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1 Úvod 

Tématem této diplomové práce je privatizace obecního bytového fondu. 

Problematika bydlení je čistě v kompetenci jednotlivých států, ale některé typy 

právních evropských norem mají vliv na oblast bydlení a EU tak zasahuje do bytové politiky 

jednotlivých členských států a to tím, že bydlení ve stavebnictví spadá do snížené sazby daně 

z přidané hodnoty ve výši 14%, dále definuje sociální bydlení. Evropská unie přinutila vládu 

definovat tento pojem z daňových důvodů. Posledním je pravidlo de minimis, tedy podpora 

malého rozsahu, což je zákaz veřejné podpory nad určitou finanční úroveň tedy nad 100 tisíc 

Euro. Žádný subjekt nesmí být zvýhodněn veřejným sektorem. Ministerstvo pro místní rozvoj 

zaslalo všem obcím a městům upozornění, že při privatizaci bytového fondu je třeba 

respektovat obecná pravidla upravující veřejnou podporu. Touto problematikou se zabývá 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně, který na svých webových stránkách, 

www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis, uvádí kvalifikované informace 

a metodickou pomoc. Kdyby obce či stát prodávaly určitým skupinám obyvatel svůj bytový 

fond, nesmí těmto skupinám vzniknout větší prospěch než je 100 tisíc Eur.  

Princip a cíl bytové politiky státu spočívá zejména ve vytváření vhodného právního, 

institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty. Formulace 

bytové politiky založené na umožňovacím principu, její periodické hodnocení a případná 

revize, je s ohledem na vytváření rámce pro účinný a efektivní systém zajišťování bydlení 

základním kamenem, umožňujícím zabezpečení přiměřeného bydlení pro všechny. Stát 

by neměl překážet ekonomickému fungování trhu s byty. Základním principem formulace 

reálné bytové politiky je její provázanost s celkovou makroekonomickou, ekologickou 

a sociální politikou. Koncepce bytové politiky schválena vládou představuje pro jednotlivé 

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

i konkrétní cíle v oblasti bydlení. 

Ekonomika bydlení je hledání způsobu, jak efektivně využít příjmy a výdaje týkající 

se bytů a bydlení v rámci platného právního systému, řeší problematiku se stanovením výše 

nájmů, oprav bytů, služeb a výdajů spojených s bydlením, postupů proti neplatičům a další.  

Cílem práce je přiblížit a porovnat privatizační metody ve vybrané obci a zhodnotit 

jejich použití. 
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Práce se bude zabývat privatizací obecního bytového fondu v obci Čelechovice 

na Hané. Budou podrobně rozebrány privatizační metody, které obec používá při privatizaci 

bytového fondu a popsány postupy prodeje. Obec Čelechovice na Hané byla vybrána 

z důvodů dobré dostupnosti informací a také proto, že je bydlištěm autorky práce. 

Hypotézou práce zní: obec při privatizaci bytového fondu využívá metodu, která obec 

zatěžuje nejnižšími administrativními náklady. Důvodem tohoto tvrzení je, že obec se při 

privatizaci bytového fondu snaží o privatizaci s minimálními náklady. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. 

První část s názvem Bytová politika České republiky se pokusí přiblížit bytovou 

politiku v ČR, typy bytových systémů, nástroje a cíle bytové politiky, zdroje financování 

a výdaje na rozvoj bydlení v ČR, transformaci bytové politiky v České republice a regeneraci 

a reprodukci bytového fondu v ČR. 

Druhá část bude věnována metodám privatizace bytového fondu v České republice. 

Jejím cílem bude přiblížit kladné a záporné efekty z privatizace bytového fondu, průběh 

privatizace bytového fondu v ČR od roku 1991 do roku 2010, kterým se zabývá Ústav 

územního rozvoje Brno. A v neposlední řadě bude věnována metodám privatizace bytového 

fondu, kterými budou prodej stávajícím nájemcům do spoluvlastnických podílů, prodej bytů 

stávajícím nájemcům, prodej domů družstvům vzniklých ze stávajících nájemců domu 

a prodej třetím osobám mimo okruh stávajících nájemců. 

Cílem třetí části je seznámit se s privatizací bytového fondu ve vybrané obci. Tato 

kapitola bude věnována historii bytového fondu v Čelechovicích na Hané, průběhu 

privatizace bytového fondu v obci v letech 1996 až 2007, způsobům realizace prodeje bytů 

od roku 2007, průběhu privatizace bytového fondu v obci od roku 2008 do roku 2012 

a poslední podkapitola se bude zabývat novou výstavbou bytového fondu v Čelechovicích 

na Hané.  

Čtvrtá část bude zaměřena na srovnání privatizačních metod, tedy na srovnání čtyř 

privatizačních metod, které budou popsány ve třetí části, a na srovnání privatizačních metod, 

které přímo využívá při privatizaci zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané. 

Při zpracování diplomové práce budou využity metody analýzy, syntézy, komparace. 

Analýza je myšlenkové rozložení zkoumaného textu. Syntéza je myšlenkové sjednocení 

jednotlivých částí v celek. Komparace je srovnání, porovnání, přirovnání. 
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Metoda analýzy je využita v druhé kapitole nazvané Bytová politika České republiky 

a ve třetí kapitole s názvem Metody privatizace bytového fondu v České republice. 

Metoda syntézy je použita v druhé, třetí i čtvrté kapitole. Metody komparace je využito v páté 

kapitole s názvem Srovnání privatizačních metod. 

V závěru budou shrnuty veškeré poznatky zjištěné při zpracování této diplomové 

práce, na základě odborných publikací, elektronických zdrojů a interních dokumentací.  

Práce byla zpracována dle legislativy platné k 25. dubnu 2012. 
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2 Bytová politika ČR 

Pojem domov lze vyložit různě. Ovšem význam tohoto slova je pro většinu 

obyvatelstva stejný, je to místo, kde lidé prožívají velkou část svého života, toto místo 

si spojují s nejrůznějšími pocity. Například s pocitem osobní svobody, pocitem seberealizace, 

pocitem bezpečí a v neposlední řadě pocitem jistoty. Je to základní a zásadní potřeba člověka, 

kterou není možné nahradit. 

 Bydlení má velký vliv na život člověka, na jeho životní úroveň, životní styl atd. 

Obydlí pro něj znamená jistotu, o niž se může opřít a v případě jeho ztráty to pro něj může 

znamenat zánik všeho, co dosud vlastnil a znal. Bydlení v součastné době ovlivňuje vývoj 

společnosti v sociální, ekonomické i kulturní oblasti. Z tohoto postavení plynou pro stát určité 

závazky. Ze zkušeností mnoha zemí vyplývá, že bytová politika spolu s intervencemi státu 

do trhu bydlení je nepostradatelná pro uspokojivé úrovně bydlení, které se projevují kladnými 

sociálními důsledky a celkovou spokojeností obyvatel. Avšak při nepřiměřeném 

a nedostatečném bydlení může docházet k sociálnímu vyloučení a k dalším negativním 

společenským jevům, jako např. k bezdomovectví, kriminalitě, nepřizpůsobivosti 

neschopnosti uplatnit se na trhu práce. To může mít dalekosáhlý význam pro celou 

společnost.  

Právo na bydlení je zapracováno v dokumentech celosvětového i evropského 

významu, které konkretizují uplatňování práva na bydlení. Všeobecná deklarace lidských práv 

je nejstarším dokumentem v této oblasti. Byla přijata již v roce 1948 Valným shromážděním 

OSN. Toto právo je také zahrnuto přímo do ústavy, přesněji do Listiny základních práv 

a svobod, která je podle Ústavy České republiky součástí ústavního pořádku. Nelze ho však 

chápat jako nárok jednotlivce vůči společnosti o poskytnutí bydlení formou přidělením bytu. 

Charakterizuje ho především odpovědnost veřejných institucí směrem k občanovi a jeho 

rodině. Existují však prvky, které mají charakter zákonných práv, jejichž naplnění 

je zajišťováno právními normami, a to ochrana před násilným vystěhováním a respektování 

bytu jako soukromého prostředí, nebo např. absence rasových či jiných diskriminačních 

postupů při vzniku vlastnických nebo nájemních vztahů v bydlení. 

Dále se stát snaží o eliminaci tržních selhání na trhu s byty a o zajištění potřebné 

efektivnosti, spravedlnosti a stability.  
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2. 1 Typy bytových systémů, nástroje a cíle bytové politiky 

V konkrétní praxi jsou možné tři základní systémy. V zásadě se odlišují podle toho, 

jak je vnímána a respektována myšlenka sociální spravedlnosti, podle toho jestli 

je upřednostňována zásluhovost, potřebnost nebo rovnost. Jak je vidět z protikladnosti těchto 

zásad v konfrontaci se složitostí a pestrostí konkrétních podmínek, v kterých jsou 

zabezpečovány potřeby bydlení, vyplývá, že každá bytová politika v konkrétním systému 

staví na kombinaci všech tří režimů. Typy bytových systémů dělíme na:
1
 

Liberální systém – preferuje zásluhovost, což předpokládá ze strany občanů přijetí 

vysoké míry odpovědnosti za zajištění potřeby bydlení. Prioritní je zde osobní soběstačnost, 

formální svoboda, rovné podmínky a šance, zejména pokud jde o přístup k pracovním 

příležitostem jako předpokladu rozvoje jedince i společnosti jako celku. Každá domácnost 

si zabezpečuje potřebu bydlení prostřednictvím trhu, a to podle svých finančních možností. 

Systém spoléhá na tržní kategorie. Reálným rizikem tohoto systému je vysoká míra 

nerovnosti v přístupu k bydlení. Příjmová stratifikace a nákladnost zajištění potřeby bydlení 

znamená prakticky pro nízkopříjmové domácnosti nemožnost uspokojit potřebu bydlení 

v intencích tohoto systému. Vyšším příjmovým skupinám však nabízí uspokojení potřeby 

bydlení podle vlastních představ, zpravidla i ve vysokém standardu, bez účasti veřejných 

zdrojů a s relativně vysokou mírou efektivnosti vynakládaných prostředků. Tohoto režimu 

je nutno v uspokojování potřeby bydlení maximálně využít a posilovat ho zejména podporou 

vzestupných mobilitních drah – vysoká zaměstnanost, vysoká kvalifikace a oceňování 

pracovního výkonu.  

Korporativní systém – vychází z principů solidarity a subsidiarity. Předpokládá 

spolupráci a součinnost jedinců v rámci řady navzájem integrovaných skupin, organizací, 

komunit i státu. V tomto případě jsou tržní podmínky určitým způsobem, ve svém dopadu 

na finanční náročnost bydlení, korigovány. Systém využívá jak soukromých zdrojů, tak 

i různých dotací a podpor založených jak na solidaritě státu, tak i na solidaritě nižších 

společenství- obcí, družstev – a zdůrazňuje zejména činnost nestátních neziskových 

organizací, které jsou schopny zabezpečovat potřeby bydlení s nižšími náklady. Jeho smyslem 

je využít jako základu pro zajištění potřeby bydlení soukromých prostředků jednotlivých 

zájemců a usnadnit jim přístup k bydlení v případech či v životních obdobích, kdy nejsou 

schopni svými příjmy čelit finanční náročnosti potřeby bydlení. Tento systém předpokládá 

                                                 
1
  KREBS, Vojtěch, 2010.  



9 

 

stanovení možných způsobů i jasných podmínek, za nichž je zvýhodněné bydlení 

poskytováno.  

