

a mírou jeho regulace a jednak odlišným vývojem, tradicemi a zkušenostmi 

jednotlivých zemí. Neopomenutelnými faktory ovlivňujícími vytváření bytových politik 

jsou rovněž geografické, demografické a socioekonomické faktory, výkonnost 

ekonomiky, politické orientace vlády, územně správní uspořádání, územně plánovací 

systém a podobně. 

2.1.2 Cíle bytové politiky 

Obecně můžeme říci, že základním cílem bytové politiky je dosažení 

uspokojivé úrovně bydlení jednotlivých občanů dané země. Jednotlivé země však 

tuto uspokojivou úroveň bydlení chápou rozdílně, různé je i řešení způsobu, kterým 

má být této úrovně dosaženo, tzn., jaké nástroje bude země využívat k realizaci 

stanovených cílů. Rozdíly jsou dány ekonomickou situací země, situací na trhu  

s byty apod. 

                                                           
5
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 

6
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 

7
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 
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Kromě hlavního cíle bytové politiky mohou být v jednotlivých zemích 

stanoveny další, doplňkové cíle, mezi které může patřit např.:8 

o zvýšení objemu bytové výstavby, 

o podpora péče o současný bytový fond a jeho optimální využití, 

o podpora vlastnického bydlení, 

o podpora nájemního bydlení, 

o podpora nízkopříjmových či jinak znevýhodněných domácností, 

o podpora výstavby sociálního bydlení, 

o spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti bydlení. 

2.1.3 Dělba působnosti v oblasti bytové politiky 

Rozdělení kompetencí v oblasti bytové politiky je v jednotlivých zemích různé. 

Klíčové je uspořádání a kompetence územních orgánů veřejné správy. Ve většině 

zemí je uplatňována decentralizace, která je spojena hlavně s uspokojivou úrovní 

bydlení. Podle míry decentralizace a uplatnění principu subsidiarity v oblasti bytové 

politiky můžeme evropské země přiřadit do tří základních typů bytové politiky,  

a to do centralizovaného modelu bytové politiky doplněného decentralizací ve fázi 

realizace, částečně decentralizovaného modelu a decentralizovaného modelu.9 

Centralizovaný model bytové politiky doplněný decentralizací ve fázi realizace 

je charakterizován silně centralizovanou bytovou politikou. Tzn., že definování cílů, 

vymezování opatření a financování je prováděno na centrální úrovni, nižší úrovně 

realizují konkrétní opatření.10 

Částečně decentralizovaný model zahrnuje dvě skupiny zemí. V první skupině 

jsou země, v nichž jsou kompetence mezi centrální vládou a jednotlivými regiony 

rozděleny poměrně rovnoměrně. Centrum vytváří právní a ekonomický rámec  

a regiony vymezují a provádějí v tomto rámci svou vlastní bytovou politiku. Druhou 

skupinu tvoří země, kde jsou kompetence rozděleny mezi centrum a obce.11 

V decentralizovaném modelu je realizace a zároveň i tvorba bytové politiky 

svěřena regionům. 

                                                           
8
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 

9
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 

10
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 

11
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 
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2.2 Situace v České republice 

Státní politika bydlení spočívá ve vytváření hlavních programů a nástrojů, 

jejichž prostřednictvím se stát snaží napomáhat českým domácnostem řešit jejich 

bytovou situaci. Možnost výrazným způsobem ovlivnit fungování bytového trhu mají 

tyto centrální orgány: Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 

financí a Ministerstvo vnitra. 

2.2.1 Koncepce bytové politiky 

Současná bytová politika v České republice se opírá o Koncepci bydlení 

zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj a Státním fondem rozvoje bydlení, 

schválenou dne 13. července 2011 vládou. Jedná se o koncepci státu v oblasti 

bydlení zpracovanou do roku 2020. Obsahuje dvě části, první je část analytická, jenž 

shrnuje dostupné informace, zkušenosti a poznatky o bytové politice České republiky 

v období let 2005 – 2010, v němž platila koncepce bytové politiky schválená 

v předchozím období. Druhá část je návrhová, která vychází z části analytické. 

Hlavním cílem této části je formulovat vize a rozpracování konkrétních cílů, priorit, 

nástrojů a úkolů státních orgánů či organizací. Při tvorbě Koncepce byly zohledněny  

i závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, jež byly formulovány v kontrolní zprávě  

o naplňování předchozí koncepce v oblasti bydlení. 

Koncepce bytové politiky, jež je schválená vládou, představuje pro jednotlivé 

resorty závazný strategický dokument, v němž jsou stanoveny základní směry vývoje 

i konkrétní cíle v oblasti bydlení. V rámci této koncepce jsou stanoveny základní cíle 

státu v oblasti bydlení, jež jsou rozděleny do tří základních oblastí, a to dostupnost 

přiměřeného bydlení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé 

zvyšování kvality bydlení. Tyto jednotlivé základní cíle se dělí do dalších menších 

cílů, např.: 

o Dostupnost přiměřeného bydlení – vyváženost podpor, zvýšení 

dostupnosti bydlení pro cílové skupiny obyvatel, snížení nákladů 

spojených s bydlením, pomoc státu při živelných pohromách. 

o Vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení – stabilní portfolio 

zdrojů financování, snížení finančního zatížení systému, stabilní právní 

úprava, posílení úlohy obcí v bytové politice. 
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o Trvalé zvyšování kvality bydlení – snižování investičního dluhu, kvalita 

vystavěného prostředí, specificky s ohledem na bydlení, podpora 

zvyšování kvality vnějšího prostředí rezidenčních oblastí. 

2.2.2 Subjekty bytové politiky 

V oblasti bytové politiky v České republiky najdeme několik subjektů  

(jak na státní, tak i na místní úrovni), které se podílí na jejím zabezpečení  

a financování. Pro lepší přehlednost jsou jednotliví aktéři na národní úrovni 

zachyceni na obrázku 2.1. 

Obr. 2.1: Subjekty bytové politiky 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Koncepce bydlení do roku 2020. 

Ministerstvo pro místní rozvoj je jedním z hlavních aktérů v oblasti bytové 

politiky. Toto ministerstvo je na základě zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdější 

předpisů ústředním orgánem státní správy ve věcech politiky bydlení, rozvoje 

domovního a bytového fondu a pro věci nájmů bytů a nebytových prostor. 

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě zákona koordinuje činnost jiných 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti bydlení, zároveň 

koordinuje financování jednotlivých činností. Toto ministerstvo schvaluje jednotlivé 

druhy dotací z programu Podpory bydlení pro rok 2012 na schválené programy. 

V roce 2012 lze poskytovat podporu na tyto programy: 

o na regeneraci panelových sídlišť,  

o na výstavbu technické infrastruktury,  
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o na výstavbu podporovaných bytů, 

o opravy domovních olověných rozvodů. 

Státní fond rozvoje bydlení vznikl v roce 2001 na základě zákona 

č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o samostatnou právnickou osobu v působnosti Ministerstva pro místní 

rozvoj. Jako finanční instituce zajišťuje provádění vybraných opatření v oblasti státní 

bytové politiky. Majetek tohoto fondu je součástí majetku státu. Fond hospodaří 

na základě vlastního rozpočtu, jenž je každoročně schvalován Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu České republiky. Úkolem fondu je vytvářet, akumulovat 

a rozšiřovat finanční prostředky určené na podporu investic do bydlení v souladu 

se zákonem na podporu především těchto oblastí12: 

o podpora výstavby bytů (hlavně nájemních), 

o podpora oprav bytového fondu, 

o podpora výstavby technické infrastruktury v obcích. 

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí jsou v oblasti bydlení vypláceny 

sociální dávky, a to příspěvek na bydlení, prostřednictvím něhož stát přispívá  

na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy, doplatek na bydlení, 

který souvisí se sociální událostí hmotná nouze a příspěvek na úhradu za užívání 

bezbariérového bytu. 

Ministerstvo životního prostředí založilo program „Zelená úsporám“. Tento 

program je realizován prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, formou 

přímých nenávratných dotací. Je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění 

s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor  

při rekonstrukcích ale i u novostaveb.  

Ministerstvo financí zasahuje do oblasti bydlení prostřednictvím stavebního 

spoření, daňových úlev např. na novostavby, osvobození od daně z příjmů při prodeji 

rodinných domů, které byly využívány pro trvalé bydlení alespoň po dobu 2 roků 

apod. 

Ministerstvo vnitra se podílí na začlenění azylantů do společnosti. 

                                                           
12

 KREBS, Vojtěch, 2010. 



13 

 

Důležitou úlohu mají vedle subjektů na státní úrovni také obce, jelikož ty jsou 

povinny ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče 

a pro uspokojování potřeb svých občanů (jedná se hlavně o uspokojení potřeb 

v oblasti bydlení, ochrany zdraví, rozvoje dopravy, potřeby informací, vzdělávání 

a výchovy, ochrany veřejného pořádku). 

2.2.3 Nástroje bytové politiky 

Nástroje, kterými stát zasahuje do trhu s byty, můžeme vymezit jednak 

z hlediska zacílení na určité skupiny obyvatelstva jako univerzální nástroje, jenž jsou 

zaměřeny na většinu domácností, bez konkrétního zacílení, a dále selektivní 

nástroje, jež jsou zaměřeny na úzkou předem stanovenou skupinu obyvatelstva. 

Selektivní neboli adresné nástroje jsou určeny především sociálně slabým vrstvám 

obyvatelstva.13 

Stát může situaci v oblasti bydlení ovlivňovat prostřednictvím opatření 

působících v celé ekonomice, jež mají vliv také na situaci v oblasti bydlení. Jedná 

se např. o legislativu, zdanění, rozpočtové výdaje, ovlivňování úrokových sazeb, 

cenovou regulaci. Kromě těchto opatření mohou být použity i opatření zaměřená 

pouze na oblast bydlení.  

Legislativní nástroje patří k jedněm z nejdůležitějších nástrojů. V oblasti 

bydlení hrají důležitou roli zejména tyto právní předpisy: zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění; zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu; 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 platném znění; 

zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění; 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 

Nástroje bytové politiky, kterými stát intervenuje do trhu s byty, můžeme 

rozdělit do čtyř skupin14: 

o regulace, 

o podpora výzkumu a poskytování informací, 

o posilování konkurence, 
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o subvencování. 

Regulace jako jeden z nástrojů bytové politiky se většinou týkají nájemného. 

Regulaci může podléhat jednak výše nájemného, které platí nájemníci, pak se hovoří 

o tzv. zmrazení výše nájemného, nebo zisk pronajímatele, jenž je nějakým způsobem 

omezen. Stát uplatňuje regulaci tehdy, když se vzhledem ke spekulacím 

pronajímatelů navýší nájemné na úroveň, kterou si již domácnosti nemohou dovolit. 

Stát pak může přistoupit ke zmrazení nájemného nebo k zákazu dalšího zvyšování 

nájemného. Tímto opatřením lze domácnostem, jež nemají dostatek prostředků, 

zajistit další užívání bytu, někdy i za nižší náklady, než dříve. Formu regulace 

představuje i administrativní přidělování bytů v době tzv. akutní nouze15, tedy 

zavedení systému přidělování bytů podle určitých pravidel. Další formou regulace 

může být rovněž zavádění stavebních standardů ve formě stavebních norem.16 

Druhým nástrojem je podpora výzkumu a poskytování informací. Jedná 

se o významný nástroj, neboť shromažďování a šíření informací o situaci na trhu 

s byty může zlepšit orientaci domácností při hledání vhodného bydlení, a tím přispět 

ke zvýšení jejich mobility. 

Pod pojmem posilování konkurence chápeme převzetí aktivní role obcí jako 

dalšího subjektu na straně nabídky na trhu s byty. Tyto pravomoci přenesené 

na obce lze realizovat např. prostřednictvím poskytování obecních pozemků 

na výstavbu či prostřednictvím obecního bytového fondu s nižším nájemným 

(ve srovnání s tržním). Cílem delegování těchto pravomocí je snížení cen bydlení 

na trhu.17 

Posledním nástrojem bytové politiky je subvencování, tedy podpora bydlení 

z veřejných prostředků. Poskytování subvencí bývá ale administrativně a finančně 

náročné, z těchto důvodů je nutné průběžně sledovat a hodnotit jejich účinnost 

a efektivnost z hlediska naplňování stanovených cílů, nároků na veřejné prostředky 

apod. Podpora bydlení může být zaměřena buď do oblasti nabídky, nebo do oblasti 

poptávky. Podpora má formu nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů, státních záruk 

atd. Běžnou formou podpory jsou také daňové úlevy. Podpora strany nabídky 

znamená, že jsou podporováni investoři, a to např. prostřednictvím programů 
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 Pod tímto pojmem si lze představit období války nebo bezprostředně po ní. 
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na podporu výstavby bytů určených nízko a středně příjmovým skupinám obyvatel. 

Podpora strany poptávky má nejčastěji formu individuálních subvencí poskytovaných 

domácnostem. Jejich účelem je snížit výdaje domácnosti na bydlení a udržet 

je tak na přijatelné úrovni ve srovnání s ostatními výdaji domácností.18 

2.2.4 Financování bydlení 

Největší podíl kompetencí v oblasti tvorby, realizace a financování bytové 

politiky má Ministerstvo pro místní rozvoj, ale co do výše poskytovaných finančních 

prostředků na tuto oblast ho předčí Ministerstvo financí. Dále se na financování v této 

oblasti vysokou mírou podílí Ministerstvo životního prostředí díky svému programu 

„Zelená úsporám“, dále potom Státní fond rozvoje bydlení a Ministerstvo práce  

a sociálních věcí. Pro lepší přehlednost je v obrázku 2.2 zahrnut vývoj finančních 

prostředků plynoucí v letech 2005 až 2010 z jednotlivých ministerstev a ze Státního 

fondu rozvoje bydlení. 

Obr. 2.2: Financování bytové politiky 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Koncepce bydlení do roku 2020. 

Ministerstvo financí ve všech případech podpory poskytuje nevratné dotace  

ze státního rozpočtu. Mezi hlavní formy pomoci patří: podpora stavebního spoření, 

snížené DPH pro novou bytovou výstavbu, snížené DPH pro opravy stávajícího 
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bydlení, osvobození od platby daně z příjmu v případě prodeje, možnost odečtu 

souvisejících investic, možnost odečtu zaplacených úroků. 19 

Podpora stavebního spoření, je nástroj, který dlouhodobě funguje a přispívá 

ke zlepšování stavu bytového fondu. Jedná se o přímou nevratnou dotaci 

připisovanou na účet klienta stavební spořitelny ve výši stanovené zákonem. Hlavním 

úkolem státní podpory v oblasti stavebního spoření je posílení ochoty spořit. 