Korporativní systém vychází z faktu, že sociální spravedlnost nelze v oblasti bydlení pojímat 

jen ve smyslu zásluhovosti, ale že je třeba v zájmu harmonického vývoje společnosti jako 

celku zároveň v jisté míře přihlížet i k reálným příjmovým dispozicím jedinců, respektive 

domácností. Oproti předchozímu režimu tak vznikají nároky na veřejné rozpočty, 

a to za přijatelnou míru participace veřejných zdrojů na zajištění bydlení příjmově 

a majetkově vymezených kategorií domácností.  

Tento systém v oblasti bydlení je v ČR třeba výrazně posílit, protože je založen 

na vlastní participaci občanů (domácností), státu a nestátních institucí a umožňuje i příliv 

soukromých prostředků do sféry bydlení. Současně je ovšem nezbytné jej podpořit takovými 

mechanismy, které zajistí adresnou alokaci veřejných prostředků a v maximální míře 

zabezpečí, že v takto dotovaných bytech budou skutečně bydlet sociálně potřební občané. 

Korporativní systém znamená také moderní prvek v bytových politikách, který v naší praxi 

není vždy dostatečně uplatněn. Je vhodný i proto, že přibližuje řešení bytových otázek 

na rovinu, na níž lze o bydlení nejlépe a nejefektivněji rozhodovat (znalost bytových 

možností, perspektivy rozvoje regionů, lokalit, jejich infrastruktury apod.). 

Univerzalistický systém – je založen na celospolečenské solidaritě a na zajišťování 

potřeby bydlení v převážné míře z veřejných zdrojů. V tomto případě stát masivně vstupuje 

do sféry bydlení, zabezpečuje nejen výstavbu levných bytů, ale nese i část nákladů spojených 

s jejich provozem a údržbou. Upřednostňuje hledisko rovnosti a chápe bydlení jako veřejnou 

sociální službu. Veřejné výdaje na bydlení jsou tak pojímány jako součást investic 

do lidského kapitálu, jejich smyslem je napomoci vyrovnávat životní šance. Úskalí tohoto 

systému samozřejmě spočívají ve vysokých finančních nárocích na veřejné zdroje a v tom, 

že přepokládají samozřejmě i vysokou míru sociální tolerance ze strany daňových poplatníků. 

Kromě toho je zpravidla podle tohoto systému možno potřebu bydlení zabezpečovat jen 

ve velmi nízkém standardu. Tento systém by v naší bytové politice měl hrát výlučně pouze 

okrajovou roli, neboť v minulosti vedl k deformovanému pohledu na bydlení a prokázal 

se jako ekonomicky neefektivní a dlouhodobě těžko udržitelný. Vyspělé země rovněž 

prokazují, že investovat do lidského kapitálu lze v oblasti bydlení i úspornějšími 

a efektivnějšími postupy korporativního režimu. V naší bytové politice by měl tento režim 

spíše vstupovat do zabezpečování bydlení pro marginalizované skupiny občanů, neboť 

ty nejsou a nebudou zvládnutelné jen na základě dobročinných a charitativních činností.  
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Bytová politika je vždy v každé zemi nutně kombinací tří systémů. To především 

ze specifik bydlení a ze skutečností, že podmínky a způsoby zajištění odpovídajícího bydlení 

se pro různé skupiny obyvatelstva výrazně liší. 

2.1.1 Nástroje bytové politiky 

Nástroje podpory bydlení se v jednotlivých evropských státech liší, i když výchozí 

podmínky při vytváření bytových politik v druhé polovině minulého století v těchto státech 

si byly do značné míry podobné. Všechny vlády musely při stanovení rozsahu odpovědnosti 

státu za úroveň bydlení rozhodnout, zda omezit podporu v bydlení pouze na ty občany, kteří 

si nemohou zajistit alespoň minimálně přijatelné bydlení na soukromém trhu, nebo 

se orientovat na širší pojetí bytových podpor.  

Aktivity státu v bydlení:
2
 

- Soukromé bytové trhy – nacházejí se ve všech ekonomicky vyspělých, tržně 

orientovaných státech. Slouží především domácnostem se středními příjmy. Přitom 

se však postupně především v poválečných desetiletích, kdy byl velký nedostatek 

bytů, a proto jejich cena v porovnání s příjmy nepřiměřeně rostla, projevila 

neschopnost soukromého bytového trhu nabídnout v dostatečném množství přiměřené 

bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Tento úkol se stále více přesouval 

na stát. 

- Bydlení na neziskovém principu – zajišťoval stát, který postupně přistoupil na určitý 

podíl na zajišťování tohoto principu, a na místní samosprávy, které stavěly levné byty. 

Míra aktivit státu a místních samospráv v zajišťování bydlení pro určité skupiny 

obyvatelstva se v jednotlivých státech liší podle vztahu národních vlád k místním 

samosprávám a neziskovým organizacím. 

- Univerzální nástroje – jsou zaměřeny na většinu domácností, bez konkrétních 

zacílení 

- Selektivní nástroje – jsou zaměřeny na úzkou, předem zvolenou skupinu 

obyvatelstva. Tyto selektivní neboli adresné nástroje jsou orientovány především 

na sociálně slabé vrstvy obyvatelstva. Základní způsoby, kterými může stát napomáhat 

sociálně slabým vrstvám obyvatelstva při řešení otázky bydlení, jsou snižování cen 

jejich bydlení a přímá finanční podpora domácností nebo kombinování obou způsobů. 

                                                 
2
 KREBS, Vojtěch, 2010. 
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Nástroje bytové politiky, kterými stát intervenuje do trhu s byty, lze rozdělit:
3
 

- regulace, 

- podpora výzkumu a poskytování informací, 

- posilování konkurence. 

Regulace - se většinou týká nájemného. Regulaci může podléhat jednak výše nájemného 

placeného nájemníky, nebo zisk pronajímatele, který je nějakým způsobem omezen. Regulace 

stát uplatňuje v případě, že vzhledem k spekulacím pronajímatelů stoupne nájemné na úroveň, 

kterou si již domácnosti nemohou dovolit. Stát pak může přistoupit ke zmrazení dosažené 

výše 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 

akutní nouze (např. kvůli válce, či bezprostředně po ní), tedy zavedení systému přidělování 

bytů podle určitých pravidel. Do první skupiny nástrojů lze zařadit i tvorbu stavebních 

standardů ve formě stavebních norem. Standardy nabývají na významu v souladu 

se současným trendem v Evropě, který směřuje k harmonizaci různých soustav norem. 

Podpora výzkumu a poskytování informací – zde může stát hrát důležitou roli při 

zkoumání klíčových témat jako např. výzkumu kvality bydlení, nových stavebních postupů 

atd., či podporu vzdělávání a tréninku široké škály znalostí a dovedností potřebných v oblasti 

rozvoje lidských sídel. 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. 

Náklady na informace jsou relativně vysoké, vzhledem k významu a ceně bydlení. Průběžné 

aktivní rozšiřování příslušných informací o situaci na trhu s byty by tak velmi pomohlo zlepšit 

orientaci domácností při hledání vhodného bydlení a zároveň by jim to značně snížilo 

transakční náklady. Šíření informací by dále mohlo pomoci snížit průměrnou dobu 

neobsazenosti bytů a náklady, které s ní souvisí. Do této oblasti náleží také podněcování 

participace lidí na tvorbě bytové politiky, při správě bytového fondu.  

Zvyšování konkurence – je chápáno jako převzetí aktivní roli obcí jako dalšího subjektu 

na straně nabídky na trhu s byty. Tuto intervenci delegovanou na obce lze realizovat např. 

prostřednictvím poskytování obecních pozemků na výstavbu či prostřednictvím obecního 

bytového fondu s nižším nájemným (ve srovnání s tržním). Cílem této intervence je snížení 

cen bydlení na trhu. Tato konkurence veřejného sektoru však bývá často vnímána jako 

nesolidní a deformující svobodné podnikání v této oblasti. Pokud je ekonomika natolik 

                                                 
3
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vyspělá, že umožňuje poskytovat požadované zboží a služby, měla by samozřejmě mít 

značnou volnost. Pokud však trh nedokáže uspokojit obecně uznávané základní potřeby, 

včetně bydlení, musí stát použít efektivní nástroje k zajištění těchto základních potřeb. 

Při volbě nástrojů bytové politiky mají vlády teoreticky volbu mezi dvěma strategiemi, 

a to že tvůrci bytové politiky se rozhodnou pro podporu investorů (ziskových či neziskových), 

nebo spotřebitelů, a nebo kombinují oba typy strategie. V posledních letech se prosazuje 

preference poptávkové strategie podpory bydlení.  

Mezi hlavní nástroje nabídkové strategie je možno považovat programy podporující 

výstavbu bytů určených nízko- a středněpříjmovým skupinám obyvatelstva a podpory 

soukromým investorům ziskového a neziskového typu. Nejvíce používané jsou individuální 

subvence poskytované domácnostem po zjištění jejich sociální potřebnosti. Hlavními nástroji 

jsou příspěvek na bydlení, resp. nájemné a daňové úlevy. Příspěvky na bydlení jsou 

zpravidla vypláceny domácnostem měsíčně a jejich výše je závislá na celkovém příjmu 

domácnosti, počtu členů rodiny, úrovni bydlení a výši výdajů na bydlení. Daňové úlevy 

se uplatňují formou slev na dani z příjmů nebo snížení základů daně o úroky z půjček 

poskytovaných na pořízení bydlení. 

2.1.2 Cíle bytové politiky 

V ČR je základní cíl bytové politiky formulován takto: vytvoření takové situace, kdy 

si každá domácnost bude moci nalézt odpovídající bydlení z hlediska prostoru, kvality 

a ceny.
4
 Cílem je zvýšení celkové a finanční dostupnosti bydlení.  

Prvním cílem je celková dostupnost bydlení, kdy by mělo být stanoveno minimálních 

standardů bydlení, které by sloužily pro odvození rozsahu a případně také kvality potřebného 

bytového fondu. Bytová potřeba jednotlivých domácností by měla být jasně odlišena 

od individuálních preferencí, přání a od poptávky, která může být uspokojena na trhu s byty. 

Intervence státu je tedy možné zacílit zcela na bytovou potřebu, která není na trhu s byty zcela 

naplněna.  

Druhým cílem je finanční dostupnost bydlení, u které je nutné mít na paměti, že již 

z jeho vymezení vyplývá, že ne každá domácnost dokáže uspokojit své bytové potřeby na trhu 

bez cizí pomoci. Nedostatečnost příjmů některých domácností by však měli tvůrci 

a realizátoři bytové politiky pouze akceptovat, nikoliv se jím zabývat či se snažit ho řešit.  

                                                 
4
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006. 
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Dále máme také cíle další a doplňkové, kdy cílem státní bytové politiky může být:
5
 

- zvýšení objemu bytové výstavby,  

- podpora péče o současný bytový fond a jeho optimální využívání, 

- podpora vlastnického bydlení, 

- podpora nájemního bydlení, 

- podpora nízkopříjmových či jinak znevýhodněných domácností, 

- podpora výstavby sociálního bydlení, 

- spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti bydlení, 

- zvýšení účinnosti a efektivnosti poskytovaných dotací do oblasti bydlení, 

- zlepšení právní úpravy vztahů jednotlivých subjektů na trhu s byty.  