Spořitelny následně použijí tyto prostředky k financování úvěrů, které musí  

být použity k zajištění bydlení. Struktura úvěrů ze stavebního spoření je dlouhodobě 

neměnná – zhruba 80 % úvěrů je použito na splacení překlenovacích úvěrů, dalších 

12,5 % je určeno pro rekonstrukce a modernizace, 31 % na koupi bytu nebo 

rodinného domu a 13 % na výstavbu nových bytů či domů. V posledních pěti letech 

bylo nejvíce úvěrů poskytnuto na rekonstrukce a modernizace, to je spojeno s cestou 

masivní privatizace, během níž byl bytový fond privatizován v takovém stavu, v jakém 

se právě nacházel. 

Snížené DPH pro novou bytovou výstavbu v kategorii sociálního bydlení 

vymezeného pouze maximální velikostí podlahové plochy. Mezi stavby pro sociální 

bydlení řadíme např. byt pro sociální bydlení, ubytovací zařízení pro ubytování 

příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců, 

zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby. 

Snížené DPH pro opravy stávajícího bydlení. Nižší sazba může být uplatněna 

na poskytnutí stavebních a montážních prací, které jsou spojené se změnou 

dokončené stavby. 

Osvobození od platby daně z příjmu v případě prodeje nemovitosti při splnění 

zákonných podmínek. 

Možnost odečtu souvisejících investic jakožto uznatelného nákladu od základu 

pro výpočet daně z příjmu z pronájmu nemovitostí pro bydlení. 

Možnost odečtu zaplacených úroků z úvěru na pořízení bydlení od základu 

pro výpočet daně z příjmu. Maximální odpočitatelná částka činí 300 tis. Kč za rok. 

Státní fond životního prostředí má k dispozici v oblasti bydlení zhruba 

20 mld. Kč v rámci programu Zelená úsporám. Program podporuje instalaci zdrojů  

                                                           
19

 Koncepce Bydlení do roku 2020. 



17 

 

na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, investice do energetických 

úspor při rekonstrukcích i v novostavbách, u rodinných domů a bytových domů, 

výstavbu v pasivním energetickém standardu. Program je financován prostředky 

získanými prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí 

skleníkových plynů.20 V současné době nejsou přijímány nové žádosti na poskytnutí 

těchto prostředků. 

Státní fond rozvoje bydlení používá v současné době několik nástrojů, mezi 

něž patří: program Nový PANEL, Úvěr 300, dotace 30 tis. Kč, úvěry na podporu 

oprav a modernizací pro obce, dotace na výstavbu sociálních bytů, záruky za úvěry 

čerpané na výstavbu nájemních bytů.21 

Program Nový PANEL, je program, v rámci kterého jsou uplatňovány úrokové 

dotace, zvýhodněné záruky a poradenství. Cílem tohoto programu je prostřednictvím 

jednotlivých zvýhodněných podmínek umožnit přístup k úvěrům poskytnutých 

bankami a stavebními spořitelnami a na základě toho zajistit snadnější financování 

oprav a modernizace bytových domů. Příjemcem této podpory může být vlastník 

nebo spoluvlastník domu, bytu, nebytového prostoru případně společenství vlastníků 

jednotek. O poskytnutí záruky, její výši a době ručení rozhoduje Českomoravská 

záruční a rozvojová banka. 

Úvěry pro mladé rodiny na pořízení bydlení ve výši maximálně 300 tisíc korun, 

tzv. Úvěr 300. Tento úvěr je splatný nejpozději do 20 let a je úročen 2 % ročně. Úvěr 

může být poskytnut na financování výstavby bytu, změnu stavby na byt, koupi bytu, 

úhradu za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, úhradu členského 

vkladu do bytového družstva. V souvislosti s tímto úvěrem může být poskytnuta ještě 

tzv. dotace 30 tisíc korun v případě narození dítěte v době po uzavření úvěrové 

smlouvy. Jistina úvěru je následně snížena o 30 tis. Kč za každé narozené dítě. 

Úvěry na podporu oprav a modernizací pro obce. Podpora je poskytnuta 

formou zvýhodněného úvěru dané obci. Úroková sazba je 3 % ročně a je platná  

po celou dobu splatnosti úvěru (maximálně 10 let). 

Dotace na výstavbu sociálních bytů je dotace, která je určena všem  

bez rozdílu. Cílovou skupinou nájemců podporovaných sociálních nájemních bytů 
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jsou osoby, jejichž příjem za posledních 12 měsíců nepřekročil zákonem daný limit 

v závislosti na velikosti domácnosti. 

Záruky za úvěry čerpané na výstavbu nájemních bytů. Zárukami jsou 

zajišťovány investiční úvěry s dlouhodobou splatností (až 40 let). Fond ručí bance, 

která poskytla úvěr maximálně za 70 % nesplacené části jistiny úvěru.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje finanční prostředky zaměřené 

na uživatele bytu. V rámci státní sociální podpory poskytuje příspěvek na bydlení  

a prostřednictvím pomoci v hmotné nouzi poskytuje doplatek na bydlení.  

Příspěvek na bydlení je adresná částka, která slouží k úhradě části nákladů  

na přiměřené bydlení. Na tento příspěvek má nárok vlastník nebo nájemce bytu,  

jenž je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, v případě že jeho náklady na bydlení 

převyšují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a příslušného koeficientu,  

a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a příslušný koeficient není vyšší  

než částka normativních nákladů na bydlení. Normativní náklady na bydlení jsou 

stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů 

domácnosti. Výše příspěvku je stanovena jako rozdíl mezi normativními náklady  

na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu.22 

Doplatek na bydlení je dávka, která společně s vlastními příjmy občana  

a příspěvkem na bydlení pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Výše 

doplatku je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů, kterými  

se rozumí nájem, služby spojené s bydlením a náklady na energie, zůstala osobě  

či rodině částka nutná k živobytí. Podmínkou nároku na doplatek je získání nároku  

na příspěvek na živobytí a nároku na příspěvek na bydlení.23 

Ministerstvo pro místní rozvoj má k dispozici celkem šest nástrojů finanční 

podpory rozvoje bydlení. Všechny nástroje mají podobu nevratných dotací. Mezi tyto 

nástroje patří: podpora výstavby technické infrastruktury, podpora výstavby 

podporovaných bytů, podpora regenerace panelových sídlišť, podpora výměny 

olověných rozvodů, podpora splátek úroků z úvěrů pro mladé, Integrovaný operační 

program.24 
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Podpora výstavby technické infrastruktury pro následnou bytovou výstavbu. 

Příjemcem této dotace mohou být pouze obce. Dotace může být poskytnuta  

na výstavbu technické infrastruktury na pozemku, který není v záplavovém území. 

Následná výstavba na tomto pozemku musí proběhnout nejpozději do 5. let  

od kolaudace technické infrastruktury. 

Podpora výstavby podporovaných bytů. Tato podpora je určena všem 

investorům bez ohledu na jejich právní charakter. Je podporována výstavba, 

nástavba, přestavba a koupě nájemních bytů, které musí po dobu následujících 

dvaceti let sloužit jako sociální bydlení. V rámci této podpory rozlišujeme dva druhy 

bytů, a to pečovatelský a vstupní byt. Pečovatelským bytem se rozumí byt v domě 

zvláštního určení, jenž slouží k sociálnímu bydlení pro seniory ve věku 70 let a výše 

a pro osoby se zdravotním postižením a který splňuje základní technické požadavky 

bezbariérovosti. Vstupní byt slouží k sociálnímu bydlení osobám, jejichž průměrný 

čistý měsíční příjem v období 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 

stanovený limit. 

Podpora regenerace panelových sídlišť patří mezi nevratné dotace, jež jsou 

poskytovány do výše 70 % rozpočtových nákladů. 

Podpora výměny olověných rozvodů vody v bytových domech je rovněž 

nevratnou dotací, která ale státní rozpočet příliš nezatěžuje. 

Podpora splátek úroků z úvěrů pro mladé do 36 let. Podpora je poskytována 

formou úrokové dotace. Je určena osobám, které v roce podání žádosti o poskytnutí 

příspěvku nedovršili 36 let a nemají jiný než kupovaný byt. Tento příspěvek  

je poskytován na pořízení bytu, který je starší než dva roky a může být poskytnut  

po dobu splácení úvěru, maximálně ovšem po dobu 10 let. 

Integrovaný operační program je program, prostřednictvím kterého jsou 

ministerstvem pro místní rozvoj uvolněny finanční prostředky z evropských fondů. 

Tyto zdroje jsou určeny na regeneraci bytových domů, revitalizaci obytného prostředí 

a pilotních projektů ve vybrané skupině měst. 

2.3 Současná situace na trhu s byty 

Byt je podle zákona č. 72/1994, Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení. Byt, případně bytová jednotka je část domu.  
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Byt je buď jedna místnost, nebo více místností vhodným způsobem propojených,  

jež jsou od zbytku domu oddělené. Celý prostor je možné uzamknout. Tyto místnosti 

slouží k bydlení jedné nebo více osob. Obvykle žijí v jednom bytě příslušníci jedné 

rodiny.25 

V rámci České republiky je prováděno Českým statistickým úřadem jednou  

za 10 let sčítání lidu, domů a bytů. Poslední sčítání proběhlo dne 26. 3. 2011. 

Předběžné výsledky z tohoto sčítání a ze sčítání, jež byla provedena v předchozích 

5 letech, zachycuje následující tabulka 2.1. 

Tab. 2.1: Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 

Datum sčítání, 
velikostní 

skupiny obcí 

Obydlené 
byty celkem 

z toho právní důvod užívaní bytu 

ve vlastním 
domě 

v osobním 
vlastnictví 

nájemní družstevní 

1.3.1961 2 845 145 1 238 812 X 1 358 266 6 113 

1.12.1970 3 088 841 1 345 783 4 109 1 272 289 217 882 

1.11.1980 3 494 846 1 412 744 32 505 1 414 136 458 332 

3.3.1991 3 705 681 1 367 027 31 164 1 465 231 697 829 

1.3.2001 3 827 678 1 371 684 421 654 1 092 950 548 812 

26.3.2011 3 894 210 1 453 228 1 057 452 685 661 432 291 

Zdroj: Český statistický úřad 

Na základě dostupných výsledků získaných ze sčítání lidu, domů a bytů  

za posledních 5 let je patrná rostoucí tendence bytového fondu. V roce 1991 

zahrnoval bytový fond v České republice celkem 3 705 681 obydlených bytů, z nichž 

37 % patří do soukromého vlastnictví, tzn. mezi byty ve vlastním domě a byty 

v osobním vlastnictví, 39 % tvoří nájemní bydlení a nejméně (18 %) bytů patří 

do družstevního bydlení. V roce 2001 se počet bytů zvýšil na 3 827 678, 

v soukromém vlastnictví bylo celkem 48 % bytů, do kategorie nájemních bytů 

spadalo celkem 28 % a opět nejméně bytů bylo v kategorii družstevních bytů, 

pouhých 14 %. Podle předběžných výsledků z posledního sčítání se v České 

republice počet bytů opět zvýšil, a to na 3 894 210, nejvíce bytů je v soukromém 

vlastnictví, celkem 64 %, dále následuje nájemní bydlení s celkem 17 % a nakonec 

družstevní bydlení, které zaujímá 11 %. 

Na základě dostupných výsledků je patrné, že roste význam soukromého 

vlastnictví bytů, který je spojen hlavně s probíhající privatizací obecního bytového 

                                                           
25

 Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Byt 
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fondu. Díky tomu zároveň dochází k omezování nájemního a hlavně družstevního 

bydlení, které bylo vždy nejméně zastoupeno.  
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3 ZPŮSOBY PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU 

V rámci třetí kapitoly jsou popsány jednotlivé způsoby privatizace obecního 

bytového fondu, na základě kterých si mohou jednotlivé obce zvolit svůj vlastní 

postup privatizace vlastního bytového fondu. 

Byty ve vlastnictví státu v případě, že nebyly restituovány, byly převáděny 

bezplatně do majetku obcí, na jejichž území se nacházely. Do vlastnictví obcí  

byl převáděn velmi ztrátový a často také zdevastovaný bytový fond. Obce se tak staly 

majiteli a správci bytového fondu, přičemž transfer tohoto bytového fondu  

do vlastnictví obcí nebyl provázen odpovídajícím posílením obecních rozpočtů  

o prostředky, jež byly nutné k údržbě a opravám. Hlavně na počátku  

90. let prostředky z nájemného nepostačovaly ani na běžný provoz obecního 

bytového fondu. Tyto skutečnosti vedly obce k privatizaci bytového fondu.26 

Nástrojem privatizace se staly hlavně obecní vyhlášky. Právní úprava neříká 

žádnému vlastníku, jakou formu prodeje domu má zvolit. Toto rozhodnutí závisí 

pouze na majiteli domu, jenž rozhoduje o tom, který z obytných domů nabídne 

k prodeji a jakou formu prodeje zvolí. Obce měly samy rozhodnout, které byty  

si ponechají trvale, aby jejich prostřednictvím mohly v oblasti bydlení realizovat svou 

sociální politiku27.  

Obce by měly uvažovat o privatizaci svého bytového fondu koncepčně,  

tzn., že by se měly problematikou privatizace zabývat v širších souvislostech 

perspektivního rozvoje dané obce28. 

Privatizace bytového fondu se promítala i do družstevního bydlení, jenž bylo 

na počátku 90. let vnímáno jako pozůstatek minulého režimu. Řada opatření byla 

zaměřena na likvidaci družstev. Snaha o privatizaci co největší části bytového fondu 

se promítla také v prakticky úplné likvidaci sektoru podnikových bytů. Ústup státu 

z oblasti bydlení a výrazné omezení prostředků směřujících ze státního rozpočtu  

do oblasti bydlení (hlavně v oblasti komplexní bytové výstavby) se odrazily mimo jiné 

ve výrazném poklesu nově postavených bytů.29  

V rámci České republiky může probíhat privatizace obecního bytového fondu 

prostřednictvím dvou směrů. Prvním z nich obce privatizují svůj majetek přednostně 
                                                           
26

 KREBS, Vojtěch, 2010. 
27

 KREBS, Vojtěch, 2010. 
28

 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 
29

 KREBS, Vojtěch, 2010. 
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nájemníkům, a to na základě prodeje podle 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 (zákon o vlastnictví bytů), 

dále pak prodejem do ideálního spoluvlastnictví a prodejem družstvům, jež založili 

jednotliví nájemci. Druhým uplatňovaným směrem je privatizace třetím osobám.30 

3.1 Prodej podle zákona č. 72/1994 

V § 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o vlastnictví bytů“), je stanoveno, že tímto zákonem je upraveno 

spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo 

nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým 

spoluvlastníkem společných částí budovy. Zákon dále upravuje vznik spoluvlastnictví 

budovy, práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů, jejich vzájemné 

vztahy, spoluvlastnictví společných částí budovy a některá práva a povinnosti 

stavebníků při výstavbě bytů a nebytových prostorů v budově ve spoluvlastnictví 

podle tohoto zákona. 

Zákon o vlastnictví bytů v § 2 vymezuje několik základních pojmů, které 

s touto problematiku souvisí, a to byt, nebytový prostor, jednotka a společné části 

domu. 

Byt je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního 

úřadu určeny k bydlení. 

Nebytový prostor je místnost případně soubor místností, jež jsou podle 

rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nejsou  

to příslušenství bytu, nebytového prostoru ani společné části domu. 

Jednotkou je byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo nebytový 

prostor jako vymezená část domu. 

Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání,  

tzn. základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, 

balkóny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody teplé a studené 

vody, kanalizace, výtahy, společné antény a další i v případě, že jsou umístěny mimo 

dům. Za společné části domu se dále považují příslušenství daného domu  

a společná zařízení domu. 
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 SLAVATA, David, Oceňování majetku A. 
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Tento způsob privatizace je z pohledu obcí velmi finančně nákladný, jelikož 

musí být s každým nájemníkem zvlášť sepsána kupní smlouva. Nákladnost  

je spojena zejména s tím, že jednotliví nájemníci si mohou diktovat odlišné podmínky 

smluv. 

Na základě privatizace podle tohoto zákona vzniká společenství vlastníků 

jednotek (dále jen SVJ). Jedná se o právnickou osobu, která je způsobilá vykonávat 

práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami 

společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví 

bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží  

i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství vlastníků jednotek může 

nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory.  

Se souhlasem vlastníka jednotky je společenství oprávněno sjednat smlouvu  

o zástavním právu k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů  

na společných částech domu. 31 

Společenství vlastníků jednotek vzniká v domě, ve kterém se nachází alespoň 

pět jednotek, z nich musí alespoň tři patřit do vlastnictví různých vlastníků, a to dnem 

doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné 

listiny, již příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu 

z těchto vlastníků. Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, jenž 

odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, pokud to není 

mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. Vlastník jednotky nesmí provádět takové 

úpravy jednotky, jimiž by ohrožovat výkon vlastnického práva vlastníků ostatních 

jednotek. Vlastníci ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Vlastníci jednotek mají 

povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. 

Členství ve SVJ vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem 

vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství.32 

Společenství vlastníků jednotek se zapisuje do rejstříku společenství vlastníků 

jednotek, jenž vede soud určený zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku. 

Návrh na zápis do tohoto rejstříku je povinen podat výbor nebo pověřený vlastník  

do 60 dnů po svém zvolení. 
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 Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
32

 Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
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SVJ je oprávněno činit právní úkony, jako například uzavírat smlouvy  

na zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, na pojištění domu, 

smlouvy o nájmu v případech nájmu společných částí domu a také k nájmu jednotek 

ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. Mezi další kompetence SVJ patří  

např. rozhodování o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, pokud 

není rozúčtování cen stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím 

cenového orgánu. SVJ je dále oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění 

povinností uložených vlastníkům jednotek. 

Společenství vlastníků jednotek má své orgány, mezi které patří shromáždění 

vlastníků jednotek, výbor společenství nebo ten vlastník jednotek, jenž je výkonem 

funkce výboru pověřen v případě, že výbor nebyl zvolen a další orgány, které  

si společenství stanoví podle svých stanov.  

Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek. 

Shromáždění se musí konat alespoň jednou ročně.  

Výbor je výkonným orgánem SVJ, musí mít minimálně tři členy. Mezi 

kompetence výboru popřípadě pověřeného vlastníka patří rozhodování o věcech 

spojených se správou domu, v případě že to nepatří do kompetencí shromáždění. 

Výbor nebo pověřený vlastník jsou zároveň statutárním orgánem společenství. Výbor 

je navenek zastoupen předsedou, jenž je zvolen ze členů výboru. 

Společenství vlastníků jednotek může zaniknout z několika důvodů. Prvním 

z nich je zánik dnem, kdy zanikl dům. SVJ může dále zaniknout, např. když vlastníci 

všech jednotek v domě uzavřou dohodu o tom, že vlastnictví jednotek mění  

na podílové spoluvlastnictví budovy. Dohoda mezi vlastníky musí mít formu 

notářského zápisu. Podle této dohody zaniká vlastnictví jednotek vkladem 

spoluvlastnického práva do katastru nemovitostí a vzniká podílové spoluvlastnictví 

budovy. Dalším důvodem pro zánik SVJ může být případ, kdy vlastníkem všech 

jednotek je jedna osoba, jež se rozhodne formou notářského zápisu prohlásit, že ruší 

vymezení jednotek v domě a mění vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy.  

Na základě tohoto prohlášení zaniká vlastnictví jednotek vkladem vlastnického práva 

do katastru nemovitostí a vzniká vlastnictví budovy.33 
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 Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. 
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3.2 Prodej do ideálního spoluvlastnictví 
Právní úpravu vlastnického práva nalezneme v zákoně č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje,  

že vlastníkem věci může být jedna osoba, případně více osob, v tomto případě 

hovoříme o tzv. spoluvlastnictví. V České republice můžeme rozlišit dva typy 

spoluvlastnických vztahů, a to spoluvlastnictví podílové a společné jmění manželů. 

Podílové spoluvlastnictví můžeme dále rozdělat na ideální a reálné. 

Pokud hovoříme o ideálním spoluvlastnictví, pokládají se všichni spoluvlastníci 

za jediného vlastníka společné věci (veškerá práva, která má jediný vlastník 

příslušejí všem spoluvlastníkům). Věc patří těmto spoluvlastníkům podle ideálních 

podílů nebo bez stanovení podílů.34 Nepatří jim žádná reálná část majetku. 

Základem podílového spoluvlastnictví je podíl, jenž vyjadřuje míru, kterou  

se spoluvlastníci podílí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví 

společné věci. Podíl nepředstavuje určitou reálnou část věci, u které může 

spoluvlastník vykonávat své vlastnické právo, ale vyjadřuje právní postavení 

spoluvlastníka k ostatním spoluvlastníkům. Podíl určuje, jak se spoluvlastníci podílejí 

na užitcích ze společné věci a jak se podílejí na nákladech apod. Velikost 

jednotlivých podílů lze určit pomocí zlomku, příp. procenty. Konkrétní výše je závislá 

na dohodě spoluvlastníků, právním předpisu nebo ji lze určit rozhodnutím 

příslušného soudu. Pokud nejsou výše podílů určeny, má se za to, že jsou stejné.  

Při rozhodování o nakládání se společnou věcí jsou rozhodné většinové podíly.  

U důležitých změn (např. rekonstrukce staveb) se mohou přehlasovaní spoluvlastníci 

obrátit na soud. Spoluvlastníci se mohou obrátit na soud i v případě rovnosti  

u hlasování. 

V případě, že se jeden ze spoluvlastníků rozhodne převést svůj podíl na jiné 

osoby než osoby blízké, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo na jeho podíl. 

Spoluvlastnictví lze zrušit dohodou nebo rozhodnutím soudu. 

Tento způsob privatizace je pro obce méně formální. Výhodou v tomto případě 

je, že pokud vlastník nechce koupit svůj byt, smí jej obec nabídnout sousedovi.  

Reálné spoluvlastnictví vzniká k bytům a nebytovým prostorům v domech,  

u nichž došlo k rozdělení na jednotky, ať už bytové nebo nebytové, v souladu  

                                                           
34Dostupné z: http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/8962/vlastnictvi-a-spoluvlastnictvi-nemovitosti-
bytu-a-nebytovych-prostor/ 
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se zákonem o vlastnictví bytů. Podstatou tohoto spoluvlastnictví je, že podíl určuje 

skutečnou přesně vymezenou část domu (týká se konkrétního bytu nebo nebytového 

prostoru). Tento podíl zároveň také určuje míru práv a povinností, jakou  

se spoluvlastníci podílejí na správě společných části budovy. Na rozdíl od ideálního 

spoluvlastnictví, u kterého může být podíl na společné věci libovolný, u reálného 

spoluvlastnictví je podíl na společných částech domu dán poměrem podlahové 

plochy jednotky k podlahovým plochám všech jednotek v domě. Součet všech podílů 

v domě musí být v tomto případě roven 100 %. 

Obecně platí, že reálné spoluvlastnictví je výhodnější, jelikož je snadnější 

získat na něj finanční půjčky od bank. 

3.3 Prodej družstvům 

Podle posledního sčítání lidu zaujímá družstevní sektor zhruba 11 % bytového 

fondu. Díky privatizaci bytového fondu obcí vznikají nová malá družstva tvořena 

původními nájemníky obecních bytů. Právní úpravu družstva najdeme v zákoně 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož  

je družstvem společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání 

nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. 

Družstvo je právnickou osobou, jež musí mít alespoň pět členů (neplatí  

to v případě, že jsou jeho členy alespoň dvě právnické osoby). Vzniká dnem zápisu 

do obchodního zákoníku. Družstvo musí povinně vytvořit tři orgány, a to členskou 

schůzi, představenstvo a kontrolní komisi. V případě, že se družstvo rozhodne 

vytvořit další orgány, musí je vymezit ve svých stanovách. Mezi další orgány může 

patřit např. předseda družstva, členská schůze samosprávy nebo výbor samosprávy. 

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která se musí konat alespoň 

jednou ročně. Mezi kompetence členské schůze patří změna stanov, volba  

a odvolání členů kontrolní komise a představenstva, přijímání nových členů, 

rozhodnutí o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálů, rozhodnutí  

o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, rozhodnutí o prodeji bytů apod. 

Pokud není stanoveno stanovami jinak, tak má každý člen při hlasování jeden hlas.35 

Představenstvo je výkonným orgánem družstva, do jehož působnosti patří 

řízení činnosti družstva a rozhodování o všech záležitostech družstva, jež nejsou 
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obchodním zákoníkem nebo stanovami svěřeny jinému orgánu. Představenstvo  

je zároveň statutárním orgánem, jelikož zastupuje družstvo navenek ve všech 

záležitostech. Schází se podle potřeby a má povinnost plnit usnesení členské schůze 

a zároveň jí odpovídá za svou činnost. 36 

Kontrolní komise je kontrolním a dohledovým orgánem nad veškerou činností 

družstva v zájmu jeho členů. Členy tvoří pouze členové družstva. Jedná  

se o nezávislý orgán, jenž je odpovědný členské schůzi. Skládá se nejméně  

ze tří členů a schází se podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.37 

Všechna družstva musí povinně vytvářet stanovy, jež jsou základním 

vnitrodružstevním předpisem a jsou v něm upraveny vztahy týkající se družstev. 

Podle obchodního zákoníku musí stanovy obsahovat:38 

o firmu a sídlo družstva, 

o předmět podnikání (činnosti), 

o vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva  

k členům, 

o výši základního členského vkladu, popřípadě i výši vstupního vkladu, 

způsob splácení členských vkladů a vypořádání členského podílu  

při zániku členství, 

o orgány družstva a počet jejich členů, délku jejich funkčního období, 

způsob ustavování, působnost a způsob jejich svolávání a jednání, 

o způsob použití zisku a úhrady případné ztráty, 

o tvorbu a použití nedělitelného fondu, 

o další ustanovení, vyplývající ze zákona. 

Družstvo je povinno sestavit každý rok účetní závěrku. Členové 

představenstva zároveň členské schůzi překládají k projednání návrh rozdělení  

a použití zisku, popřípadě způsob jakým bude uhrazena ztráta. Ve stanovách může 

být zároveň uvedena povinnost předložení výroční zprávy o hospodaření družstva. 

Členství v bytovém družstvu je spojeno s určitými členskými právy  

a povinnostmi, jež jsou vymezeny ve stanovách družstva. Práva členů můžeme 

rozdělit na tak zvaná práva osobní a finanční. Mezi osobní práva paří např. právo 

                                                           
36 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 
37

 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 
38 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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účastnit se členských schůzí, právo volit či být volen do funkcí v družstvu, právo  

na přidělení bytu nebo nebytového prostoru. Finanční práva jsou, právo na obdržení 

svého členského podílu při vystoupení z družstva a právo na podíl na zbývající 

částce v případě zrušení družstva.39 

Povinnosti členů můžeme také rozdělit na osobní a finanční. Mezi osobní 

povinnosti lze zařadit povinnost respektovat stanovy a plnit usnesení orgánů 

družstva, povinnost dodržovat ostatní vnitrodružstevní předpisy, povinnost aktivně  

se podílet na činnosti družstva, vyhnout se činnostem, jež by byly pro družstvo 

škodlivé. K finančním povinnostem patří povinnost splatit základní členský vklad, 

platit pravidelné nájemné za užívání bytu, povinnost podílet se na úhradě ztráty 

z hospodaření samosprávy, případně z hospodaření družstva.40 

Je důležité, aby členové družstva znali svá práva a povinnosti, jelikož  

při hrubém porušení členských povinností a nedodržování stanov může dojít 

k návrhu na vyloučení člena z družstva. 

3.4 Privatizace třetím osobám 

Z hlediska financí je tato metoda pro obce nejzajímavější, protože málokdy 

obec prodá byty za malé částky, ceny za byty se pohybují na úrovni tržních cen. Mezi 

zájemci o tyto byty jsou většinou fyzické či právnické osoby, jež jsou dobře finančně 

zajištěné. Díky této metodě se obce snaží o maximalizaci zisku. Obce si mohou 

v tomto případě vybrat jednu ze tří metod prodeje, a to veřejnou dražbu, výběrové 

řízení nebo vyjednávání. 

3.4.1 Veřejné dražby 

Problematika veřejných dražeb je upravena v zákoně č. 26/2000 Sb.,  

o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je veřejná dražba 

nařízena z důvodu exekuce, nalezneme právní úpravu v zákoně č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Dražba neboli aukce je forma obchodování zboží a služeb, u něhož není 

předem známa cena, ta se určí až během dražby v soutěži několika nakupujících 

nebo prodávajících.41 Rozlišujeme několik typů dražeb, např. anglické a holandské 
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dražby nebo také dobrovolné či nedobrovolné dražby. Anglický typ dražby  

je charakteristický tím, že se draží směrem nahoru, tzn., že cena se postupně 

zvyšuje. U holandských dražeb dochází k postupnému snižování ceny, tento způsob 

se již dnes nepoužívá. Dobrovolné dražby probíhají na návrh vlastníka nemovitosti. 

Nedobrovolné dražby jsou zahájeny na návrh dražebního věřitele, což je osoba, 

v jejíž prospěch je vyznačeno zástavní právo, dále to může být správce daně, správa 

sociálního zabezpečení apod.  