Zvýšení objemu bytové výstavby a podpora péče o současný bytový fond, mohou být 

vedeny snahou o postupné nahrazení dosavadního již nevyhovujícího bytového fondu. 

Nevyhovující stav současného bydlení může být spojen nejen se stářím bytového fondu, ale 

i se zvyšujícími se požadavky na jeho kvalitu.  

Preferování vlastnického bydlení v zaměření bytové politiky vyplývá z komparativního 

vyhodnocení vlastnického a nájemního bydlení. Nejčastěji jsou zmiňovány aspekty, jako 

je vytvoření kapitálu ve formě vlastnického bydlení, které je pro vlastníky silně motivující, 

právě tak jako přání předat tento kapitál další generaci.  

Bytová politika se může také zaměřit na podporu nájemního bydlení. To nevyžaduje 

vysokou vstupní investici, a proto bývá vyhledávána především skupinami obyvatel s nižšími 

příjmy. Tomuto typu bydlení takové dávají přednost lidé s vyššími příjmy, kteří často mění 

působiště a vyžadují kvalitní nájemní bydlení s odpovídajícími službami.  

Většina zemí se může dále zaměřit na podporu nízkopříjmových či jinak znevýhodněných 

domácností. Stát může svou pomoc adresovat přímo domácnostem nebo ji zprostředkovávat 

od jiných subjektů, které za to dostávají určitou formu podpory. 

Bytová politika by však v zásadě neměla subvencovat byty ani instituce, ale měla 

by se věnovat jednotlivcům a domácnostem, které si vlastními silami nedokáží zajistit 

adekvátní bydlení. Dále by bytová politika měla být formulována tak, aby byla maximálně 

transparentní a nákladově účinná, protože dlouhodobě požaduje velké finanční zdroje, které 

plynou pouze z peněz daňových poplatníků.  

                                                 
5
 POLÁKOVÁ, Olga, 2006.  
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2.2 Zdroje financování a výdaje na rozvoj bydlení v ČR 

Pro úspěšné dosažení stanovených cílů a realizaci bytové politiky je potřeba 

dostatečný objem finančních prostředků. Tyto prostředky se dají rozdělit do tří skupin:
6
 

na zdroje vlastní, tržní a rozpočtové. 

Vlastní zdroje představují finanční prostředky jedince či instituce, kteří se snaží 

o zabezpečení bydlení. V případě jedince to bývá bydlení pro vlastní potřebu, instituce může 

zajišťovat bydlení pro své členy nebo pro případné zájemce, pochopitelně za úplatu. Mezi 

vlastní zdroje patří veškeré úspory, rezervy či příjmy ze svého prodaného majetku. Jsou 

to tedy finanční prostředky ve vlastnictví daného subjektu a ve srovnání s ostatními zdroji 

se jedná také o nejlevnější. 

Poněvadž je zabezpečení bydlení nákladné, vlastní zdroje obvykle nestačí, a proto 

je nutné zkombinovat je s dalšími zdroji. 

Tržní zdroje jak již vyplývá z názvu, jedná se o finanční prostředky, které subjekt 

získává na trhu. Existence těchto zdrojů vyžaduje zřízení institucí, které jednak shromažďují 

finanční prostředky a následně je investují výlučně nebo jen zčásti do financování bydlení. 

Jedná se tedy o jakéhosi prostředníka, který zprostředkovává proces transferu finančních 

prostředků od těch, kteří je nabízejí, k těm kdo je poptávají a užívají. Nebo jde-li o finanční 

instituce, které přijímají vklady a poskytují úvěry. V oblasti bydlení jde o určitou transformaci 

krátkodobých či dlouhodobých úspor domácností či firem do dlouhodobých půjček 

na bydlení.  

Finanční prostředníci jsou v systému financování bydlení nezbytným předpokladem, 

aby mohlo být vytvořeno širokého přístupu k bydlení. A to z toho důvodu, že převládající část 

investorů tvoří domácnosti, které nemají možnost emitovat cenné papíry.  

V evropských zemích se vyskytují tradičně čtyři základní typy institucí, jež poskytují 

úvěry na bydlení: hypoteční banky, komerční banky, spořitelny a stavební spořitelny. 

Hypoteční banky získávají zdroje finančních prostředků potřebných k poskytování 

úvěrů zpravidla prostřednictvím emise cenných papírů. V ČR se jedná o hypoteční zástavní 

listy. Ty jsou emitovány nejčastěji na dobu kratší, než je doba, na kterou jsou poskytovány 

hypoteční úvěry. To je důvodem několikrát přefinancovaných úvěrů a i to je příčinou změn 
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v původní úrokové sazbě. Komerční banky a spořitelny získávají své zdroje z běžných vkladů, 

tedy z úspor fyzických či právnických osob. 

Stavební spořitelny požadují po zájemci o úvěr, aby po určitou dobu spořil, 

a po splnění dalších podmínek je mu teprve nabídnut úvěr. V současné době existují 

překlenovací úvěry či meziúvěry, kde se nevyžaduje podmínka počátečního spoření. 

K financování úvěrů tak mohou být využity úspory jednotlivých střadatelů a úspory 

spřátelených střadatelů, těch co zatím úvěr nepožadují. Spřátelení střadatelé jsou podporováni 

prostřednictvím státní podpory, která je motivuje k vkládání svých finančních prostředků 

do stavebního spoření. V ČR mohou stavební spořitelny získat další potřebné zdroje 

od úvěrových institucí nebo vydáváním dluhopisů se splatností nejvýše pět let. Zákon
7
 jim 

také povoluje obchodovat na svůj účet s hypotečními zástavními listy, se státními dluhopisy 

nebo s dluhopisy, za které stát převzal záruku.  

Užití zdrojů financování bydlení je poměrně jasné - ze získaných zdrojů finanční 

zprostředkovatelé poskytují dlouhodobé úvěry na bydlení. Podle typu poskytovatele se může 

jednat o hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, o běžný komerční úvěr.  

Rozpočtové zdroje jsou finanční prostředky poskytnuté do oblasti bydlení z veřejných 

rozpočtů (v České republice se může jednat o státní rozpočet, rozpočtu krajů či obcí) nebo 

státních fondů (např. Státní fond rozvoje bydlení). Tyto finance bývají označovány pojmy 

dotace a subvence. Rozpočtové zdroje patří k nejdůležitějším nástrojům bytové politiky, ať již 

na státní nebo obecní úrovni. 

2.2.1 Výdaje na rozvoj bydlení v ČR 

Systém státní podpory bydlení se vyvíjí od roku 1991, tehdy byla deklarována Státní 

bytová politika České republiky a v souladu s jejími zásadami ukončena komplexní bytová 

výstavba. Po dokončení staveb postupně zanikají některé formy finanční a jiné pomoci státu, 

jiné formy jsou uváděny do praxe, a to buď s dlouhodobou účinností nebo účinností krátko 

či střednědobou. Nová opatření, jimiž stát vytváří podmínky pro vznik a fungování trhu 

s byty, jsou financována prostřednictvím opatření státu na podporu bydlení, které se od roku 

1990 postupně formují a realizují.  

Ústředním orgánem státní správy pro oblast bydlení je ministerstvo pro místní rozvoj, 

které rozhoduje o podstatné části finančních prostředků státního rozpočtu určených k podpoře 
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bydlení. Další prostředky plynoucí do této oblasti jsou nově soustředěny do Státního fondu 

rozvoje bydlení.  

Regulace výdajů státního rozpočtu má specifická omezení pro jednotlivé druhy 

podpory. Jedná se o povinné výdaje založené zákony a uzavřenými smlouvami, přes 

spoluúčast na aktivitách jiných subjektů a vlastní iniciativu veřejné správy při určování 

výběrových kritérií pro poskytování podpor. Soukromé prostředky nahrazují ty ze státního 

rozpočtu. Místní zdroje na podporu bytové výstavby jsou aktivovány pomocí nenávratných 

dotací na výstavbu obecních nájemních bytů a infrastruktury. 

Zdroje a příjmy veřejných rozpočtů v odvětví bydlení tvoří:
8
 

V soukromé sféře – daně a poplatky z nemovitostí placené soukromými vlastníky, 

nájemné z bytů a nebytových prostorů a ceny koupených bytů, domů a stavebních pozemků 

v majetku obcí nebo státu. 

V družstevní sféře – příjmy státního rozpočtu z úplatného převodu vestavěných 

nebytových jednotek subvencovaných družstevníkům při výstavbě domů, výnosy z prodeje 

nebo pronájmu pozemků převáděných spolu s družstevními byty do vlastnictví fyzických 

či právnických osob, při jednorázovém splacení zvýhodněných úvěrů uspořených nákladů 

na úhradu rozdílů jednoprocentní úrokové sazby proti komerčním sazbám bank. 

V obecních, okresních a ústředních orgánech veřejné správy – výnosy 

z domovního majetku a půjčky a dotace domácích i zahraničních institucí. 

Podíl veřejného sektoru na rozvoji bydlení a jeho zastoupení na stupních veřejné 

správy plyne ze skutečnosti, že bydlení má rozsáhlé přímé i nepřímé vazby a účinky 

na ekonomický a sociální rozvoj národního hospodářství. Je tedy nutné ponechat rozhodování 

o zásadních otázkách v nejvyšších exekutivních a ústavodárných orgánech. Bydlení 

má lokální charakter a přímo ovlivňuje například rozvoj podnikání v daném regionu, a proto 

by každá regionální vláda měla mít svoji politiku bydlení.  

2.3 Transformace bytové politiky v České republice 

Bytová politika byla na počátku devadesátých let ovlivněna radikální změnou 

politického systému. Byly zde nevyjasněné kompetence ve sféře výkonné moci na centrální 

úrovni a dlouhý proces hledání shody nad vytvořením vyšších územněsprávních celků. Celá 
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90. léta probíhalo formování bytové politiky, tento proces však postupoval velice pomalu 

a jeho realizace byla rozdělena do dvou etap, přičemž druhá není stále ukončena.  

V letech 1991 – 1995 bylo záměrem odstranit administrativně přídělového bytového 

systému a převedení na systém tržně orientovaný. Tento neoliberální přístup vychází z pojetí 

bytu jako ryze soukromého statku. Role státu se v oblasti bydlení začala snižovat 

a zodpovědnost se začala přesouvat na domácnosti a další subjekty, které na tuto roli nemohly 

být připraveny.  

Státní byty byly převedeny do majetků obcí, které byly postaveny do role majitelů 

a správců bytového fondu, přičemž nebyl odpovídajícím způsobem posílen rozpočet obce 

o prostředky potřebné na opravu a údržbu bytového fondu. Tato skutečnost podněcovala obce 

k privatizaci bytového fondu. Tendence privatizace podpořil také zákon o vlastnictví bytů. 

Ve snaze o privatizaci co největší části bytového fondu došlo k téměř úplné likvidaci sektoru 

podnikových bytů, které tvořily již od dob meziválečného Československa důležitou část 

nabídky bytů. 