Dražbu organizuje dražebník, což je osoba oprávněna na základě koncesní 

listiny. Dražebník sepíše s navrhovatelem dražby smlouvu o veřejné dražbě. Ještě 

před samotným zahájením dražby musí dražebník zajistit dražební místnost, 

dražební vyhlášku, ve které je popis věci, jenž je předmětem dražby, dále musí 

zajistit popis samotného průběhu dražby a nakonec musí všechny informace 

zveřejnit na centrální adrese veřejných dražeb.  

Před začátkem dražby dražebník prověří způsobilost účastníků dražby  

a umožní jim zápis do listiny účastníků, na základě něhož jsou jim přidělena čísla. 

Vybere dražební jistotu, což je částka, jež nesmí překročit 30 % nejnižšího podání  

a slouží k případné úhradě nákladů spojených s dražbou, pokud vydražitel neuhradí 

cenu ve stanoveném termínu. Alespoň 10 minut před zahájením dražby umožní 

vstup veřejnosti. 

Dražební místnost se po zahájení dražby uzavře. Následuje vyvolání 

předmětu dražby dražebníkem, dražebník vyzívá jednotlivé účastníky k podání, poté 

udělí příklep účastníkovi dražby, jenž učinil nejvyšší podání a ukončí dražbu. 

Příklepem dochází k převodu vlastnických práv k předmětu dražby. Po ukončení 

dražby vrátí dražebník jistotu neúspěšným účastníkům a nechá si pouze jistotu  

od vydražitele. Následně je sepsán protokol o provedené dražbě a protokol o předání 

předmětu dražby vydražiteli. 

Pro lepší porovnání cen dosažených pomocí veřejných dražeb a tržních cen, 

za které se prodávají byty na trhu s byty, byly vybrány informace z Portálu dražených 

nemovitostí. Portál dražených nemovitostí je centralizovaný portál, jenž nabízí dražby 

nemovitostí a rovněž i movitých věcí na celém území České republiky, jež se staly 
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předmětem exekučního řízení. Tento portál umožňuje jednoduché a pohodlné 

přihlášení k dražbám a zpracovává celý dražební proces až do ukončení dražby.42 

Na základě získaných informací bylo zjištěno, že prostřednictvím tohoto 

serveru bylo v období od 1. ledna 2011 do 28. února 2012 provedeno  

na katastrálním území města Ostravy celkem 6 veřejných dražeb nařízených 

exekutorem, v nichž byly vydraženy jednotlivé byty. Přehled těchto bytů je zachycen 

v příloze č. 1. 

Tabulka 3.1, která je v příloze č. 1, zachycuje jednotlivé byty podle počtu 

pokojů, rozlohy, lokality, typu stavby, ve které se nacházejí a podle jednotlivých cen, 

jež jsou s danými byty spojeny. Jedná se o cenu stanovenou odhadcem, o počáteční 

cenu při zahájení dražby a o cenu dosaženou vydražením. Pro lepší porovnání cen 

dražených bytů vůči bytům, které jsou prodávány za tržní cenu je navíc stanovena 

cena za m2.  

Pro lepší přehlednost jsou na obrázku. 3.1 porovnány ceny jednotlivých bytů 

stanovené znalcem a ceny dosažené vydražením. 

Obr. 3.1: Ceny stanovené znalcem a ceny dosažené vydražením 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V tabulce 3.2 je uveden přehled bytů, které jsou prodávány za tržní cenu. 

Jedná se o byty, které jsou ve stejné lokalitě, jako byty prodávané prostřednictvím 

dražby, podobné výměry a jež se nacházejí ve stejném typu budov. Všechny 

prodávané byty byly v dobrém technickém stavu. 
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Tab. 3.2: Byty prodávané za tržní ceny 

  Nemovitost 
Výměra 
(v m2) 

Ostrava 
Typ 

budovy 
Prodejní cena 

(v Kč) 
Cena Kč/m2 

1 Byt 3+1 72 Hrabůvka panelová 1 095 000 15 208,33 

2 Byt 2+1 55 Poruba -Sever panelová 899 000 16 345,45 

3 Byt 3+1 76 
Moravská 
Ostrava 

cihlová 999 999 13 157,88 

4 Byt 3+1 77 Mariánské Hory panelová 1 090 000 14 155,84 

5 Byt 3+1 72 Poruba - Sever panelová 1 550 000 21 527,78 

6 Byt 2+1 53 
Zábřeh nad 

Odrou 
cihlová 890 000 16 792,45 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z důvodu lepší přehlednosti jsou výsledky porovnání znázorněny 

na obrázku 3.2. Ze zjištěných údajů je patrné, že ceny bytů za m2, jež se prodávají 

tržním způsobem, jsou vyšší oproti cenám dosahovaných dražbou, a to i v případě, 

že porovnávané ukazatele jsou prakticky shodné. 

Obr. 3.2: Srovnání tržních a dražených bytů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.4.2 Výběrové řízení 

Výběrové řízení43 je jednou z metod prodeje neobsazených nebo uvolněných 

bytů třetím osobám. 
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Pod pojmem výběrové řízení se rozumí zajištění nabídek zájemců  

při pronajímání bytu a jejich posouzení v souladu se zveřejněným záměrem. 

V případě, že dojde k uvolnění nějakého bytu, jehož vlastníkem je obec, je zařazen 

do výběrového řízení a případní zájemci se mohou o tento byt ucházet 

prostřednictvím přihlášky do výběrového řízení. 

Problematika výběrového neboli zadávacího řízení je upravena zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších právních předpisů. 

Výběrové řízení zabezpečuje soutěž při výběru nejvhodnější nabídky. Jedná  

se o formalizovaný postup, při kterém je vybírán dodavatel nějaké veřejné zakázky.  

Podle zákona o veřejných zakázkách můžeme rozlišit několik typů výběrových 

řízení, a to otevřené, užší, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení  

bez uveřejnění, soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Zvolení 

jednotlivých metod výběrového řízení závisí na dvou skutečnostech. První závisí  

na druhu zadavatele, zda se jedná o zadavatele veřejného, dotovaného  

či sektorového. Druhou skutečností je u některých výběrových řízení fakt, zda jsou 

splněny některé zákonné podmínky pro použití těchto typů. 

Výběrové řízení se skládá z několika částí, a to ze zveřejnění zadání, 

odevzdání obálek, otevření obálek, posouzení nabídek a zveřejnění výsledků. 

Zadávací řízení může být zahájeno uveřejněním oznámení o zahájení 

zadávacího řízení nebo lze začít výběrové řízení na základě výzvy.  

Odevzdané obálky obsahují identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy 

podepsaný osobou, jež je oprávněna jednat jménem nebo za uchazeče. Každý 

dodavatel smí podat pouze jednu nabídku. Všechny nabídky musí mít písemnou 

formu a musí být odevzdány ve stanovené lhůtě. 

Otevírání obálek provádí nejméně tříčlenná komise ustanovená zadavatelem. 

Komise má povinnost zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech, dále nesmí 

otevřít obálky před stanoveným termínem, nejpozději však do 30 dnů po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po skončení lhůty stanovené zadavatelem 

pro odevzdání obálek komise již neotvírá. Komise otevírá obálky postupně podle 

                                                                                                                                                                                     

jehož vlastníkem je obec, může být zájemce o tento byt zařazen do výběrového řízení prostřednictvím 
přihlášky do výběrového řízení. 
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pořadového čísla a kontroluje, zda mají všechny nabídky požadované náležitosti. 

O otevírání obálek má komise povinnost napsat protokol. 

Pro posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek je zadavatelem sestavena 

hodnotící komise, jež má minimálně pět členů. Členové komise nesmí být ve vztahu 

k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, tzn., že se nesmí podílet na zpracování 

nabídky. Komise posuzuje nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků  

a požadavků zadavatele. Nabídky, které požadavky nesplní, jsou vyřazeny. 

Hodnotící komise zbylé nabídky hodnotí podle jednotlivých stanovených hodnotících 

kritérií. 

Zadavatel se rozhodne pro nabídku toho zadavatele, která je podle 

hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější nebo se jedná o nabídku s nejnižší 

nabídkovou cenou. 

Zadavatel má povinnost zaslat do 5 dnů od výběru nejvhodnější nabídky 

oznámení o výběru všem zadavatelům, jejichž nabídky byly posuzovány. 

3.4.3 Metoda vyjednávání 

Vyjednávání obecně znamená dialog s cílem vyřešit spory, dohodnout  

se na nějakém dalším postupu, případně vyjednání nějakých pravidel nebo sankcí. 

Cílem vyjednávání je snaha o co největší uspokojení zájmů zúčastněných stran, 

často za cenu kompromisu.44 

Můžeme rozlišit tzv. formální či neformální vyjednávání. Neformální 

vyjednávání probíhá každodenně bez složitých příprav a dodržování nějakých 

pravidel. Dále můžeme rozdělit vyjednávání na individuální, kdy účastník mluví  

a jedná sám za sebe a kolektivní vyjednávání, kdy mluví a jedná za určitou skupinu 

lidí.45 

U vyjednávání může rozlišit čtyři fáze průběhu, a to příprava na vyjednávání, 

zahájení, smlouvání a zakončení. 

S metodou vyjednávání se ve veřejném sektoru moc nesetkáme, jelikož  

je spojována s možností korupce. 

                                                           
44
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4 ANALÝZA PRIVATIZACE NA VYBRANÝCH PŘÍKLADECH 

V rámci čtvrté kapitoly jsou popisovány metody privatizace obecního bytového 

fondu, jež jsou uplatňovány v městských obvodech Statutárního města Ostravy,  

a to městskými obvody Ostrava – Jih a Ostrava - Poruba. Důvody pro výběr právě 

těchto dvou městských obvodů jsou dva. Prvním z nich je, že se jedná o dva největší 

městské obvody v Ostravě. Městský obvod Ostrava – Jih se skládá z městských 

částí Bělský les, Dubina, Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh. V současné době se jedná 

o nejlidnatější obvod na území města Ostravy, k 1. lednu 2012 činil počet obyvatel 

110 39846. Městský obvod Ostrava - Poruba se skládá ze dvou katastrálních území,  

a to Poruba a Poruba – sever. Jedná se o druhý nejlidnatější obvod ve městě, počet 

obyvatel k 1. lednu 2012 činil 68 47847. Druhým důvodem pro výběr těchto obvodů 

bylo, že jako jediné dva obvody v Ostravě u nich v současné době probíhá 

privatizace obecního bytového fondu. 

Ostrava je na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, statutárním městem. Katastrální území města Ostravy je rozděleno 

na 23 městských obvodů, jejich názvy a části jsou uvedeny ve Statutu města 

Ostravy48. Tímto statutem jsou také upraveny vnitřní poměry ve věcech správy 

statutárního města. Občané49 statutárního města Ostravy volí členy zastupitelstva 

města a členy zastupitelstev městských obvodů. Statutární město i jednotlivé 

městské obvody zřizují své orgány, jež vykonávají samostatnou a přenesenou 

působnost. Statutární město Ostravy vykonává svou působnost na základě zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, působnost jednotlivých 

městských obvodů je upravena Statutem města Ostravy. 

Ostrava je město nacházející se na rozhraní Moravy a Slezska, dříve  

se dostalo do povědomí lidí hlavně díky vysoké koncentraci průmyslu. Dnes se jedná 

o metropoli Moravskoslezského kraje a zároveň díky počtu obyvatel, jehož počet činil 

306 12850 k 1. lednu 2012, o třetí největší město České republiky. Statutárním město 

Ostrava je sídlem krajského úřadu Moravskoslezského kraje i okresu  
                                                           
46

 Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-
obyvatel-ve-spravnim-obvodu-okresu-ostrava-mesto/s-luka-a-obyvatele-obyvatele-a.pdf 
47

 Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-
obyvatel-ve-spravnim-obvodu-okresu-ostrava-mesto/s-luka-a-obyvatele-obyvatele-a.pdf 
48

 Obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy. 
49

 Občany města jsou fyzické osoby, jež jsou státními občany České republiky a jsou ve městě 
hlášeny k trvalému pobytu. 
50

 Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/aktualni-informace/vyvoj-poctu-
obyvatel-ve-spravnim-obvodu-okresu-ostrava-mesto/s-luka-a-obyvatele-obyvatele-a.pdf 
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Ostrava – město. Ve městě se nachází také biskupství ostravsko – opavské diecéze 

a čtyři památkové zóny (Moravská Ostrava, Poruba, Přívoz a Vítkovice). 

4.1 Privatizace městského obvodu Ostrava – Jih 

Podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České 

republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo v roce 1991 

převedeno z vlastnictví státu do vlastnictví Statutárního města Ostravy 16 068 bytů. 

V roce 1996 k těmto bytům přibylo 72 bytů z výstavby. Před privatizací, která začala 

v roce 1997, mělo Statutární město Ostrava k dispozici 16 752 bytů. 

K 31. prosinci 2010 bylo do správy městského obvodu Ostrava – Jih svěřeno 

celkem 6 106 bytů, o jejichž privatizaci a případném ponechání si pro účely 

sociálního bydlení rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu Ostrava – Jih. 

Ke dni 30. prosinci 2011 měl městský obvod Ostrava – Jih ve svém vlastnictví 

celkem 360 obytných domů, v nichž se nachází 6 107 bytových jednotek. 

Při prodeji domů, bytů nebo nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků 

se Městský obvod Ostrava – Jih řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších právních předpisů; obecně závaznou vyhláškou č. 11/2000, Statut města 

Ostravy, v platném znění a zákonem 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, ve znění pozdějších předpisů. 

Městský obvod Ostrava – Jih provádí privatizaci svěřeného bytového fondu 

podle Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků 

ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu  

Ostrava – Jih. 

Podle těchto zásad jsou předmětem prodeje všechny obytné domy, kromě 

domů na jejichž rekonstrukci byla poskytnuta státní dotace, domy pečovatelské 

služby, domy nacházející se na Jubilejní kolonii, domy s nebytovými prostory, domy 

bezbariérové, tzv. holobyty a domy s možností prodeje po udělení výjimky pouze  

na základě žádosti nájemců daného domu. Dále jsou předmětem prodeje všechny 

byty a nebytové prostory v obytných domech, v nichž už došlo k prodeji podle zákona 

č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění pozdějších předpisů, dále 

byty a nebytové prostory ve všech domech podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým  

se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy 
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k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, v platném znění, kromě 

domů, které nejsou předmětem prodeje (viz výše). 

4.1.1 Prodej obytných domů 

Prodej obytných domů je realizován do vlastnictví právnické osoby, která  

je založena v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Právnická osoba je založena z většinového nebo 

menšinového51 počtu nájemců bytů a nebytových prostor v obytných domech. 

Zároveň musí být splněna podmínka, že pronajímatel nemá vůči společníkům  

či členům právnické osoby ke dni podpisu kupní smlouvy pohledávky na nájemném  

a za služby spojené s užíváním bytů včetně příslušenství. 

Prodej obytných domů je také realizován do vlastnictví již existující právnické 

osoby (bytového družstva) v případě, že alespoň dva nájemci bytů a nebytových 

prostor v daném obytném domě, který je předmětem prodeje, se stanou členy této 

právnické osoby. 

V případě, že o jeden obytný dům projeví zájem více zájemců, rozhoduje  

o jeho prodeji zastupitelstvo Městského obvodu Ostrava – Jih. Zastupitelstvo 

městského obvodu má právo prodat nemovitost jiným způsobem, za jinou cenu nebo 

jinému právnímu subjektu. Stávající nájemci bytových i nebytových jednotek 

obytných domů jsou o záměru prodeje obytných domů postupně písemně 

informováni a je jim poskytnuta tříměsíční lhůta k možnosti podat žádost o koupi 

nemovitosti. 

Společná žádost nájemců bytových nebo nebytových jednotek jako 

zakladatelů právnické osoby složené z většinového nebo menšinového počtu 

nájemců se považuje za platnou v případě, že je do dvou měsíců od podání 

doložena návrhem na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku, včetně 

notářského zápisu o založení právnické osoby, u Krajského soudu v Ostravě. Prodej 

obytného domu je uskutečněn za podmínky současného prodeje pozemku52, pokud 

je daný pozemek ve vlastnictví městského obvodu. 

                                                           
51

 Minimálně musí tvořit počet zakládajících ¼ z počtu nájemců. 
52

 Pozemkem se rozumí zastavěná plocha pod obytným domem, v případě že se jedná o pozemek ve 
vlastnictví městského obvodu. 
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V případě, že nájemci jednotek obytných domů nevyužijí možnosti koupě 

nemovitosti, je obytný dům prodán na základě rozhodnutí zastupitelstva městského 

obvodu formou veřejné dražby nebo formou výběrového řízení. 

U veřejné dražby činí nejnižší podání 100 % odhadní ceny stanovené  

na základě znaleckého posudku. 

U výběrového řízení je hlavním kritériem výše nabídnuté kupní ceny, která 

nesmí být nižší než administrativní cena stanovena znaleckým posudkem, tzn. cena 

stanovena na základě platného cenového předpisu. Výběrového řízení se mohou 

účastnit pouze právnické osoby. 

Od ledna roku 2009 do konce března roku 2012 bylo v městském obvodu 

Ostrava – Jih prodáno celkem 31 obytných domů do vlastnictví bytových družstev. 

Přehled prodejů obytných domů v jednotlivých sledovaných letech je zachycen 

v tabulce 4.1 až tabulce 4.4. Kupní cena jednotlivých obytných domů  

je stanovena na základě vypracovaného znaleckého posudku podle vyhlášky 

Ministerstva financí České republiky č. 364/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních 

předpisů. Náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku hradí městský 

obvod Ostrava – Jih. Kupní cena pozemku je stanovena jednotně ve výši 300,- Kč  

za m2. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy 

o smlouvě budoucí. V případě, že v této lhůtě k úhradě nedojde, právo ze smlouvy 

budoucí zaniká. 

Tab. 4.1: Prodej bytovým družstvům v roce 2009 

Poloha domu 
Výměra 

pozemku 
(v m2) 

Kupní cena 
domu (v Kč) 

Kupní cena 
pozemku (v Kč) 

Náklady znaleckého 
posudku (v Kč) 

B. Václavka 20 264 10 891 940 79 200 10 000 

B. Václavka 22 264 14 344 750 79 200 10 000 

Zdroj: Usnesení zastupitelstva č. 19. Vlastní zpracování. 

V roce 2009 byly prodány celkem 2 obytné domy se zastavěným pozemkem 

do vlastnictví bytového družstva. Jejich cena byla stanovena na základě znaleckého 

posudku, v němž byly zohledněny veškeré vlastnosti jednotlivých bytových domů. 

Náklady spojené s vypracováním jednotlivých znaleckých posudků byly stanoveny  

ve výši 10.000,- Kč. 
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Tab. 4.2: Prodej bytových domů v roce 2010 

Poloha domu 
Výměra 

pozemku 
(v m2) 

Kupní cena 
domu (v Kč) 

Kupní cena 
pozemku (v Kč) 

Náklady znaleckého 
posudku (v Kč) 

Lumírova 28 466 33 036 090 139 800 10 000 

Průkopnická 10 210 5 690 890 63 000 10 000 

Volgogradská 114 217 5 945 060 65 100 10 000 

Volgogradská 116 214 6 859 090 64 200 10 000 

Jiskřiček 5 212 5 875 230 63 600 10 000 

Proskovická 25 366 17 018 470 109 800 10 000 

J. Heroldova 8 505 30 235 693 151 500 10 000 

Lumumby 64  215 7 220 200 64 500 10 000 

Petruškova 14 474 32 162 550 142 200 5 000 

Zdroj: Usnesení zastupitelstva č. 2, č. 23, č. 24. Vlastní zpracování. 

V roce 2010 došlo k prodeji celkem 9 obytných domů a jejich pozemků  

do vlastnictví bytových domů. Cena jednotlivých obytných domů byla opět určena  

na základě provedeného ocenění znalcem s přihlédnutím na všechny vlastnosti 

obytných domů. Cena znaleckého posudku činila u 8 oceňovaných obytných domů 

10.000,- Kč a v jednom případě 5.000,- Kč. 

Tab. 4.3: Prodej bytových domů v roce 2011 

Poloha domu 
Výměra 

pozemku 
(v m2) 

Kupní cena 
domu (v Kč) 

Kupní cena 
pozemku (v Kč) 

Náklady znaleckého 
posudku (v Kč) 

Gerasimovova 10 164 3 589 300 49 200 10 000 

Gerasimovova 12 147 3 611 780 44 100 10 000 

Gerasimovova 14 146 3 612 050 43 800 10 000 

P. Lumumby 24 225 5 894 430 67 500 10 000 

Průkopnická 8 210 5 769 600 63 000 10 000 

Výškovická 115 212 5 655 640 63 600 10 000 

Jiskřiček 3 212 5 511 650 63 600 10 000 

P. Lumumby 26 222 5 873 050 66 600 10 000 

U Studia 3 464 35 823 580 139 200 10 000 

Průkopnická 6 215 5 651 970 64 500 10 000 

Markova 14 367 19 924 570 110 100 10 000 

P. Lumumby 60 215 7 613 240 64 500 10 000 

Průkopnická 4 216 5 937 000 64 800 10 000 

Proskovická 41 362 18 567 160 108 600 10 000 

Zdroj: Usnesení zastupitelstva č. 5, č. 6, č. 8. Vlastní zpracování. 
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V roce 2011 došlo k zatím největšímu prodeji obytných domů ve sledovaném 

období, a to celkem ke čtrnácti prodejům. Náklady znaleckých posudků 

vypracovaných z důvodu zjištění kupní ceny jednotlivých obytných domů činili 

10.000,- Kč za každý znalecký posudek. 

Tab. 4.4: Prodej bytových domů v roce 2012 

Poloha domu 
Výměra 

pozemku 
(v m2) 

Kupní cena 
domu (v Kč) 

Kupní cena 
pozemku (v Kč) 

Náklady znaleckého 
posudku (v Kč) 

Dr. Švandy 8 260 9 393 540 78 000 10 000 

Dr. Švandy 10 263 11 321 310 78 900 10 000 

Dr. Švandy 12 263 11 205 340 78 900 10 000 

Gerasimovova 16 149 3 605 460 44 700 10 000 

Výškovická 117 211 5 586 710 63 300 10 000 

Výškovická 119 211 5 673 120 63 300 10 000 
Zdroj: Usnesení zastupitelstva č. 9. Vlastní zpracování. 

Do konce měsíce března roku 2012 bylo prodáno celkem 6 obytných domů. 

Kupní cena byla stanovena znalcem, jehož náklady na zpracování znaleckých 

posudků činily 10.000,- Kč za posudek. Na základě zatím posledního usnesení 

zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Jih ze dne 8. března 2012 je patrné,  

že městský obvod Ostrava – Jih má v plánu prodat 7 dalších obytných domů. 

4.1.2 Prodej jednotlivých bytů a nebytových prostor 

Prodej bytů je uskutečněn v případě, že nájemní poměr k bytu nebyl ukončen 

nebo nebyl vypovězen podle § 711 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a pronajímatel nemá vůči nájemci bytu ke dni podpisu 

kupní smlouvy pohledávku na nájemném a za služby spojené s užíváním bytu včetně 

příslušenství a za podmínky, že se kupující zavážou k úhradě nákladů spojených  

se založením společenství vlastníků jednotek. 

V domě, kde se prodej již uskutečnil podle zákona č. 52/1966 Sb., o osobním 

vlastnictví k bytům, ve znění pozdějších předpisů, existují 4 formy prodeje: 

o přímý prodej osobám s předkupním právem, 

o v případě, že stávající nájemci nevyužijí svého předkupního práva, 

může zastupitelstvo městského obvodu individuálně rozhodnout 

o prodeji bytu se stávajícím nájemcem, a to přednostně do vlastnictví 
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příbuzných osob, osob nájemci blízkých nebo do vlastnictví vlastníka 

jiného bytu v domě. V případě, že o daný byt projeví zájem více osob, 

bude prodán tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu, 

o v případě, že je v domě volný byt a ostatní nájemci nevyužijí možnosti 

jeho koupě, bude prodán veřejnou dražbou nebo rozhodnutím 

zastupitelstva, 

o v domě s nebytovým prostorem, ve kterém probíhá doprodej, bude 

tento prostor prodán po prodeji všech bytů v domě rozhodnutím 

zastupitelstva městského obvodu veřejnou dražbou nebo výběrovým 

řízení. 

V domě s nebytovým prostorem, kde neproběhl prodej podle zákona 

č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění pozdějších předpisů, bude 

nebytový prostor po prodeji všech bytů v domě prodán rozhodnutím zastupitelstva 

městského obvodu, veřejnou dražbou nebo výběrovým řízením. 

V případě, že pozemek, na němž stojí obytný dům s prodávanými byty nebo 

nebytovými prostorami, patří do vlastnictví městského obvodu, je prodej 

uskutečňován zároveň se spoluvlastnickým podílem k zastavěnému pozemku, který 

odpovídá velikosti spoluvlastnickému podílu na společných částech domu. Kupní 

cena bytové jednotky, která není prodávána prostřednictvím veřejné dražby nebo 

výběrovým řízením, je stanovena na základě znaleckého posudku, jehož náklady 

jsou hrazeny žadatelem, a to i v případě, že dojde k odmítnutí koupě nemovitosti  

ze strany žadatele. Kupní cena nebytového prostoru, v případě prodeje mimo 

veřejnou dražbu nebo výběrové řízení, je rovněž stanovena na základě znaleckého 

posudku, jehož náklady znalci uhradí žadatel, i v případě že k prodeji nedojde 

z důvodů na straně žadatele. Kupní cena zastavěné plochy pod obytným domem  

je stanovena ve výši 300,- Kč za m2. 

Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy 

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Pokud během této doby nedojde k úhradě, 

právo ze smlouvy o smlouvě budoucí zaniká. 

Mezi léty 2009 až 2011 bylo prodáno celkem 20 bytových jednotek, z nichž 

bylo 10 prodáváno formou veřejné dražby. Přehled bytových jednotek prodávaných 

na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, jejich kupní ceny a kupní 

ceny podílu na zastavěném pozemku zachycuje tabulka 4.5. 
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Tab. 4.5: Prodej bytových jednotek fyzickým osobám 

Poloha 
Číslo 

bytové 
jednotky 

Kupní cena 
bytové 

jednotky (v Kč) 

Kupní cena 
podílu na 

pozemku (v Kč) 

Výměra 
pozemku 

(v m2) 

Cena celkem 
(v Kč) 

Klegova 21 1440/10 278 956 4 579 269 283 535 

Klegova 21 1440/09 202 663 3 327 269 205 990 

Klegova 21 1440/37 204 301 3 354 269 207 655 

Klegova 21 1440/21 204 467 3 357 269 207 824 

Klegova 21 1440/33 209 410 3 437 269 212 847 

A. Gavlase 6 34/13 530 080 1 725 244 531 805 

Velflíkova 3 372/1 457 040 7 297 306 464 337 

Velflíkova 3 372/3 451 700 7 212 306 458 912 

Velflíkova 3 372/5 482 350 7 399 306 489 749 

Velflíkova 3 372/12 494 340 7 629 306 501 969 

Zdroj: Usnesení zastupitelstva č. 2, č. 4, č. 6, č. 15 – č. 19, č. 21, č. 24. Vlastní zpracování. 

Přehled bytových jednotek prodávaných v roce 2011 formou veřejné dražby 

zachycuje tabulka 4.6. Ceny bytových jednotek prodaných formou veřejné dražby 

v letech 2010 a 2009 nebyly zjištěny. Dražebníkem je v případě prodeje bytových 

jednotek ve vlastnictví městského obvodu Ostrava – Jih Ing. Petr Mokroš – CITY. 

Tab. 4.6: Bytové jednotky prodané veřejnou dražbou 

Poloha 
Výměra 

pozemku 
(v m2) 

Nejnižší podání 
(v Kč) 

Cena dosažená 
vydražením (v Kč) 

Averinova 10 136 550 000,00  575 000,00  

Horní 9 134 390 000,00  770 000,00  

Závoří 21 444 760 000,00  nevydraženo 

A. Gavlase 244 500 000,00  nevydraženo 

Zdroj: Centrální adrese veřejných dražeb. Vlastní zpracování. 

V roce 2011 byly prodávány celkem 4 bytové jednotky prostřednictvím veřejné 

dobrovolné dražby. K faktickému prodeji došlo pouze u 2 bytových jednotek, zbylé 

2 jednotky vydraženy nebyly. 

V roce 2011 byl zjištěn prodej jednoho nebytového prostru, ke kterému došlo 

formou veřejné dražby. Údaje o tomto nebytovém prostoru zachycuje následující 

tabulka 4.7. V případě prodeje tohoto nebytového prostoru byl dražebníkem stejně 

jako v případě veřejných dražeb u bytových jednotek Ing. Petr Mokroš – CITY. 
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Tab. 4.7: Prodej nebytového prostoru formou veřejné dražby 

Poloha 
Výměra 

pozemku 
(v m2) 

Nejnižší podání 
(v Kč) 

Cena dosažená 
vydražením (v Kč) 

Jičínská 3 214 42 000,00  42 000,00  

Zdroj: Centrální adresa veřejných dražeb. Vlastní zpracování. 

V letech 2009 až 2010 byly prodány 4 nebytové prostory s podíly 

na zastavěném pozemku.. 