1. 7. 1992 byla provedena první deregulace nájemného, které bylo upraveno 

vyhláškou, jež určovala výši nájemného u všech bytů, byly pevné sazby za jeden metr 

čtvereční podlahové plochy bytu a za základní provozní zařízení bytu. Od 1. 1. 1994 vešla 

v platnost vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná 

s užíváním bytu, která změnila jednotnou výši nájemného a diferencovala jej podle velikosti 

obce. V únoru 1993 byl schválen zákon o stavebním spoření se státní podporou a ten umožnil 

vznik stavebních spořitelen. 

Prvním opatřením v sociální oblasti, které mělo kompenzovat vysoké náklady 

související s bydlením domácnostem s nízkými příjmy, bylo přijetí zákona č. 319/1993 Sb., 

o příspěvku na hrubé nájemné. Na tento příspěvek měl nárok nájemce bytu, který:
9
 měl trvalý 

pobyt na území naší republiky, užíval na základě nájemní smlouvy pouze jeden byt, byl 

plátcem nájemného a tuto skutečnost prokázal, pokud jeho příjem spolu s příjmy osob s ním 

společně posuzovaných nepřesáhl v předchozím kalendářním pololetí 1,30 násobek životního 

minima domácnosti. 

V roce 1996 byl příspěvek na hrubé nájemné nahrazen dávkou státní sociální 

podpory – příspěvek na bydlení
10

, který byl s účinností od 1. 1. 2007 zásadně novelizován 

                                                 
9
 KREBS, Vojtěch, 2010. 

10
 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdější předpisů. 
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v souvislosti s přijetím nového zákona o nájemném a úpravě občanského zákoníku.
11

 V roce 

1994 schválen zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který se vztahoval k bytovému trhu 

a prodeji bytu do vlastnictví občanů.  

V roce 2001 byl Ministerstvem pro místní rozvoj zřízen Státní fond rozvoje bydlení, 

který není závislý na státním rozpočtu.  

Subjekty bytové politiky 

Mezi subjekty bytové politiky patří Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, přesněji Státní 

fond rozvoje bydlení, který pod toto Ministerstvo spadá. SFRB je jedním z nástrojů realizace 

státní bytové politiky, byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. ze dne 21. června 2000. Úkolem 

Fondu je vytvářet, akumulovat a rozšiřovat finanční prostředky určené na podporu investic 

do bydlení a používat je v souladu se zákonem na podporu především v následujících třech 

oblastech:
12

  

- na podporu výstavby bytů, z toho především bytů nájemních,  

- na podporu oprav bytového fondu, z toho především na podporu oprav domů 

vystavěných panelovou technologií,  

- na podporu výstavby technické infrastruktury v obcích, tedy na zainvestování 

pozemků vhodných pro budoucí bytovou výstavbu.  

Státní fond rozvoje bydlení je samostatnou právnickou osobou, jeho majetek je součástí 

majetku státu.  

Fond umožňuje předem stanovit objemy prostředků na konkrétní cíle. Finanční prostředky 

přecházejí vždy do dalšího kalendářního roku a nemusí být ke konci roku vráceny 

do rozpočtu. Tato skutečnost je skoro důležitější než celkový objem prostředků, protože 

umožňuje překonat celou řadu nesnází, které automaticky provázejí poskytování dotací 

ze státního rozpočtu, a které vedou k určitým nehospodárnostem a nižšímu efektu využití 

státních peněz.  

Státní fond rozvoje bydlení je řízen výborem Fondu, v jehož čele stojí ze zákona ministr 

pro místní rozvoj a ostatní členové výboru jsou jmenováni vládou. Činnost a vnitřní 

organizace je upravena statutem, který byl přijat usnesením vlády č. 948 ze dne 27. 9. 2000.  

                                                 
11

 Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů č. 107/2006 Sb.  
12

Dostupné z: http://www.sfrb.cz/ 
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Dále na oblast bytové politiky působí i Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo životního 

prostředí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a v neposlední řadě také Ministerstvo 

vnitra ČR. Vedle působnosti v oblasti bytové politiky na národní úrovni je nezastupitelná role 

obcí. V oblasti bydlení působí také občané, kraje, stavební firmy, realitní kanceláře, finanční 

instituce apod.  

V roce 2001 byla aktualizována koncepce bytové politiky a další aktualizace proběhla 

v roce 2005. V roce 2006 byl přijat nový zákon o nájemném a úpravě občanského zákoníku, 

jehož prostřednictvím bylo stanoveno pětileté neregulační období, během kterého by roční 

nájmy měly postupně dosáhnout výše 5 % průměrné tržní ceny v dané lokalitě.  

Koncepce bytové politiky ČR 

Koncepce bytové politiky v období 2005 – 2010  

Podpory bydlení poskytované v ČR - bytová politika, její tvorba a financování, 

je v kompetenci ministerstva pro místní rozvoj, ve skutečnosti nejvíce finančních prostředků 

do této oblasti plyne prostřednictvím ministerstva financí. Na druhém místě je ministerstvo 

životního prostředí a to díky programu Zelená úsporám, který realizuje Státní fond životního 

prostředí, financuje formou přímých nevratných dotací modernizační činnosti související 

s energetickým zhodnocením bytových a rodinných domů. Předpokládaný rozpočet je cca 

20 mld. Kč. Třetí místo patří Státnímu fondu rozvoje bydlení, čtvrté je ministerstvu práce 

a sociálních věcí a poslední páté, při úvaze, že cca 5 mld. Kč je uvolněno v rámci 

Integrovaného operačního programu v průběhu čtyř let, právě ministerstvu pro místní rozvoj. 

V tomto období bylo celkem 19 (nepovodňových) nástrojů souvisejících s financováním 

rozvoje bydlení v ČR. Pouze dvě jsou poskytovány formou zvýhodněných úvěrů a jeden 

nástroj zaměřený na poskytování záruk za úvěry. 

Soubor existujících nástrojů je rozsáhlý a zároveň nepřehledný. Může docházet 

ke konkurenci jednotlivých druhů podpor (např. u programů Panel a Zelená úsporám). Jedná 

se o zřetelný důsledek chybějící koordinace bytové politiky, respektive neochoty ostatních 

orgánů a organizací státní správy působících v oblasti bydlení podřídit se koordinační roli 

ministerstva pro místní rozvoj.  

Další problémy se vyskytly při poskytování nevratné finanční výpomoci, které 

by se mělo do budoucna zaměřit pouze na skupiny obyvatel, kterým není možné poskytnout 

finanční výpomoc vratnou. Při formulování jednotlivých nástrojů podpory je nezbytné 

dodržovat princip pravidla 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost) a dále je třeba dbát 
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o transparentnost, rovné zacházení a vyhnutí se diskriminaci. Lze očekávat, že po dokončení 

deregulace nájemného v roce 2012 se jeho výše stabilizuje a bude odrážet skutečnou kupní 

sílu obyvatelstva v jednotlivých regionech. V té době bude vhodné přikročit k analýze 

dostupnosti bydlení a účinnosti příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení.  

V následující tabulce a grafu jsou shrnuty celkové výdaje jednotlivých resortů na podporu 

bydlení a uvedeny podíly celkových výdajů na bydlení na HDP a na celkových výdajích 

státního rozpočtu v jednotlivých letech sledovaného období. 

V následující tabulce 2.1 jsou shrnuty celkové výdaje jednotlivých resortů na podporu 

bydlení a uvedeny podíly celkových výdajů na bydlení na HDP a na celkových výdajích 

státního rozpočtu v jednotlivých letech sledovaného období. 

Tab. 2.1: Výdaje na bydlení 

 

Zdroj: Koncepce bydlení ČR do roku 2020. 

Vláda ČR na svém jednání schválila dne 13. července 2011 návrh koncepce bydlení 

ČR do roku 2020. 

Nové výzvy bytové politiky v ČR pro období 2011-2020 

Oproti období 2005-2010 bude navíc bytová politika v ČR do roku 2020 čelit 

následujícím novým výzvám:
13

 

1. Zhoršení finanční dostupnosti bydlení velké části domácností. Dosavadní rozsáhlé 

ekonomické dotace státu a obcí poskytované vždy pouze určitým skupinám obyvatel 

vyplývající z plošné regulace nájemného (dotace ve výši rozdílu mezi tržním a regulovaným 

                                                 
13

 Dostupné z: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d8438a9e-97ab-489e-ba7c-7ed217078a6f 
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nájemným) skončí. Konec ekonomických dotací bude znamenat posilování nerovností 

ve spotřebě bydlení a rostoucí nebezpečí prostorového a sociálního vyloučení; bude rovněž 

znamenat transfer některých výdajů státu z implicitní (regulace nájemného) do manifestní 

podoby (příspěvek na bydlení). 

2. Růst cen energií, tepla a vody a z nich vyplývající tlak na snižování jejich spotřeby. 

3. Demografické změny spočívající ve snižujícím se počtu mladých rodin a naopak 

zvyšujícím se počtu domácností starší generace. 

4. Omezené veřejné prostředky. 

Cílem státu v oblasti bydlení musí být dostupnost přiměřeného bydlení, vytváření 

stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. Mezi strategické 

cíle bude patřit dostupnost, stabilita a kvalita:
14

  

Dostupnost – základním posláním státu v této oblasti je motivace občanů k tomu, aby 

si dokázali zajistit bydlení vlastními silami. Pro skupiny obyvatel, které si své bydlení samy 

z objektivních důvodů zajistit nedokážou, stát vytvoří takové nástroje, prostřednictvím nichž 

bude schopen jim poskytnout účinnou pomoc. Rozsah i intenzita pomoci musí důsledně 

vycházet z principu ekonomické přiměřenosti a udržitelnosti. Podmínkou pro zvyšování 

dostupnosti bydlení je, aby stát úzce spolupracoval s obecními a krajskými samosprávami. 

Stabilita – bydlení je spojeno s jistotou a jistota znamená stabilitu stavu v různých 

ohledech: stabilitu sociální (udržení sociální vrstevnatosti a různorodosti), stabilitu ekonomickou 

(nástroje finanční podpory), stabilitu prostředí a jeho kvality urbanistické a architektonické 

(kulturní vrstevnatost a různorodost) při respektu ke kvalitě přírodní a krajinné, odpovídající 

alespoň výchozím podmínkám. Z pohledu adresátů je stabilita pomoci státu důležitější, než 

úroveň míry podpory. Předvídatelnost prostředí nejen v odvětví bydlení je důležitá pro mladé, 

pro střední generaci i pro seniory a měla by být zajištěna pro všechny. Stabilitu však vyžadují 

i investoři, rizikovost jejich investic však stoupá s nejistotou vývoje legislativy, ale i kvůli 

měnícímu se přístupu ke státní podpoře. Záruka předvídatelnosti působení státu v jakékoli 

oblasti je podmíněna také stabilním institucionálním zajištěním a jeho respektováním všemi 

subjekty, které se podílejí na zajišťování funkcí státu. Důvodem neefektivity jednotlivých 

nástrojů státu využívaných jednotlivými státními orgány je zejména nerespektování 

kompetencí a odpovědností. Předpokladem existence předvídatelného prostředí v bydlení 

je naopak stabilita systému financování, stabilita legislativy a stabilita institucí. 

                                                 
14

 Dostupné z: http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=d8438a9e-97ab-489e-ba7c-7ed217078a6f 
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Kvalita - vytváření trvalých podmínek pro zvyšování kvality bydlení je úkolem každé 

politické reprezentace a samozřejmě jedním z cílů politiky státu v oblasti bydlení. S měnícími 

se vnějšími podmínkami, které působí na chování jednotlivých domácností, se mění i priority 

při dosahování průběžného cíle zvyšování kvality bydlení. Působení prostředí, v němž člověk 

žije, je skutečností, ze které je třeba při formulování priorit vycházet. Neoddiskutovatelným 

segmentem kvality bydlení je proto kvalita vnějšího prostředí mimo byt nebo bytového domu. 

Okolí lidských obydlí je často spojováno s pojmem životní prostředí a určitě lze pod pojem 

životní prostředí zahrnout i kvalitu prostředí pro bydlení. Aktivity v oblastech kvality 

a dostupnosti se velmi často navzájem podmiňují či doplňují. Např. zlepšování vzhledu 

starších bytových domů téměř vždy doprovází opatření, která směřují ke snížení energetické 

náročnosti, tím stoupá dostupnost bydlení pro obyvatele, protože se snižují náklady 

na zajištění chodu domácností. Cílem státu je trvalé zvyšování kvality bydlení pro občany, 

samozřejmě za přísného dodržení principu ekonomické přiměřenosti a trvalé udržitelnosti 

vynakládaných finančních prostředků.  

2.4 Regenerace a reprodukce bytového fondu v České republice  

V tabulce 2.2 Domy podle obydlenosti je vidět, že dle údajů sčítání lidí, bytů a domů 

bylo k 26. 3. 2011 na našem území sečteno celkem 2 149 756 domů, z toho obydlené činili 

1 772 909 domů. Nárůst domů činí 9,2 % oproti sčítání v roce 2001 a počet obytných domů 

stoupl o 8,7 %. Pokles byl zaznamenán v oblasti vlastnictví domů a to u obcí a státu o téměř 

40 % a u bytových družstev o 23 %. Údaje za rok 2011 jsou předběžné a to ke dni 26. 3. 2011. 

Tab. 2.2: Domy podle obydlenosti  

  26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 

Domy celkem 2 149 756 1 969 018 1 868 541 

z toho obydlené 1 772 909 1 630 705 1 597 076 

z obydlených 

podle druhu domu 

rodinné domy 1 529 834 1 406 806 1 352 221 

bytové domy 214 643 195 270 223 640 

z obydlených 

podle vlastníka 

domu 

fyzická osoba 1 528 476 1 397 924 1 308 286 

obec, stát 48 135 79 066 213 961 

bytové družstvo 31 982 41 808 54 059 

spoluvlastnictví 

vlastníků bytů (jednotek) 80 276 

. . 

kombinace vlastníků 29 130 . . 

z obydlených s obdobím výstavby nebo 

rekonstrukce od předchozího sčítání 205 999 

. . 

Zdroj: http://czso.cz/, vlastní zpracování. 

http://czso.cz/


23 

 

V tabulce 2.3 je celkový počet neobydlených domů, které jsou roztřízeny dle druhu 

na rodinné domy a bytové domy. Celkový počet neobydlených domů se zvýšil o 11,4 % 

oproti minulému sčítání. Nárůst u rodinných domů činí 9,5 % a nárůst u bytových domů 

je 141 %. Pokles byl zaznamenán u neobydlených domů sloužících k rekreaci a to o 2,2 %. 

V celkovém počtu neobydlených domů jsou zahrnuta i ubytovací zařízení bez bytu. 

Tab. 2.3: Neobydlené domy 

  26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 

Neobydlené domy celkem 376 847 338 313 271 465 

z toho druh 

domu 
rodinné domy 356 116 325 271 253 006 

z toho důvod 

neobydlenosti 
slouží k rekreaci 166 760 170 477 128 387 

přestavba domu 15 024 21 878 39 966 

nezpůsobilé k bydlení 21 341 37 899 25 319 

bytové domy 3 870 1 604 4 926 

z toho důvod 

neobydlenosti 

přestavba domu 323 337 2 339 

nezpůsobilé k bydlení 350 564 913 

Zdroj: http://czso.cz/, vlastní zpracování. 

V tabulce 2.4 jsou obydlené byty celkem a jejich rozdělení podle právních důvodů 

užívání bytu, vybavenosti osobním počítačem, vybavenost koupelnou či sprchovým koutem 

v bytě a poslední je kategorie splachovací záchod v bytě. Obydlené byty celkem zaznamenaly 

nárůst o 1,7 %. Největší nárůst zaznamenaly byty v osobním vlastnictví a to o 151 %. 

Obrovský nárůst je u bytů vybavených počítačem s přístupem k internetu. Tento nárůst činí 

neuvěřitelných 797 %. Také počet domácností s koupelnou či sprchovým koutem vzrostl 

o 3,8 % a počet bytů se splachovacím záchodem vzrostl o 4,8 %.  

Tab. 2.4: Obydlený byty dle právního důvodu  

  26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 

Obydlené byty celkem 3 894 210 3 827 678 3 705 681 

z toho právní 

důvod užívání bytu 
ve vlastním domě 1 453 228 1 371 684 1 367 027 

v osobním vlastnictví 1 057 452 421 654 31 164 

nájemní 685 661 1 092 950 1 465 231 

družstevní 432 291 548 812 697 829 

z toho vybavenost 

osobním počítačem 

s internetem 2 204 487 245 782 . 

bez internetu 151 276 340 738 . 

z toho koupelna, sprchový kout v bytě 3 792 798 3 654 074 3 369 686 

z toho splachovací záchod v bytě 3 759 669 3 587 203 3 280 426 

Zdroj: http://czso.cz/, vlastní zpracování. 

http://czso.cz/
http://czso.cz/
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V tabulce 2.5 je vidět rozdělení obydlených bytů podle způsobu vytápění a použitých 

energií. Obydlené byty jsou rozděleny dle způsobu vytápění na ústřední, etážové a kamna. 

Dále se člení na energii používanou k vytápění a na plyn zavedený do bytů. Nárůst o 69 % byl 

zaznamenán u etážového vytápění, naopak pokles o 25% byl zjištěn u vytápění pomocí 

kamen. U energie používané k vytápění byl největší zvrat zaznamenán u dřeva, které vzrostlo 

o 75,5 %.  

Tab. 2.5: Obydlené byty dle způsobu vytápění 

  26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 

Obydlené byty celkem 3 894 210 3 827 678 3 705 681 

z toho převládající 

způsob vytápění  
ústřední 2 805 313 2 816 000 2 187 457 

etážové (s kotlem v 

bytě) 526 562 311 314 688 507 

kamna 432 390 573 101 804 238 

z toho energie 

používaná 

k vytápění 

z kotelny mimo dům 1 269 875 1 401 285 . 

uhlí, koks, uhelné 

brikety 345 991 574 630 . 

plyn 1 468 488 1 401 575 . 

elektřina 284 175 247 539 . 

dřevo 293 660 167 341 . 

z toho plyn zaveden do bytu 2 574 290 2 453 702 1 854 163 

Zdroj: http://czso.cz/, vlastní zpracování. 
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3 Metody privatizace bytového fondu v České republice 

Privatizace bytového fondu v České republice začala přibližně v roce 1992. K tomuto 

záměru přispělo především politické rozhodnutí, které se snažilo aspoň částečně napravit 

situaci, která byla za komunistické éry.  

Dalším smyslem privatizace bylo a je nastavení nových majetkoprávních parametrů. 

Cílem je dosáhnout co nejlepšího poměru majetku obecního k majetku soukromému. Na tuto 

problematiku jsou v naší republice dva názory:  

Levicové strany se orientují převážně na podporu pořadníkových systémů, sociální bydlení, 

neprivatizaci a maximalizaci bytových fondů. V případě privatizace upřednostňují stávající 

nájemníky a ceny jsou výrazně nižší, než jaké by nájemci dostali na trhu. Realizují spíše 

novou bytovou výstavbu a podporují sociálně slabé domácnosti, což není příliš spravedlivé. 

Obce se snaží provádět investice a navyšovat hodnotu majetku. 

Pravicové strany naopak upřednostňují tržní systém, neřeší to pořadníkovým systémem. 

Sociálně slabé domácnosti mají k dispozici ubytovny tj. bydlení nižšího standardu. Mohou 

to být ubytovny ve vlastnictví obce nebo ubytovny soukromého typu. Obec přeposílá 

příspěvky na bydlení za občany rovnou majiteli ubytovny. Upřednostňují individuální zájmy. 

Obec připraví území, prodá pozemek a soukromý subjekt staví ze svých zdrojů. S byty dále 

nakládá dle svého uvážení. Mají zájem je privatizovat za vysokou cenu silným ekonomickým 

subjektům. U bytového fondu provádí jen běžné opravy a údržby. 

V součastné době a za stávající politické situace se používá spíše kombinace těchto 

dvou názorů. Posledním důvodem privatizace je v posledních letech čím dál více převažující 

ekonomické hledisko. Je postaveno na předpokladu, že nezbytně nutný rozsah majetku 

vlastněného obcí musí být především zdrojem příjmů než výdajů. 

3.1 Efekty z privatizace bytového fondu 

Za kladné efekty privatizace považujeme předně, že noví vlastníci mají logicky 

potřebu se o svůj majetek starat, rekonstruovat, vylepšovat jej a mají také reálnější šanci 

spravovat majetek s maximální možnou efektivitou. Z pohledu obce je to velmi výhodné, 

protože s prodanými byty již nebude mít žádné starosti a náklady, naopak z prodeje získá 

finanční prostředky, které může využít ve prospěch obce. Zároveň by poklesly výdaje státu 

na obecní bytovou politiku a stát by mohl ušetřené finanční prostředky uplatnit buďto v rámci 

bytové politiky státu, anebo by peníze mohl poskytnout jinému resortu. Zcela bezvýznamná 
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není ani fiskální část věci, kdy vybraná daň z nemovitosti od soukromých vlastníků jde 

na vrub obce. Dalším kladným efektem by mohl být pozitivní vliv na ekonomiku. V důsledku 

privatizace občané začínají opravovat svůj majetek a pro tyto opravy nakupují materiál, 

služby stavebních firem i OSVČ a v důsledku multiplikačního efektu se výkon ekonomiky 

zvyšuje.  

Mezi záporné efekty privatizace by se dala zařadit stoprocentní privatizace, která 

by jistě nebyla žádným problém pro obec nebo městskou část, ale stinnou stránkou takového 

kroku by bylo, že by se obec definitivně zbavila možnosti řešit bytové potřeby v závažných 

zdravotních či sociálních případech. Neměla by tedy žádnou možnost plnit základní 

povinnosti v oblasti bydlení a nemohla by se postarat o své potřebné občany, kteří 

ze závažných sociálních nebo zdravotních důvodů nejsou schopni obstarat si bydlení 

na základě tradičního tržního systému. Obec by neměla ani možnost zabezpečit provoz např. 

azylových domů, krizových center a dalších podobných zařízení, které poskytují krátkodobé 

bydlení občanům v bytové krizi, nebo v případech kdy by mohlo dojít k ohrožení života, 

zdraví či výchovy. Tuto pomoc by také nemohla nabídnout seniorům, zdravotně postiženým 

občanům nebo těhotným ženám v tíživé životní situaci. Obec by ani neměla možnost ubytovat 

tzv. preferované profese, které jsou zapotřebí v zájmu rozvoje obce nebo v zájmu zabezpečení 

nezbytných služeb občanům. Touto otázkou se zabývá poměrový regulativ. Mezi tyto profese 

se řadí např. policisté, hasiči, záchranáře, školští pracovníci a horníci. Proto se ve vyspělých 

zemích pohybuje rozsah tzv. "zbytkového fondu" v majetku obce v průměru okolo 15% 

z celkového rozsahu všech bytů. Privatizace přinesla také další aspekty, velmi zásadní je ten, 

že se stala výhodná především pro dlouhodobé nájemce, kteří se do systému privatizace 

dostali přednostně před zbytkem společnosti. Avšak o tom zda tento aspekt nastane nebo 

ne rozhodovala každá obec samostatně. 