V roce 2009 byly prodány celkem 3 nebytové prostory. Dva nebytové prostory 

i s jejich podíly na zastavěném pozemku byly prodány za kupní cenu. Nebytový 

prostor nacházející se na ulici Kašparova, číslo orientační 14, byl prodán 

prostřednictvím veřejné dražby, jeho cena nebyla zjištěna. 

Tab. 4.8: Prodej nebytového prostoru v roce 2009 

Žoluděvova 5 Výměra (v m2) Kupní cena (v Kč) 

Nebytový prostor   93,67 X 

Podíl na pozemku 145 X 

Celkem 238,67 839 633 

Zdroj: Usnesení zastupitelstva č. 16. Vlastní zpracování. 

Tab. 4.9: Prodej nebytového prostoru v roce 2009 

Žoluděvova 7  Výměra (v m2) Kupní cena (v Kč) 

Nebytový prostor   91,53 X 

Podíl na pozemku 138 X 

Celkem 229,53 796 629 

Zdroj: Usnesení zastupitelstva č. 16. Vlastní zpracování. 

V roce 2010 byl zaznamenán pouze jeden prodej nebytového prostoru, který 

byl prodán i s podílem na zastavěném pozemku za kupní cenu, jež byla stanovena 

na základě znaleckého posudku. Náklady na jeho vypracování činily 2.000,- Kč. 

Tab. 4.10: Prodej nebytového prostoru v roce 2010 

A. Poledníka 2  Výměra (v m2) Kupní cena (v Kč) 

Nebytový prostor 27,2 175 560 

podíl na pozemku 3,35 1 005 

Náklady znaleckého posudku X 2 000 

Celkem 30,55 178 565 

Zdroj: Usnesení zastupitelstva č. 23. Vlastní zpracování. 
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4.2 Privatizace městského obvodu Ostrava Poruba 

V roce 1997 vlastnil městský obvod Poruba 614 obytných domů, v nichž  

se nacházelo 12.008 bytů. Privatizace v městském obvodě Ostrava - Poruba  

je rozdělena do dvou vln.  

První vlna privatizace proběhla mezi léty 1997 až 2002 a bylo během  

ní prodáno zhruba 10 000 bytů, po jejímž skončení zůstalo ve vlastnictví obvodu 

85 obytných domů s 1.754 byty. První vlna privatizace se týkala prodeje obytných 

domů včetně jejich součástí a příslušenství a obytných domů, v nichž dříve došlo 

k prodeji bytů podle zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění 

pozdějších právních předpisů. 

Prodej obytných domů probíhal do vlastnictví právnických osob, které vznikly 

v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a ve kterých byla nadpoloviční většina nájemníků daného domu. Právnická 

osoba měla povinnost doručit žádost o koupi daného domu do 30. prosince 1999 

do 12:00 hodin, v případě že tak neučinila, nárok na koupi zanikl. Poté mohl  

být obytný dům prodán kterémukoliv z nájemců. Když by o daný dům projevilo zájem 

více zájemců, byl by prodán tomu, kdo dal nejvýhodnějších nabídku. Základní cena 

byla stanovena na základě znaleckého posudku za cenu ve výši buď 20 %, 35 % 

nebo 45 % dle splnění stanovených podmínek a lokality. Základní cena pozemku pod 

obytným domem byla stanovena na základě znaleckého posudku za cenu ve výši 

20 % z ceny stanovené znaleckým posudkem. 

Kupní cena, která nebyla zaplacena hned, musela být zaplacena do deseti  

let od uzavření kupní smlouvy s tím, že byla stanovena výše čtvrtletních splátek. 

První splátka musela být minimálně ve výši daně z převodu nemovitostí a byla 

splatná před podpisem kupní smlouvy. Pokud byla kupní cena za obytný dům v plné 

výši uhrazena ještě před podpisem kupní smlouvy včetně jeho součástí 

a zastavěného pozemku pod obytným domem, byla kupujícímu poskytnuta sleva 

ve výši 25 % z kupní ceny. 

Prodej jednotlivých bytů a nebytových prostor probíhal přímým prodejem 

stávajícím nájemcům. Prázdné byty a nebytové prostory nebo byty a nebytové 

prostory, u kterých stávající nájemníci nevyužili předkupní právo, byly nabídnuty 

neomezenému počtu zájemců formou dobrovolné dražby za nejnižší podání, které 

odpovídalo 50 % z ceny stanovené znaleckým posudkem. Cenu bytu tvořila cena 
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bytu nebo nebytového prostoru, spoluvlastnického podílu na společných částech 

budov a alikvotní částí ceny pozemku. 

Pokud nebyla kupní cena jednotlivých bytů nebo nebytových prostor včetně 

podílů na společných částech domů zaplacena ihned, musela být splacena do deseti 

let od uzavření kupní smlouvy, během tohoto období byly stanoveny výše čtvrtletních 

splátek, přičemž první splátka musela být minimálně ve výši 25 % kupní ceny splatná 

před podpisem kupní smlouvy. V případě, že byla kupní cena zaplacena hotově  

při podpisu kupní smlouvy, byla kupujícímu poskytnuta sleva 10 % z kupní ceny. 

Druhá vlna privatizace, v rámci které může být privatizováno 1.504 bytů, byla 

v městském obvodě Ostrava - Poruba zahájena loni v září. Podle předchozího 

průzkumu projevilo zájem o koupi bytu 80 % nájemců, kterých se privatizace týká. 

Prodej domů, bytů a nebytových prostor v městském obvodě Poruba se řídí 

stejnými právními předpisy jako v městském obvodě Ostrava – Jih, tzn. zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů; obecně závaznou 

vyhláškou č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění a zákonem 

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, ve znění pozdějších předpisů. Postup při privatizaci je upraven v Zásadách 

prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví 

Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba ve znění 

doplnění ze dne 8. března 2012 

Předmětem prodeje podle těchto zásad jsou všechny obytné domy, případně 

bytové jednotky a nebytové prostory v obytných domech včetně spoluvlastnického 

podílu na budově. S bytovým domem, bytovou jednotkou nebo nebytovým prostorem 

je vždy prodáván i pozemek zastavěný domem, případně spoluvlastnický podíl  

na tomto pozemku. V rámci privatizace jsou vždy odprodávány součásti  

a příslušenství hlavní věci, např. přístupová schodiště, přístavky k domu, přípojky. 

Prodávající v souladu s příslušnou legislativou určuje, co je součástí  

a co je příslušenstvím. 

Současní nájemci, popřípadě společní nájemci bytů a nebytových prostor 

v domech byli o záměru prodeje písemně informování za účelem zjištění zájmu 
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o privatizaci bytového fondu. Nájemci měli dvouměsíční lhůtu k podání předběžné 

žádosti o koupi nemovitostí. 

4.2.1 Prodej obytných domů bez nebytových prostor 

Prodej obytných domů je realizován do vlastnictví právnické osoby,  

jež je založena v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a to nájemci minimálně nadpolovičního počtu bytů v daném 

obytném domě. Podmínkou je rovněž, že společníci nebo členové založené 

právnické osoby nemají vůči městskému obvodu ke dni podpisu smlouvy žádné 

nesplněné závazky na nájemném a za služby spojené s užíváním bytu a případného 

příslušenství. Společník či člen založené právnické osoby musí být ke dni podpisu 

smlouvy nájemcem v daném obytném domě a jeho nájemní poměr nesmí  

být vypovězen podle příslušných ustanovení53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

Právnická osoba má povinnost uhradit zálohu, která slouží k pokrytí nákladů 

městského obvodu spojených a přípravou a projednáváním prodeje. V případě,  

že se prodej uskuteční, bude záloha započtena do kupní ceny domu. Pokud k prodeji 

domu nedojde vinou kupujícího, nebude tato záloha právnické osobě vrácena. Výše 

zálohy činí součet záloh za všechny byty v domě. Zálohy za jednotlivé byty jsou 

zachyceny v tabulce 4.11. 

Tab. 4.11: Výše zálohy jednotlivých bytů 

Velikost bytu 1+0 1+1 2+1 3+1 4+1 

Výše zálohy 
(v Kč) 

3 000 4 000 5 000 7 000 9 000 

Zdroj: Zásady prodeje. 

Prodej domu bude uskutečněn za podmínky současného prodeje  

pozemku – zastavěné plochy pod domem a zároveň, pokud právnická osoba uhradí 

pohledávky na nájemném a za služby spojené s užíváním bytu včetně příslušenství, 

které městský obvod eviduje za nájemci a uživateli bytů v domě, kteří nejsou 

společníky nebo členy právnické osoby. 

                                                           
53

 Ve smyslu ustanovení § 710 až 711a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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Po projednání prodeje domu v zastupitelstvu městského obvodu je do 60 dnů 

uzavřena s kupující právnickou osobou kupní smlouva, ve které je zakotvena 

rozvazovací podmínka pro případ, že právnická osoba nezaplatí ve stanovené lhůtě 

kupní cenu. 

Druhá vlna privatizace se týká celkem 53 obytných domů bez nebytových 

prostor, v nichž se nachází celkem 807 bytů. 

Vzhledem k tomu, že privatizace bytových domů byla zahájena počátkem roku 

2012, nedošlo zatím k žádnému prodeji, dosud bylo rozhodnuto o prodeji celkem 

6 bytových domů. Podmínkou prodeje je, že kupní ceny jednotlivých obytných domů 

budou zaplaceny nejpozději do 7. května 2012. Přehled obytných domů určených 

k prodeji zachycuje následující tabulka 4.12. Současně s obytnými domy jsou 

prodávány jejich součásti a příslušenství, včetně zastavěného pozemku. 

Tab. 4.12: Přehled obytných domů, u nichž bylo rozhodnuto o prodeji 

Bytový dům č. p. Výměra pozemku (v m2) Kupní cena (v Kč) 

K. Pokorného 1402 625 14 869 100 

Porubská 947 222 4 942 000 

A. Hrdličky 1625 262 9 557 500 

Sokolovská 1175 210 5 770 500 

Panelová 981 211 6 564 700 

Sokolovská 1341 217 6 284 200 

Zdroj: Usnesení zastupitelstva č. 167-172/ZMOb1014/10. Vlastní zpracování. 

4.2.2 Prodej jednotlivých bytů v domě bez nebytových prostor 

Prodej jednotlivých bytů je uskutečňován v souladu se zákonem 

č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. 

Byty jsou prodávány stávajícím nájemcům v případě, že nájemní poměr k bytu 

nebyl vypovězen podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a městský obvod nemá vůči danému nájemci v den podpisu 

kupní smlouvy pohledávku na nájemném a za úhradu služeb spojených s užíváním 

bytu včetně příslušenství. 

Prodej jednotlivých bytů se může uskutečnit jen v případě, že je prodáno 

nejméně 85 % bytů v daném obytném domě najednou. 
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Nájemci jsou povinni uhradit zálohu, jež je určena na pokrytí nákladů 

městského obvodu spojených s přípravou a projednáváním prodeje bytu. V případě 

prodeje bytu je záloha započítána do kupní ceny bytu. Pokud není uskutečněn prodej 

alespoň minimálního požadovaného počtu bytů v domě vinou kupujících, není tato 

záloha nájemcům vrácena. Výše zálohy za jednotlivé byty je ve stejné výši, jako 

zálohy uvedené v tabulce 4.11. 

Pokud se v obytném domě nachází uvolněný byt, je prodán na základě 

rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu prostřednictvím veřejné dobrovolné 

dražby, přímým prodejem nebo výběrovým řízením. 

Prodej bytů je uskutečňován zároveň se spoluvlastnickým podílem 

na společných částech domu, v němž se nachází, a se spoluvlastnickým podílem 

na zastavěném pozemku, který odpovídá velikosti spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu. 

V případě, že některý z nájemců bytu do 6 měsíců od převzetí nabídky 

prodeje jemu pronajatého bytu, neprojeví zájem o jeho koupi, může být tento  

byt prodán jinému nájemci bytu v daném domě. Podmínkou prodeje je, že druhý 

nájemce koupí i svůj pronajatý byt. Projeví-li o tento byt zájem více zájemců, 

rozhodne o tom, komu bude byt prodán, zastupitelstvo městského obvodu. 

Celkový počet bytů v domech bez nebytových prostor, kterého se privatizace 

týká, činí 807 bytů. 

4.2.3 Prodej jednotlivých bytů v domě s nebytovými prostorami 

Bytové domy, v nichž se nacházejí nebytové prostory, jsou prodávány 

po jednotlivých bytových a nebytových jednotkách. 

Byty a nebytové prostory jsou prodávány stávajícím nájemcům za podmínky, 

že nájemní prostor k bytu nebo nebytovému prostoru nebyl vypovězen podle 

ustanovení54 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a podle ustanovení55 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. Další podmínkou prodeje je, 

                                                           
54Ustanovení § 710 až 711a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
55

 Ustanovení § 9 a násl. zákona č. 116/1990 Sb., o nájmů a podnájmu nebytových prostor, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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že nájemce nemá v den podpisu kupní smlouvy nezaplacené nájemné a plnění 

za služby spojené s užíváním bytu a nebytového prostoru včetně příslušenství. 

Nájemce je povinen uhradit zálohu, která slouží k pokrytí nákladů městskému 

obvodu spojených s přípravou a projednáváním prodeje byty a nebytového prostoru. 

Pokud dojde k uskutečnění prodeje, je záloha započítána do kupní ceny a v případě 

neúspěšného prodeje není záloha vrácena zpět. Výše jednotlivých záloh 

je stanovena v tabulce 4.13. 

Tab. 4.13: Zálohy za jednotlivé byty a nebytové prostory 

Velikost bytu 1+0 1+1 2+1 3+1 4+1 
nebytový 
prostor 

Výše zálohy (v Kč) 3 000 4 000 5 000 7 000 9 000 10 000 

Zdroj: Zásady prodeje. 

V případě, že se nepodaří prodat uvolněný byt nebo nebytový prostor, 

je prodán rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu formou veřejné dobrovolné 

dražby, přímým prodejem nebo výběrovým řízením. 

Při prodeji bytů a nebytových prostor dochází zároveň k prodeji 

spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, v němž se byty a nebytové 

prostory nacházejí, a spolu se spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku 

odpovídajícímu velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 

Neprojeví-li některý z nájemců bytu do 6 měsíců od převzetí nabídky prodeje 

jemu pronajímanému bytu zájem o jeho koupi, může být tento byt nabídnut k prodeji 

jinému nájemci v daném domě. Podmínkou je, že daný nájemce musí koupit i jemu 

pronajímaný byt. Projeví – li o tento byt zájem více nájemců, rozhodne o jeho prodeji 

zastupitelstvo městského obvodu. 

Pokud některý z nájemců nebytového prostoru neprojeví do 6 měsíců 

od převzetí nabídky prodeje jemu pronajatého nebytového prostoru zájem o jeho 

koupi, dojde k jeho prodeji prostřednictvím veřejné dražby, přímým prodejem nebo 

výběrovým řízením. 