3.2 Průběh privatizace bytového fondu v ČR 

Prvotním krokem pro privatizaci bytového fondu v České republice byl zákon 

č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, 

na základě něhož obce získaly značný majetek, na jehož provoz a údržbu neměly dostatek 

finančních prostředků. Toto zjištění bylo hlavním důvodem privatizace bytových fondů. 

O možnostech, rozsahu a volbě privatizovaných objektů si rozhodovala každá obec 

samostatně, stejně jako o získaných prostředcích z privatizace. Rozhodovací model 

je v příloze č. 1.  
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Ústav územního rozvoje Brno provádí již od roku 1991 šetření pomocí dotazníkové 

akce, zaměřené na aktualizaci a získání potřebních údajů a informací o obecním bytovém 

fondu, pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tuto činnost vykonává pro Odbor politiky 

bydlení MMR ČR. V letošním roce se pracovalo se stejným vzorkem měst jako v roce 2010. 

Dotazník byl tedy rozeslán hlavnímu městu Praze včetně vybraných městských částí, 

23 statutárním městům a 30 dalším městům. Dotazníková akce sledovala opakovaně průzkum 

5 tematických okruhů otázek, které nejsou běžně zjišťovány Českým statistickým úřadem. 

Města, městské části a městské obvody, která byla oslovena v letošním dotazníkovém šetření, 

obhospodařují celkem 167 942 obecních bytů, což sice představuje 4,4 % z celkového počtu 

3 827 678, dle SLDB z roku 2001, všech trvale obydlených bytů v České republice, avšak 

současně cca 60 % z celkového počtu 281 649, stav k 31. 12. 2010 dle Českého statistického 

úřadu, obecních bytů v ČR. Hlavním úkolem průzkumu bylo zjištění výsledků postupující 

privatizace obecních bytů od převodu bytového fondu ze státu na obce v roce 1991 do konce 

roku 2010. 

Postupný vývoj privatizace od převedení bytů ze státu do vlastnictví obcí v roce 1991 

do 31. 12. 2010 je znázorněn v čárovém Grafu 3.1 Postup privatizace obecního bytového 

fondu ve sledovaných městech v letech 1991 - 2010. V grafu je znázorněno, že v roce 2001 

bylo z původního počtu bytů převedených do vlastnictví obcí v roce 1991 zprivatizováno 

47,1 % těchto bytů. V roce 2002 to bylo 51,9 %, 2003 se jednalo o 56,1 %, 2004 to činilo 

60,6 %, 2005 se jednalo o 64,6 %, 2006 bylo převedeno 68,8 %, 2007 to bylo 72,1 %, 2008 

to dělalo 73,9 %, 2009 se jednalo o 76,4 % a 2010 to bylo už 79,7 %. Vždy na konci daného 

roku. 
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Graf 3.1 Postup privatizace obecního bytového fondu ve sledovaných městech v letech 1991 –

 2010. 

 

Zdroj: http://www.uur.cz/default.asp?ID=4317 

3.3 Metody privatizace bytového fondu 

Privatizace obecního bytového fondu a to zejména v obcích, ve kterých je obec 

výrazným vlastníkem bytů, je nástroj podporující dostupnost bytů. V zásadě lze rozlišit čtyři 

základní způsoby privatizace obecních bytů. Jedná se o:
15

 

1. prodej stávajícím nájemcům do spoluvlastnických podílů, 

2. prodej bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. stávajícím nájemcům, 

3. prodej domů družstvům vzniklých ze stávajících nájemců domu, 

4. prodej třetím osobám mimo okruh stávajících nájemců. 

Prodej stávajícím nájemcům do spoluvlastnických podílů 

Při prodeji stávajícím nájemcům do spoluvlastnických podílů je stěžejní normou zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

Podíl je vyjádřením míry, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech 

vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Podíly bývají obvykle ideální, kdy každý 

ze spoluvlastníků má tedy práva a povinnosti jako by vlastnil celou nemovitost, ovšem 

je omezen, co se týče majetkové dispozice s nemovitostí, kdy nemůže bez souhlasu 

spoluvlastníka svůj podíl prodat či zastavit. Spoluvlastník má navíc předkupní právo k další 
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ideální polovině či polovinám, které je mu dáno ze zákona. Velikost podílu je zejména určena 

zlomkem nebo cenou vzhledem k celku. Samozřejmě vše může být v mezích zákona 

upraveno dohodou či rozhodnutím soudu. 

Právní úkony týkající se společné věci plní všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně 

a mají stejná oprávnění a povinnosti. O hospodaření rozhodují spoluvlastníci většinou, která 

se počítá podle velikosti podílů. Pokud je výsledek hlasování nerozhodný, nedosáhlo 

se většiny, případně ani dohody, rozhodne soud na návrh některého ze spoluvlastníků. Při 

důležitých změnách se mohou přehlasovaní spoluvlastníci obrátit na soud. 

Převod spoluvlastnického podílu – zde mají spoluvlastníci předkupní právo, pokud 

se nejedná o převod na osobu blízkou. Není-li dohoda o výkonu předkupního práva, mají 

spoluvlastníci právo vykoupit podíl poměrně dle velikosti svých podílů. 

Zrušení spoluvlastnictví může nastat dohodou o jeho zrušení a vzájemným vypořádáním, 

jedná-li se o nemovitost, musí být sepsána písemná dohoda. V případě, že se spoluvlastníci 

nedohodnou, provede zrušení a následné vypořádání soud po návrhu některého 

ze spoluvlastníků. Soud přihlédne k velikosti podílů, k účelnému využití věcí a v případě 

že rozdělení není dobře možné, přiřkne věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více 

spoluvlastníkům. I zde se orientuje na účelné využití věci. Pokud o věc nemá žádný 

spoluvlastník zájem, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí dle podílů. Soud při zrušení 

a vypořádání spoluvlastnictví také může zřídit věcné břemeno k nově vzniklé nemovitosti 

ve prospěch vlastníka jiné nově vzniklé nemovitosti.  

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nemůže být na újmu osobám, kterým příslušejí práva 

na nemovitosti váznoucí. 

Prodej bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. stávajícím nájemníkům 

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 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 § 1 odst. 1 upravuje zvláštní typ spoluvlastnictví 

budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru, 

jednotky, jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem 

společných částí budovy. Zákon upravuje vznik spoluvlastnictví budovy a vlastnictví 

jednotek, práva a povinnosti vlastníků jednotek, jejich vzájemné vztahy, a některá práva 

a povinnosti stavebníků při výstavbě bytů a nebytových prostorů v budově ve spoluvlastnictví 

podle tohoto zákona. 
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Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) jako právnická osoba vzniká ze zákona 

nezávisle na vůli vlastníků jednotek, jakmile nastanou právní skutečnosti, s nimiž zákon 

o vlastnictví bytů (dále jen ZVB) spojuje vznik SVJ, § 9 odst. 3. 

SVJ vzniká v domě s nejméně 5 jednotkami, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví tří různých 

vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí 

nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, 

poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek 

o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. 

Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny 

o tom uvědomit původního vlastníka budovy. 

Členství v SVJ vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví 

jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy SVJ v § 9 odst. 5, tzn. jak manželé 

v případě, že jednotka (byt nebo nebytový prostor) je ve společném jmění manželů, tak 

podíloví spoluvlastníci jednotky. 

SVJ je právnickou osobou sui generis
16

, která vzniká při splnění právních skutečností 

uvedených v § 9 odst. 3 ZVB, případně podle § 9 odst. 4 ZVB, a je způsobilá vykonávat práva 

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

společných částí domu (dále jen správa domu). SVJ není podnikatelem ani neprovozuje 

podnikatelskou činnost. 

Podle § 9 odst. 1 ZVB může SVJ nabývat věci, práva, byty nebo nebytové prostory, 

avšak pouze k výše uvedeným účelům, tj. k účelům správy domu. Obecně lze uvést, 

že společenství může nabýt do vlastnictví jednotku například za účelem využití jako 

kanceláře, dílny, bytu pro domovníka apod.  

SVJ přijímá usnesení na shromáždění vlastníků jednotek ve všech věcech týkajících 

se společných částí domu, jejich provozu a údržby, nikoliv však ve věcech týkajících 

se vlastnictví jednotky (bytu nebo nebytového prostoru).  

Podle § 9 odst. 9 ZVB se řídí právní poměry SVJ vzorovými stanovami společenství 

které jsou přílohou nařízení vlády č. 371/2004 Sb., a to do doby schválení stanov vlastních 

nebo do doby, než nabudou vlastní schválené stanovy účinnosti. Tato situace může nastat jak 

v případě, kdy se shromáždění vůbec nesejde k přijetí stanov, tak i v případě, kdy 
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se shromáždění sejde, ale stanovy nebudou SVJ přijaty. Podle § 1 odst. 2 v případě, kdy 

schválené stanovy SVJ neobsahují povinné náležitosti stanovené v § 9 odst. 14 ZVB, řídí 

se právní poměry v těchto ustanoveních ustanoveními vzorových stanov SVJ. Vzorové 

stanovy, které obsahují podrobnější právní úpravu SVJ (zejména blíže vymezují pojem správa 

domu a další činnosti, jejich zajišťování na základě smlouvy se správcem, úpravu orgánů 

společenství a jejich působnost, zvláštní způsob rozhodování ve společenství, tj. hlasování per 

rollam, práva a povinnosti člena společenství), mohou být vzorem a podkladem pro 

vypracování znění stanov konkrétního SVJ.  

Vlastní stanovy SVJ vycházejí z podmínek konkrétního společenství a mohou některé 

záležitosti upravit podrobněji nebo odlišně než vzorové stanovy SVJ, nesmějí však být 

v rozporu se zákonem o vlastnictví bytů. 

Předmětem vlastnictví je byt nebo nebytový prostor jako prostorově vymezená část 

budovy - jednotka a současně s ním podíl na společných částech domu v § 1 odst. 1 ZVB. 

Podíl na společných částech je neoddělitelný od vlastnického práva k jednotce a přímo 

ze zákona přechází na každého nabyvatele jednotky.  

Jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo 

rozestavěný nebytový prostor jako prostorově vymezená část domu podle ZVB.  

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení. 

Ve smyslu stavebních předpisů je byt definován jako soubor místností, popřípadě 

jednotlivá obytná místnost, která svým stavebně-technickým uspořádáním a vybavením 

splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen vyhláškou 

č. 268/2009 Sb. 

Nebytovým prostorem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle 

rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. 

Nebytovými prostory nejsou podle ZVB příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového 

prostoru ani společné části domu. 

Místností je prostorově uzavřená část stavebního díla, vymezená podlahou, stropem 

nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami (definice uvedena v prováděcí vyhlášce 

ke stavebnímu zákonu, tj. vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). 

ZVB, občanský zákoník ani stavební zákon definici „místnosti“ neuvádí. 
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Společnými částmi domu je vše, co nelze odstranit, aniž by se narušily nebo 

znehodnotily funkce domu jako celku. Společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví 

všech vlastníků jednotek v domě. S převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky v domě 

přechází i spoluvlastnické právo k jeho společným částem. Demonstrativní výčet společných 

částí domu určených pro společné užívání je uveden v § 2 písm. g) ZVB. Jsou to zejména 

základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, 

terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, 

rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, 

hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části 

domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu 

(například vybavení společné prádelny). 

Balkóny, lodžie a terasy jsou konstrukčními prvky vnějšího pláště budovy a jsou tedy 

společnými částmi domu (považovány za společné části domu). Je nepodstatné, že na vnější 

povrch lodžií, balkónů či teras mají přístup jen někteří vlastníci bytů v domě jako výhradní 

uživatelé. 

Kotelna je vždy společnou částí domu, a to i v případě, že se nachází mimo budovu. 

Předávací stanice jsou technickým zařízením, která se odlišují použitou technologií a dobou 

své instalace. Pokud je vlastníkem tohoto zařízení subjekt odlišný od vlastníka budovy, nelze 

tato zařízení vymezit jako společné části domu, neboť prohlášení, kterým se vymezují 

společné části domu, se může týkat jenom zařízení, která jsou ve vlastnictví vlastníka budovy. 

Velikost podílu společných částí domu určuje vlastník budovy v prohlášení, nebo 

stavebníci ve smlouvě o výstavbě, avšak vždy v souladu s úpravou obsaženou v ZVB, která 

je kogentní a nelze se od ní odchýlit. 

Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným 

poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě 

§ 8 odst. 2. Velikost podílu na společných částech domu je určující pro přispívání na správu, 

provoz a opravy společných částí domu, pro váhu hlasu při rozhodování na schůzi 

shromáždění vlastníků a pro rozsah ručení za závazky SVJ. v případě výše příspěvku 

na správu a provoz společných částí domu je dle § 15 odst. 1 možná jiná dohoda všech 

vlastníků jednotek.
17

 

 

                                                 
17

 Dostupné z: http://www.mmr.cz/FAQ/III--BYTOVA-POLITIKA#Zakon_o_vlastnictvi_bytu 
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Prodej domů družstvům vzniklých ze stávajících nájemců domu  

Tato problematika je primárně řešena zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

avšak v domech stavebních bytových družstev, družstev vyčleněných podle § 29 ZVB 

a v domech lidových bytových družstev se jedná o tzv. odložený vznik SVJ podle § 9 odst. 

4 ZVB. SVJ jako právnická osoba vznikne v domech, ve kterých tato družstva plní povinnosti 

správce podle § 9 ZVB platného před účinností zákona č. 103/2000 Sb., až prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny listiny 

dokládající, že spoluvlastnický podíl tohoto družstva na společných částech domu se snížil 

na méně než jednu čtvrtinu.  

V tomto případě tedy nevzniká v domě SVJ jako právnická osoba a ani nepřijímá 

stanovy a nevolí výbor nebo pověřeného vlastníka. Správu domu zajišťuje správce na základě 

smlouvy o správě, a je povinen jednou ročně předkládat správu o hospodaření. Společenství, 

vzniká v domě, ve kterém je již alespoň jedna jednotka převedena do vlastnictví (v domě jsou 

dva vlastníci jednotek). Společenství koná alespoň jednou za rok shromáždění. Při hlasování 

dle § 11 ZVB je rozhodující výše spoluvlastnického podílu na společných částech domu, 

k přijetí usnesení je však zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů. Odlišně je stanovena 

i kvalifikovaná většina, tzn. že k přijetí usnesení o změně prohlášení je zapotřebí souhlasu 

tříčtvrtinové většiny všech hlasů, k přijetí usnesení o odvolání a ustanovení správce a jeho 

odměňování je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů. Jednomyslný souhlas všech vlastníků 

jednotek je zapotřebí k přijetí usnesení týkajícího se změny účelu užívání stavby a o zcizení 

společných částí domu, které jsou nezbytné pro zachování účelu užívání stavby. 

Prodej obecního domu družstvu může být pro nájemce bytu v domě příležitostí získat 

byt postupně do svého vlastnictví, nebo i vypořádat se s dluhy na nájemném a začít 

od začátku. Může být ale také hrozbou, kdy při neopatrném jednání, nerozumném 

podepisování dokumentů předkládaných jinými lidmi či převádění práv na jiné může 

se nájemci stát, že o byt přijde a bude si muset hledat nové bydlení. 

Obce nebo města prodávají domy, které jsou v jejich majetku, často primárně 

právnické osobě, kterou založí nájemci bytů v domě za účelem společné koupě domu.  

Nezřídka je jako právnická osoba nájemci bytů v domě zakládáno bytové družstvo, 

které se následně stává vlastníkem domu a pronajímatelem bytů. Nájemci bytů se dohodnou 

na založení družstva a poté je svolána tzv. ustavující schůze, na které členové: 

- schvalují stanovy družstva, podle kterých se pak chod družstva bude řídit,  
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- určí výši svých peněžitých vkladů, ke kterým se zavazují,  

- zvolí se představenstvo družstva.  

Ustavující schůze a schvalování stanov atd. je velmi důležité pro další fungování družstva 

a práva a povinnosti členů. Proto by se schůze měli členové účastnit a nedávat jen tak někomu 

plnou moc, aby je na schůzi zastupoval. Po založení družstva už probíhají běžné členské 

schůze (min. 1x za rok; lze ji i svolat mimořádně, a to do 40 dnů od písemné žádosti 

1/3 členů). Členové mohou na členské schůzi stanovy měnit a odvolávat a volit členy 

představenstva.  

Nabídky stávajícím nájemcům při prodeji domu - při vzniku družstva a koupi domu jsou 

nájemci často oslovováni s nabídkami, aby vyměnili svůj byt za byt v jiném domě, nebo 

na někoho převedli svůj členský podíl. Oslovující se chtějí stát nájemci bytů či členy družstva, 

aby následně měli k bytu práva, která by jim umožňovala s bytem nakládat a vydělat např. 

na jeho prodeji za vyšší cenu. 

Pokud je nabízen náhradní byt, je důležité si zjistit, za jakých podmínek, za jaký nájem, 

na jakou dobu. Dále je třeba před podpisem smlouvy o převodu či o výměně mít uzavřenu 

nájemní smlouvu k němu, nebo mít písemně přislíben, např. formou smlouvy o smlouvě 

budoucí, nájem v novém bytě.  

Změna v osobě pronajímatele a další nájem bytu - pokud se majitelem domu stane bytové 

družstvo, stává se i pronajímatelem bytů. Nájemní vztahy trvají dál, nový pronajímatel 

nemůže dát stávajícím nájemcům výpověď jen proto, že se změnil pronajímatel dle § 680 

Občanského zákoníku. Výpověď může dát jen ze zákonných důvodů, tj. ze stejných důvodů, 

z jakých mohl dát výpověď předešlý pronajímatel (např. porušování dobrých mravů v domě, 

neplacení nájemného). 

Pokud se prodej domu uskutečnil tak, že dluhy nepřešly na nového pronajímatele, ale 

ponechala si je obec, dluží nájemci, kteří neplatili nájemné, dále obci, která dluh může 

vymáhat. Vůči pronajímateli dluh nemají, a pokud jim nevznikne nový dluh, pronajímatel jim 

nemůže dát výpověď z důvodu dlužného nájemného. 

Nájemci bytů, kteří se nestali členy družstva, mohou v bytě bydlet nadále a jejich nájemní 

vztah se bude řídit stejnými pravidly jako doposud. Mohou podepsat s novým pronajímatelem 

novou nájemní smlouvu, ale nemusí, mohou dále bydlet na základě staré. Novou smlouvu 

rozhodně nepodepisovat, pokud je méně výhodná, např. nájem by byl vyšší, zkrátila 

by se doba nájmu atd. Nájemci bytů, kteří se stali členy družstva, uzavírají k bytu s družstvem 
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novou nájemní smlouvu za podmínek stanovených stanovami družstva. Nájemní vztah 

k družstevnímu bytu, tj. bytu, jehož nájemcem je člen družstva, se řídí obecnými 

ustanoveními občanského zákoníku k nájmu bytu a ustanoveními týkajícími se družstevního 

bytu. Stanovy mohou upravit, že byt může být převeden přímo do vlastnictví nájemce. 

Členství v družstvu upravuje obchodní zákoník v § 227 a následujících a zejména pak 

stanovy družstva. Členem družstva se člověk může stát při zakládání družstva, později 

na základě přihlášky (pokud jej družstvo za člena přijme), nebo převodem členství od již 

stávajícího člena (smlouva o převodu nepotřebuje schválení družstvem). Aby členství vzniklo, 

musí zájemce o ně zaplatit vstupní, resp. základní členský vklad. Družstva mívají 

ve stanovách podmínku, že členem se může stát jen nájemce bytu v domě. Členové družstva 

musí zaplatit základní vklad a ve stanovách se zpravidla zavazují i k dalšímu členskému 

vkladu, zejména k částce, která odpovídá ceně bytu, jehož jsou nájemci, v poměru k ceně, 

za kterou družstvo koupí či koupilo nemovitost od obce. Oproti tomuto vkladu pak bývá byt 

převeden do vlastnictví člena. 

Pokud člen družstva porušuje stanovené povinnosti (např. nezaplatil další členský vklad, 

ke kterému se ve stanovách zavázal), může být z družstva vyloučen (pokud není stanovami 

stanoveno jinak, tak o vyloučení rozhoduje představenstvo). Tím by zaniklo členství 

v družstvu a zároveň nájemní právo k bytu.  

Převod členských práv a povinností - člen družstva může členský podíl převést na někoho 

jiného (na jiného člena družstva i na další osoby), uzavírá se smlouva o převodu členských 

práv a povinností. Převodem podílu zaniká převodci právo nájmu k bytu, získává je nabyvatel 

§ 714 Obchodního zákoníku. 

Pokud tedy není ujednáno jinak, nájemce - převodce se musí z bytu vystěhovat. V bytě 

by mohl zůstat jen na základě podnájemní smlouvy, kterou by s ním uzavřel nový nájemce 

bytu-nabyvatel, a se kterou musí souhlasit družstvo. (Ovšem nabyvatel bude mít s bytem 

zřejmě vlastní plány, takže s dlouhodobějším podnájmem nelze příliš počítat.) 

Pokud bylo převodci nabyvatelem něco nabízeno (peníze, možnost bydlet v bytě 

na základě podnájemní smlouvy, náhradní byt), je dobré mít všechno písemně zajištěné již při 

převodu členského podílu, aby se převodce nezavázal převést členská práva a na druhou 

stranu nic nedostal a neměl kde bydlet.
18

 

                                                 
18

Dostupné z: http://www.iqrs.cz/view.php?nazevclanku=prodej-domu-bytove-druzstvo-a-najem-

bytu&cisloclanku=2009070008 
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Prodej třetím osobám mimo okruh stávajících nájemců  

K prodeji domů nebo bytů třetím osobám přistupují obce ve velice omezené míře. 