Celkový počet bytů v obytných domech s nebytovými prostorami, kterého 

se privatizace týká, činí celkem 697. 
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Tento způsob prodeje bude použit rovněž v domech, ve kterých se nenachází 

nebytový prostor, ale jejichž prodej právnické osobě podle článku 2 Zásad  

by byl v rozporu s platnými předpisy o veřejné podpoře. 

Přehled prodávaných bytů a nebytových prostor 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava Poruba prozatím rozhodlo 

o záměru prodeje bytů a nebytových prostor nacházejících se ve 23 obytných 

domech. Přehled těchto obytných domů včetně výměry zastavěných pozemků 

je zachycen v tabulce 4.14. V rámci jednotlivých obytných domů jsou prodávány byty 

a nebytové prostory včetně spoluvlastnického podílu na společných částech daného 

obytného domu a spoluvlastnického podílu k zastavěnému pozemku. 

Tab. 4.14: Přehled obytných domů, v nichž jsou prodávány byty a nebytové 

prostory 

Obytný 
dům č. p. 

Zastavěný 
pozemek 

(v m2) 

Obytný 
dům č. p. 

Zastavěný 
pozemek 

(v m2) 

1447 209 1479 236 

1091 615 1672 488 

920 552 964 211 

1945 247 762 189 

1961 254 321 137 

1998 243 1408 627 

4403 258 963 212 

1327 210 1629 239 

1449 212 1947 246 

1450 210 1988 252 

1451 231 551 69 

1477 232 X X 

Zdroj: Usnesení zastupitelstva ze dne 8.3.2012. Vlastní zpracování. 

Přehled jednotlivých prodávaných bytů a nebytových prostor je uveden 

v příloze č. 2. 

4.2.4 Stanovení kupní ceny 

Kupní cena bytu činí pro nájemce daného bytu 6.000,- Kč za m2, cena  

za 1 m2 pro nájemce nebytového prostoru činí 10.000,- Kč. V případě prodeje bytové 

jednotky v domě jinému nájemci z daného obytného domu je cena za 1 m2 

stanovena ve výši 8.000,- Kč. 
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Pro výpočet kupní ceny domu, bytu nebo nebytového prostoru je použita 

podlahová plocha bytů a nebytových prostor včetně plochy balkonů, lodžií, sklepů, 

sklepních boxů a dalších prostor mimo byt a nebytový prostor, jež jsou používány 

společně s konkrétním bytem nebo nebytovým prostorem a nejsou užívány 

nájemcem jiného bytu nebo nebytového prostoru v daném domě. 

Základem kupní ceny domu je součet násobků ceny za 1 m2 a podlahové 

plochy všech bytů v domě. K základu je připočten náklad na rozdělení tepla 

a studené vody, náklad investic městského obvodu na rekonstrukci nebo modernizaci 

domu mezi léty 2007 až 201256, náklady na vypracování znaleckého posudku 

a správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva právnické osoby do katastru 

nemovitostí. 

Podíl realizovaných nákladů investic městského obvodu na rekonstrukci 

či modernizaci v jednotlivých létech je připočítán k ceně. Přehled výše nákladů 

v jednotlivých letech zachycuje tabulka 4.15. 

Tab. 4.15: Přehled výše nákladů 

Opravy v roce 2011 a 2012 2010 2009 2008 2007 

Výše nákladů 100% 90% 60% 30% 15% 

Zdroj: Zásady prodeje. 

Kupní cena bytu a nebytového prostoru je stanovena vynásobením ceny 

za 1 m2 bytu podlahovou plochou bytu nebo nebytového prostoru. K výsledné částce 

je přičten podíl bytu na nákladech na rozdělení tepla a studené vody, podíl investici 

městského obvodu na rekonstrukci či modernizaci domu v období let 2007 až 2012, 

poměrný díl nákladů na prohlášení vlastníka budovy, náklady na znalecký posudek 

a správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru 

nemovitostí. 

Kupní cena domu nebo bytu se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem 

nahoru a musí být uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. 
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 Náklady na rekonstrukci a modernizaci se rozumí zateplení domu nebo jeho části, obnovení fasády, 
oprava a zateplení střechy, výměna oken a vchodových dveří, generální oprava balkonů, modernizace 
a generální oprava výtahů, rekonstrukce rozvodu plynu, studené a teplé vody, odpadů a elektřiny. 
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Kupní cena pozemků – zastavěné plochy pod obytným domem se stanovuje 

podle cenové mapy. V případě, že pro některý pozemek není cenová mapa 

vypracována, určuje se kupní cena pozemku znaleckým posudkem. 

V roce 2012 městský obvod Poruba předpokládá, že příjmy z privatizace 

bytového fondu budou ve výši 73 milionů korun. Tyto finanční prostředky nejsou 

určeny pro zajištění běžného provozu v obci, jako je např. zimní údržba, péče 

o zeleň, ale jsou přednostně vytyčeny na investiční akce a údržbu nemovitostí 

vlastněných městským obvodem Ostrava - Poruba, postupně budou získané finanční 

prostředky používány na připravené projekty. 
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5 ZHODNOCENÍ POUŽITÝCH METOD 

V rámci této kapitoly bude provedeno srovnání jednotlivých používaných 

metod privatizace svěřeného obecního bytového fondu, které jsou uplatňovány 

dvěma městskými obvody Statutárního města Ostravy. Jedná se o městský obvod 

Ostrava – Jih a městský obvod Ostrava - Poruba. Hlavním důvodem pro výběr právě 

těchto dvou městských obvodů bylo, že jako jediné dva městské obvody z celkového 

počtu 23., privatizují svěřený bytový fond.  

5.1 Městský obvod Ostrava – Jih 

V rámci městského obvodu Ostrava – Jih probíhá privatizace bytového fondu 

od roku 2009 a týká se prodeje celých obytných domů i jednotlivých bytových 

jednotek a nebytových prostorů. 

Prodej obytných domů je prováděn do vlastnictví právnické osoby – bytového 

družstva, kde počet zakládajících členů musí tvořit minimálně ¼ z počtu nájemců. 

Prodej může být proveden také do vlastnictví již dříve založeného bytového družstva, 

pokud alespoň dva nájemci bytů nebo nebytových prostor prodávaného obytného 

domu jsou členy tohoto družstva. 

Pokud nájemci jednotek nevyužijí možnosti koupě bytového domu je daný 

obytný dům prodán na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu Ostrava 

– Jih formou veřejné dražby nebo výběrového řízení. 

Kupní cena obytného domu je stanovena administrativně znalcem na základě 

platné vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování. Náklady, 

které jsou s vypracováním znaleckého posudku spojovány, hradí městský obvod 

Ostrava – Jih. Kupní cena pozemku je stanovena paušální částkou, a to ve výši  

300,- Kč za m2. 

Prodej jednotlivých bytů nebo nebytových prostor je realizován několika 

způsoby. V domě, kde již byl proveden prodej podle zákona č. 52/1966 Sb., 

o osobním vlastnictví k bytům, ve znění pozdějších právních předpisů, je možné 

provést přímý prodej osobám s předkupním právem (nájemcům). Dále pak prodej 

do vlastnictví příbuzných osob nebo osob nájemci blízkých, případně do vlastnictví 

jiného vlastníka v domě, pokud nemá o daný byt zájem jeho nájemce. Jestliže 

se v domě nachází volný byt, o který neprojeví zájem nikdo z výše uvedených, 

je prodáván veřejnou dražbou nebo rozhodnutím zastupitelstva. V obytném domě 
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s nebytovým prostorem, ve kterém probíhá doprodej bytů, lze prodat tento nebytový 

prostor až po prodeji všech bytů v domě, a to rozhodnutím zastupitelstva městského 

obvodu formou veřejné dražby nebo výběrovým řízením.  

V domě, kde zatím neproběhl prodej podle zákona o osobním vlastnictví 

k bytům, může být prodej bytů proveden jen za podmínky prodeje všech bytů 

v domě. V případě, že se v daném obytném domě nachází nebytový prostor, je tento 

nebytový prostor prodán po prodeji všech bytů na základě rozhodnutí zastupitelstva 

městského obvodu, veřejné dražby nebo výběrovým řízením. 

Součástí prodeje bytu nebo nebytového prostoru je prodej spoluvlastnického 

podílu k zastavěnému pozemku, který odpovídá velikosti spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu. 

Kupní cena bytu i nebytového prostoru je stanovena na základě 

administrativního ocenění znalcem podle platné vyhlášky, kterou se provádí zákon 

o oceňování majetku. I když nedojde k prodeji z důvodů na straně žadatele o koupi, 

je jeho povinností uhradit náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Kupní cena 

pozemku je stanovena jednotně ve výši 300,- Kč za m2. 

Srovnání administrativních a tržních cen 

Výhody prodeje obecního bytového fondu za administrativně stanovené ceny 

jsou na obou stranách účastníků prodeje, tzn. na straně kupujících, která 

je reprezentována ve většině případů dosavadními nájemníky prodávaných bytů 

a na straně prodávajících, kterou v tomto případě zastupuje městský obvod Ostrava 

– Jih. Výhodou pro kupující je jistě to, že v daném bytě žijí již delší dobu a po tuto 

dobu platí nájemné za užívání bytu, někteří byt zrekonstruovali, tím pádem zvýšili 

jeho hodnotu. Díky tomu je administrativní cena, která je prakticky vždy nižší, 

než cena trží jistou odměnou za výdaje, které nájemník s daným bytem doposud měl. 

Výhodou pro prodávající je snížení zátěže rozpočtu díky tomu, že se městský obvod 

nadále nemusí o svěřený majetek starat. 

V tabulce 5.1 je přehled bytových jednotek, které byly prodány městským 

obvodem Ostrava – Jih mezi léty 2009 až 2011 za administrativně stanovené ceny. 
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Tab. 5.1: Přehled bytových jednotek prodávaných za administrativní ceny 

Poloha 
Číslo 

bytové 
jednotky 

Kupní cena 
bytové 

jednotky (v Kč) 

Kupní cena 
podílu na 

pozemku (v Kč) 

Výměra 
pozemku 

(v m2) 

Cena celkem 
(v Kč) 

Klegova 21 1440/10 278 956 4 579 269 283 535 

Klegova 21 1440/09 202 663 3 327 269 205 990 

Klegova 21 1440/37 204 301 3 354 269 207 655 

Klegova 21 1440/21 204 467 3 357 269 207 824 

A. Gavlase 6 34/13 530 080 1 725 244 531 805 

Velflíkova 3 372/1 457 040 7 297 306 464 337 

Velflíkova 3 372/3 451 700 7 212 306 458 912 

Velflíkova 3 372/5 482 350 7 399 306 489 749 

Velflíkova 3 372/12 494 340 7 629 306 501 969 

Klegova 21 1440/33 209 410 3 437 269 212 847 

Zdroj: Usnesení zastupitelstva č. 2, č. 4, č. 6, č. 15 – č. 19, č. 21, č. 24. Vlastní zpracování. 

V následující tabulce 5.2 je zachycen přehled bytů, které jsou prostřednictvím 

serveru sreality.cz prodávány za tržní ceny. Jedná se o byty, které se nacházejí 

ve stejné nebo podobné lokalitě jako byty prodávané městským obvodem, jedná 

se o byty podobné rozlohy, které jsou v dobrém stavu. 

Tab. 5.2: Přehled bytových jednotek prodávaných za tržní ceny v roce 2012. 

Nemovitost Poloha 
Výměra 
(v m2) 

Cena (v Kč) 

Byt 1+1 Na obecní 41 650 000 

Byt 1+1 Dr. Martínka 37 460 000 

Byt 1+1 Dr. Martínka 38 490 000 

Byt 1+1 Horní 36 540 000 

Byt 2+1 Mitušova 53 576 400 

Byt 2+1 Dr. Martínka 53 596 000 

Byt 2+1 Plzeňská 53 308 000 

Byt 2+1 Adamusova 57 650 000 

Byt 2+1 Závodní 52 660 000 

Byt 3+1 U Haldy 68 810 000 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z porovnání je patrné, že byty, které se prodávají za tržní ceny, jsou někdy 

i více než dvojnásobně dražší než podobné byty prodávané městským obvodem 

Ostrava – Jih. 

Pro lepší přehlednost jsou zjištěné rozdíly mezi administrativními a tržními 

cenami znázorněny na obrázku 5.1. 
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Obr. 5.1: Srovnání administrativních a tržních cen 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pronájem bytů 

V případě, že městský obvod Ostrava – Jih nerozprodá všechny byty, které 

mu byly svěřeny Statutárním městem Ostrava, má možnost je dále pronajímat,  

a to za smluvní nájemné, jehož cena je stanovena na 60,- Kč za m2 ve standardním 

bytě a na 80,- Kč za m2 ve zrekonstruovaných bytech na Jubilejní kolonii. Tržní ceny 

nájmů se např. v lokalitě Ostrava Hrabůvka pohybují na úrovni 140,- Kč za m2 

a u zařízených bytů se ceny pohybují ještě výše.57 

Městský obvod Ostrava – Jih nestanovuje ani ceny za nájem obecních bytů 

na úrovni tržního nájemného a tím pádem nezískává tolik finančních prostředků, kolik 

by mohl získat v případě jejich dorovnání na úroveň tržního nájmu např. tehdy, kdyby 

ceny za m2 dvojnásobně zvýšil. 

5.2 Městský obvod Ostrava Poruba 

V září roku 2011 byla v městském obvodě Ostrava Poruba zahájená druhá 

vlna privatizace, v rámci které se privatizují jednotlivé obytné domy, ale i samostatné 

bytové jednotky a nebytové prostory. 

Prodej obytných domů bez nebytových prostor se uskutečňuje do vlastnictví 

právnické osoby, která byla založena minimálně nadpolovičním počtem nájemců bytů 

v daném obytném domě. Právnická osoba má povinnost uhradit zálohu na pokrytí 
                                                           
57
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nákladů spojených s přípravou a projednáváním prodeje. Součástí prodeje je také 

prodej pozemku. 

Prodej bytů v domě bez nebytových prostor je prováděn do vlastnictví 

stávajících nájemců v případě, že je prodáno nejméně 85 % bytů v daném obytném 

domě najednou. Nájemci jsou povinni zaplatit zálohu na pokrytí nákladů spojených 

s přípravou a projednáním prodeje. Jestliže se v domě nachází volný byt, je prodán 

na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu formou veřejné dobrovolné 

dražby, přímým prodejem nebo výběrovým řízením. Součástí prodeje je prodej 

spoluvlastnického podílu na společných částech domů a spoluvlastnický podíl 

na zastavěném pozemku, který je stejný jako spoluvlastnický podíl na společných 

částech domu. 

Prodej bytů v domě s nebytovými prostorami je realizován tak, že dochází 

k prodeji jak bytových jednotek, tak nebytových prostorů. Až na podmínku prodeje 

nejméně 85 % bytů v daném obytném domě je prodej prakticky shodný jako 

u prodeje v obytných domech bez nebytových prostor tzn., že nájemci musejí uhradit 

zálohu na pokrytí nákladů spojených s přípravou a projednáním prodeje, volný byt 

nebo nebytový prostor je prodáván formou veřejné dražby, přímým prodejem nebo 

výběrovým řízením, součástí prodeje je prodej jednotlivých spoluvlastnických podílů. 

Tento způsob prodeje se používá rovněž v domech, ve kterých se nenachází 

nebytový prostor, ale jejichž prodej právnické osobě podle článku 2 zásad  

by byl v rozporu s platnými předpisy o veřejné podpoře. 

Srovnání administrativních a tržních cen 

Pro srovnání byl vybrán vzorek 10 bytových jednotek, které se městský obvod 

Ostrava – Poruba chystá prodat a vzorek 10 bytových jednotek, které se nacházejí 

ve stejné nebo podobné lokalitě a které jsou prodávány na serveru sreality.cz. 

Kupní cena bytu prodávaného městským obvodem Ostrava – Poruba 

je stanovena vynásobením ceny za 1 m2 bytu, která je jednotně stanovena ve výši 

6.000,- Kč, podlahovou plochou bytu. K této částce se připočítá cena pozemku 

určená podle platné cenové mapy a připočítají se náklady na opravu a rekonstrukce. 

Přehled cen vybraných pozemků stanovených podle cenové mapy města Ostravy 

zachycuje tabulka 5.3. 
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Tab. 5.3 : Přehled cen pozemků podle cenové mapy 

Parcelní 
číslo 

Ulice 
Cena dle 

cenové mapy 
(v Kč) 

1023 Ukrajinská 870 

863 Francouzská 850 

2241 K. Pokorného 800 

1293 Dětská 870 

1311 Španielova 870 

3518 A. Hrdličky 500 

3751/88 Jana Ziky 400 

3751/90 Jana Ziky 400 

4408/60 Slavíkova 500 

Zdroj: Cenová mapa města Ostravy. Vlastní zpracování. 

Přehled cen prodávaných bytových jednotek stanovený podle výše popsaného 

způsobu výpočtu zachycuje tabulka 5.4. 

Tab. 5.4 : Přehled prodávaných bytů za administrativní ceny v roce 2012 

Parcelní 
číslo 

Byt 
Výměra bytu 

(v m2) 

Zastavěná 
plocha domu 

(m2) 

Podíl na 
společném 
pozemku 

Cena bytu 
(v Kč) 

1023 1447/2 55,74 209 4,29% 342 300 

863 1091/3 54,39 615 2,30% 338 400 

2241 1408/9 53,1 627 2,15% 329 400 

1293 920/1 58,03 552 2,49% 360 220 

1311 963/8 54,17 212 5,21% 334 700 

1311 963/7 53,06 212 5,20% 328 000 

3518 1629/4 61,93 239 4,24% 376 700 

3751/88 1945/5 58,62 247 7,91% 359 600 

3751/90 1947/8 58,08 246 7,73% 356 100 

4408/60 4403/3 56,82 258 5,37% 347 900 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled vybraného vzorku bytů prodávaných za tržní ceny je uveden 

v tabulce 5.5. Jedná se o bytové jednotky, které jsou prodávány v dobrém stavu 

a jejich podlahová plocha je podobná jako podlahová plocha bytů prodávaných 

městským obvodem Ostrava – Poruba. Byty byly vybrány na realitním serveru 

sreality.cz. 
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Tab. 5.5: Přehled bytů prodávaných v roce 2012 za tržní ceny 

Ulice Velikost Výměra (v m2) Cena (v Kč) 

Ukrajinská 2+1 56,00 1 080 000 

Francouzská 2+1 59,00 730 000 

K. Pokorného 2+1 50,00 835 000 

Španielova 2+1 54,00 799 000 

Španielova 2+1 54,00 690 000 

A. Hrdličky 2+1 54,00 650 000 

Oty Synka 2+1 56,00 890 000 

Ludvíka Podéště 2+1 54,00 790 000 

Plk. Rajmunda Prchala 2+kk 56,00 1 050 000 

Ivana Sekaniny 2+1 53,00 900 000 

Zdroj: Realitní server sreality.cz. Vlastní zpracování 

Z důvodu lepší názornosti jsou jednotlivé administrativní a tržní ceny 

zachyceny na obrázku. 5.2. 

Obr. 5.2: Srovnání administrativních a tržních cen 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pronájem bytů 

Pokud se městskému obvodu Ostrava – Poruba nepodaří zprivatizovat 

všechny zamýšlené byty, budou zbylé byty dále pronajímány. Ceny nájmů za obecní 

byty se v městském obvodě Ostrava – Poruba pohybují kolem 55,- Kč za m2. Tržní 
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ceny v této oblíbené lokalitě se mohou dostat až na cenu 140,- Kč za m2, 

u zařízených bytů mohou být ceny i vyšší.58 

Pokud by chtěl městský obvod Ostrava – Poruba zvýšit objem financí, měl 

by zvýšit ceny nájemních bytů na tržní úroveň, poté by měl více prostředků 

na obnovu bytového fondu. 

Rozdíl v průměrných cenách městských obvodů 

V následující tabulce 5.6 je provedeno srovnání průměrných administrativních 

cen a průměrných tržních cen ve sledovaných městských obvodech. V městském 

obvodě Ostrava – Poruba jsou tržní ceny o 242 % vyšší než ceny administrativní, 

zatímco v městském obvodě Ostrava – Jih je rozdíl mezi těmito cenami výrazně 

nižší, 161 %. Z rozdílu je patrné, že rozdíl mezi administrativními cenami a tržními 

cenami v městském obvodě Ostrava – Poruba je vyšší o 80 % než rozdíl mezi 

administrativními a tržními cenami v městském obvodě Ostrava – Jih. 

Tab. 5.6: Rozdíl mezi průměrnými administrativními a průměrnými tržními 

cenami. 

 Městský obvod 
Průměrné 

administrativní 
ceny bytů 

Průměrné tržní 
ceny bytů 

Procentuální 
rozdíl 

Ostrava - Poruba 347 332 841 400 242% 

Ostrava - Jih 356 462 574 040 161% 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

5.3 Komparace 

Oba městské obvody mají velmi podobně nastavená pravidla pro privatizaci 

svěřeného obecního bytového fondu. 

Dle autorčina názoru má městský obvod Ostrava – Poruba lépe nastaveno 

kritérium pro výpočet kupní ceny pozemku, a to díky určování cen podle cenové 

mapy. Městský obvod Ostrava – Jih má cenu nastavenu paušálně ve výši 300,- Kč 

za m2, díky tomu nevyužívá možnosti získat na prodeji více finančních prostředků, 

které by poté dále mohl investovat do rozvoje městského obvodu. Např. pozemky 

nacházející se na ulici Dr. Švandy mají podle cenové mapy hodnotu 600,- Kč za m2, 

tedy dvojnásobnou ve srovnání s cenou, za kterou jsou tyto pozemky nabízeny 

městským obvodem Ostrava – Jih v rámci privatizace. 

                                                           
58

 Dostupné z: http://www.vlastnici.cz/ostrava-ceny-za-pronajem-bytu-v-moravskoslezskem-kraji-
neklesaji/ 
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Dalším rozdílem privatizačních zásad městských obvodů Ostrava – Poruba 

a Ostrava - Jih je způsob, jakým jsou řešeny náklady spojené se stanovením ceny 

bytu. V případě městského obvodu Ostrava – Poruba jsou předem stanoveny zálohy, 

které odpovídají počtu obytných místností v prodávaném bytě, u nebytového prostoru 

je záloha stanovena jednotně ve výši 10.000,- Kč. Tato záloha je nevratná v případě, 

že se prodej neuskuteční. V opačném případě bude záloha odečtena z konečné 

prodejní ceny bytu. V městském obvodě Ostrava – Jih tyto zálohy nastaveny nejsou, 

zájemci o koupi bytu nebo nebytového prostoru prodávaného městským obvodem 

Ostrava - Jih jsou povinni uhradit v případě neuskutečněného prodeje náklady 

za vypracování znaleckého posudku. V opačném případě zájemce o byt rovněž 

uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku. 

Oba městské obvody využívají formu veřejné dobrovolné dražby k obsazování 

volných bytových jednotek nebo nebytových prostorů. Tato metoda je jednou 

z nejvýnosnějších, kterou může městský obvod využívat k prodeji, jelikož ceny 

dosažené dražbou se nejvíce podobají cenám realizovaným na trhu s byty. 

Vzhledem k tomu, že oba městské obvody chtějí upřednostnit stávající 

nájemníky, kteří se o své byty ve většině případů náležitě starají, provádějí privatizaci 

bytových jednotek na základě zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Nevýhodou 

tohoto způsobu je relativně vysoká finanční nákladnost, která je způsobena tím, 

že kupní smlouva musí být sepsána zvlášť s každým nájemníkem a oni si mohou 

diktovat rozdílné podmínky smluv. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na oblast privatizace obecního bytového fondu 

ve vybraných městských obvodech Statutárního města Ostravy, a to v městském 

obvodě Ostrava – Jih a městském obvodě Ostrava – Poruba. Důvodem pro zvolení 

těchto dvou městských obvodů bylo, že jako jediné privatizují svěřený obecní bytový 

fond. 

Cílem diplomové práce byla analýza používaných metod privatizace obecního 

bytového fondu vybraných městských obvodů Statutárního města Ostravy a zjištění 

rozdílu mezi cenami, za něž městské obvody privatizují svůj majetek a tržním 

cenami. 

V rámci třetí kapitoly se autorka seznámila s jednotlivými způsoby privatizace 

obecního bytového fondu, kterými jsou prodej podle 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 (zákon o vlastnictví bytů), 

dále pak prodej do ideálního spoluvlastnictví, prodej družstvům a privatizace třetím 

osobám. V případě privatizace třetím osobám si obce mohou vybrat mezi způsobem 

veřejné dražby, výběrového řízení a metodou vyjednávání. Autorka byla seznámena 

s výhodami i nevýhodami jednotlivých způsobů privatizace, na základě kterých 

si vytvořila vlastní názor o tom, který ze způsobů privatizace obecního bytového 

fondu je výhodnější. 

V rámci čtvrté kapitoly byla provedena analýza používaných metod privatizace 

jednotlivými městskými obvody. V městském obvodě Ostrava – Jih probíhá 

privatizace od roku 2009 dosud. Městský obvod Ostrava – Poruba zahájil druhou 

vlnu privatizace v září loňského roku. Oba městské obvody prodávají bytové domy, 

samostatné bytové jednotky i nebytové prostory. Součástí prodejů bytových jednotek 

a nebytových prostorů jsou samozřejmě prodeje spoluvlastnických podílů 

na společných částech obytných domů a spoluvlastnických podílů na pozemku. 

Městský obvod Ostrava – Jih stanovuje kupní ceny obytných domů, bytových 

jednotek i nebytových prostorů na základě znaleckých posudků, kupní ceny pozemků 

jsou stanoveny v jednotné výši 300,- Kč za m2. V městském obvodě  

Ostrava – Poruba jsou ceny za m2 stanoveny podle velikosti bytů, u nebytového 

prostoru je cena stanovena ve výši 10.000,- Kč za m2, kupní cena pozemku 

je stanovena na základě cenové mapy Statutárního města Ostravy. 
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V poslední kapitole je provedeno srovnání administrativních cen, za které prodávají 

jednotlivé městské obvody a tržních cen, za něž jsou prodávány byty na trhu s byty. 

Z vybraného vzorku bytů vyplývá, že průměrná administrativní cena v městském 

obvodě Ostrava – Jih se pohybuje ve výši 356 462,- Kč, průměrné tržní ceny jsou ve 

výši 574 040,- Kč. V městském obvodě Ostrava – Poruba se administrativní ceny 

pohybují okolo 347 332,- Kč, průměrné tržní ceny dosahují výše 841 400,- Kč. 

Ze zjištěných údajů vyplývá, že tržní ceny bytů jsou někdy i více než dvojnásobně 

vyšší než ceny bytů prodávaných za administrativní ceny. Součástí poslední kapitoly 

je i zachycení cen nájemních bytů, ceny nájmů v bytech pronajímaných městským 

obvodem Ostrava – Jih se pohybují kolem 60,- Kč za m2 ve standardním bytě 

a v Ostravě – Porubě je cena okolo 55,- Kč za m2, zatím co tržní ceny se v obou 

oblastech pohybují na úrovni 140,- Kč za m2. 

Podle autorčina názoru se jako nejvýhodnější jeví metoda veřejné dobrovolné 

dražby, protože ceny dosažené vydražením se přibližují cenám, za něž jsou 

prodávány byty na trhu s byty. Vzhledem k tomu, že městský obvod Ostrava – Jih 

i městský obvod Ostrava – Poruba upřednostňují stávající nájemníky, a to z důvodu, 

že většina z nich se řádně stará o svůj byt a někteří daný byt i zrekonstruují, tudíž 

zvyšují jeho hodnotu. Díky tomu městské obvody volí způsob privatizace 

prostřednictvím zákona o vlastnictví bytů, i přestože se jedná o velmi nákladný 

způsob, protože s každým nájemníkem musí být zvlášť sepsána kupní smlouva 

a jednotlivý nájemníci si mohou diktovat rozdílné podmínky. 

V úvodu diplomové práce byly stanoveny dvě hypotézy. První hypotéza: Příjem 

z privatizace přepočtený na jednu bytovou jednotku je stejný. Tato hypotéza nebyla 

potvrzena, jelikož způsob výpočtu kupní ceny obytných domů, bytových jednotek, 

nebytových prostor i pozemků je v každém z městských obvodů jiný. Druhá 

hypotéza:  Pravidla pro privatizaci bytového fondu vycházejí ze stejných metod. Tato 

hypotéza byla potvrzena. Oba vybrané městské obvody používají k privatizaci 

obecního bytového fondu stejné způsoby privatizace, a to přímý prodej podle zákona 

č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších právních předpisů, dále 

používají formu veřejné dobrovolné dražby a metodu výběrového řízení. Rozdíl 

je ve stanovování kupní ceny obytných domů, bytových jednotek, nebytových 

prostorů i pozemků. 
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Dle autorčina názoru by měly městské obvody do budoucna nastavovat ceny 

v obdobné výši, jako jsou ceny tržní. Díky tomu by získaly více finančních prostředků, 

které by mohly používat na úpravy a rekonstrukce stávajícího bytového fondu, 

případně na další rozvoj ve svém obvodu. 
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