Zpravidla se jedná o takový majetek, který byl nabídnut stávajícím nájemcům, přičemž 

ti o něj neměli zájem. V drtivé většině se tak jedná o obytné domy, které jsou ve špatném 

technickém stavu nebo o domy v jejichž bytech bydlí sociálně nepřizpůsobivé obyvatelstvo. 

Kupující jsou vybíráni podle různých přístupů. Rozhoduje-li pouze finanční kritérium 

(tzn. výše nabídnuté ceny), pak je nejvhodnější zvolit prodej formou dražby.  

Tento způsob prodeje se jeví jako nejvíce transparentní a do budoucna i nejméně 

zpochybnitelný. Prodej musí být oznámen mimo jiné minimálně měsíc před prodejem 

na stránkách centrální adresy, která je monitorována investory v celé České republice. 

V případě, že je rozhodujících více kritérií (například budoucí využití objektu), pak lze 

použít výběrové řízení, kdy je kupující vybrán (nebo doporučen) po zvážení všech okolností 

výběrovou komisí. Tato forma je však méně transparentní a proto není autory doporučována. 

Pro stávající nájemce domu se prodejem nic nemění. Zůstávají stále nájemníky a nový majitel 

je povinen respektovat již uzavřené nájemní smlouvy. Neplatí tedy, že nájemníci jsou povinni 

sepsat s novým majitelem novou nájemní smlouvu. 

Privatizace třetí osobou – v případě rozhodnutí o privatizaci bytového fondu pouze 

třetí osobou je nutno řešit, zda prodat bytové domy jednomu investorovi jako jeden celek, 

nebo prodat domy jednotlivě různým investorům. V případě prodeje bytů pouze jednomu 

subjektu hrozí ze strany nového subjektu zneužití situace monopolního postavení tohoto 

vlastníka. Tento způsob prodeje by byl, co se týče administrativních nákladů na privatizaci 

nejlevnější.
19

 

Privatizace formou vyhlášení obchodní veřejné soutěže  

V praxi byla řešena i otázka, zda lze záměr zveřejnit formou obchodní veřejné soutěže 

podle § 281 a následujících obchodního zákoníku, tedy zda lze záměr „pojmout“ jako součást 

uvedeného právního úkonu. Obchodní zákoník vymezuje obchodní veřejnou soutěž jako 

soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy, kterou pojímá jako výzvu k podávání 

návrhů na uzavření smlouvy v § 281 obchodního zákoníku. Podle § 282 odst. 1 obchodního 

zákoníku se k vyhlášení veřejné obchodní soutěže vyžaduje, aby byly písemně obecným 

způsobem vymezeny předmět požadovaného závazku a zásady ostatního obsahu zamýšlené 

smlouvy, na němž navrhovatel trvá, určen způsob podávání návrhů, stanovena lhůta, do které 

                                                 
19

 Dostupné z: http://www.havirov-city.cz/HTML/bydleni/opatreni11.htm 
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lze návrhy podávat, a lhůta pro oznámení vybraného návrhu. Podle § 283 obchodního 

zákoníku nemůže vyhlašovatel uveřejněné podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit, ledaže 

si toto právo v uveřejněných podmínkách soutěže vyhradil a změnu nebo zrušení uveřejnil 

způsobem, kterým vyhlásil podmínky soutěže. Podle § 283 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku lze 

návrh zahrnout do soutěže, jen když jeho obsah odpovídá uveřejněným podmínkám soutěže. 

Od podmínek soutěže se návrh může odchýlit jen v rozsahu, který podmínky soutěže 

připouštějí. Do soutěže nelze zahrnout návrh, který byl předložen po lhůtě stanovené 

v podmínkách soutěže. Výběr návrhů upravuje § 286 a 287 obchodního zákoníku: 

Vyhlašovatel vybere nejvhodnější z předložených návrhů a oznámí jeho přijetí způsobem 

a ve lhůtě, jež stanoví podmínky soutěže. Není-li v podmínkách soutěže stanoven způsob 

výběru nejvhodnějšího návrhu, je vyhlašovatel oprávněn vybrat si návrh, který mu nejlépe 

vyhovuje. Vyhlašovatel je povinen přijmout návrh, který byl vybrán způsobem uvedeným 

v § 286. Sdělí-li vyhlašovatel přijetí návrhu po lhůtě stanovené v podmínkách soutěže, 

smlouva nevznikne, jestliže vybraný účastník soutěže sdělí vyhlašovateli bez zbytečného 

odkladu po dojití sdělení o přijetí návrhu, že odmítá smlouvu uzavřít. Vyhlašovatel 

je oprávněn odmítnout všechny předložené návrhy, jestliže si toto právo vyhradil 

v podmínkách soutěže.
20

 

Zveřejnění záměru v případě úmyslu obce prodat nemovitý majetek formou veřejné 

dražby 

Obec může prodat nemovitý majetek též formou veřejné dražby podle zákona 

č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. Podle § 2 písm. a) tohoto zákona 

je veřejnou dražbou veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva 

k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací 

na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání 

nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde 

příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné 

jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání. 

Pokud se obec rozhodne, že nemovitý majetek prodá touto formou, musí zveřejnit záměr, 

a to dříve, než bude rozhodnuto o uzavření smlouvy o provedení dražby dle § 19, respektive 

dříve, než bude rozhodnuto o tom, že obec provede dražbu sama.
21
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 Dostupný z: http://www.mvcr.cz/mvcren/file/metodicke-materialy-md-nakladni-majetkem-web-pdf.aspx 
21

 Dostupné z: http://www.mvcr.cz/mvcren/file/metodicke-materialy-md-nakladni-majetkem-web-pdf.aspx 
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Vyjednávání 

Vyjednávání je jednou ze tří metod používaných při prodeji nemovitosti třetí osobě. 

Jedním z nejdůležitějších aspektů vyjednávání o prodeji je co nejlépe vystihnout požadavky 

na kupujícího. Je tedy zásadní znát svá očekávání od prodeje dané nemovitosti, což 

je nejčastěji prodejní cena, za kterou by nemovitost ráda postoupila, případně další podmínky 

jak má být s nemovitostí v budoucnu nakládáno, zda se musí ponechat účel stavby, nebo zda 

je možné budovu přestavět na něco jiného. Dalšími podmínkami může být rekonstrukce 

do předem stanovené podoby a v předem stanoveném čase. V tomto případě je jistě výhodné 

pro stranu prodávající i pro stranu kupující zvolit vyjednávání.  

Obec na základě svých požadavků dostane nabídky. Pokud by se některá nabídka plně 

shodovala s požadavky, byl by to ideální stav. Většinou se však zájemci snaží o vyjednávání, 

ať už o ceně nebo o účelu stavby a mnohém dalším. Zde už záleží na schopnostech účastníků 

jednání a také na možnostech obou subjektů.  

Velmi dobré je vyhotovovat si o celém průběhu takového jednání zápis, který případně 

umožní rekapitulaci a zjištění jak se nabídky vyvíjejí vzhledem k stanovenému zadání. 

Z takového zápisu je poté i snadnější získat konečnou podobu smluvního ujednání. 
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4 Privatizace bytového fondu ve vybrané obci 

Vybranou obcí jsou Čelechovice na Hané. První písemná zmínka o Čelechovicích 

pochází z roku 1315, kdy je dal král Jan Lucemburský i s Chudenským mlýnem do zástavy 

slezskému šlechtici Fridušovi z Linavy. V roce 1321 vyplatil tuto zástavu od Friduše z Linavy 

majitel plumlovského zámku Vok I. z Kravař a převzal od krále držbu majetku opět jako 

zástavu. Ve 14. století vlastnila část Čelechovic drobná šlechta. Roku 1446 vyměnil Jiří 

z Kravař dvůr v Čelechovicích za majetek v Kostelci, ponechal si však rybník, který byl ještě 

v 17. století uváděn jako součást plumlovského panství. V roce 1825 koupil panství zrušeného 

kláštera sv. Kláry Filip Ludvík, hrabě ze Saint-Genois pocházející z Belgie. V roce 1839 

postavil v Čelechovicích cukrovar. V roce 1848 skončila závislost obyvatel vesnice 

na vrchnosti. 

V součastné době má obec 1275 obyvatel a její celková katastrální výměra je 727 ha. 

Z toho Čelechovice na Hané 524 ha a Studenec 203 ha. Toto území je součástí Přírodního 

parku Velký Kosíř s naučnou stezkou a národními přírodními památkami. V katastru obce 

Čelechovice na Hané byla v roce 1974 vyhlášena dvě chráněná území – Růžičkův lom 

a západní část Státního lomu. Jedná se o jedinečné geologické lokality čelechovického devonu 

bohaté na zkameněliny devonské fauny.
22

 

 Obec má svůj obecní úřad, poštu, mateřskou školu, úplnou základní školu, školní 

jídelnu, v roce 2007 byl otevřen dům s 48 chráněnými bytovými jednotkami. Obcí prochází 

železniční trať č. 275 se zastávkou v Kapli a železniční stanicí v Čelechovicích. Doprava 

je dále zajišťována několika autobusovými linkami. 

 V budově zdravotního střediska mají dobře vybavené ordinace praktický, zubní 

a dětský lékař. 

4.1 Historie bytového fondu v Čelechovicích na Hané 

Obec Čelechovice na Hané získala po roce 1989 do svého bytového fondu čtyři bytové 

domy, dva bytové domy, které měly po osmi bytových jednotkách, další bytový dům měl 

šest bytových jednotek a posledním byla horní kostivárna, kde bylo šest bytových jednotek. 

Dále se majetek obce rozrostl o budovu staré školy, nové školy, o učitelské dvojdomy 

a o ředitelský dům. 

                                                 
22

 Dostupné z: http://www.celechovice-na-hane.cz/informace-o-obci/soucasnost/ 
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V roce 1995 požádal Obecní úřad Čelechovice na Hané stavební úřad Městského 

úřadu v Prostějově o posouzení objektů staré a nové školy, učitelských domků a ředitelského 

domku z důvodu zřizovacích listin na zařazení do sítě škol, protože se k těmto objektům 

nedochovaly žádné podklady jako např. stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí. 

V budově nové školy byl byt školníka 2 + 1 včetně sociálního zařízení a vlastním vchodem. 

Budova staré a nové školy byla vyhodnocena jako objekt sloužící ke školským účelům a jeho 

užívání nebylo v rozporu se zájmy společnosti. Zajímavostí je, že v roce 1995 byl ředitelský 

domek v katastrálním území vedlejší obce Smržice, ale tento domek připadl do majetku obce 

Čelechovice na Hané. Stavební úřad konstatoval, že je určen k trvalému bydlení a lze jej 

charakterizovat jako rodinný dům. Učitelské domky, kterých bylo v obci šest, byly zařazeny 

mezi objekty určené pro bydlení a byly charakterizovány jako rodinné domy, jejichž užívání 

pro bydlení neohrožuje zájmy společnosti. 

4.2 Průběh privatizace bytového fondu v obci v letech 1996 až 2007 

V obci Čelechovice na Hané započala privatizace bytového fondu v roce 1996, kdy 

tehdejší nájemník učitelského domku projevil zájem o jeho odkup. Obec nechala v daném 

roce vypracovat znalecký posudek vybrané nemovitosti. V následující tabulce 4.1 Ceny 

privatizovaných domů jsou vypsány ceny jednotlivých učitelských domů. Ceny jsou 

stanoveny dle vyhlášek platných v daných letech. Jejich výpočet se prováděl dle tří metod 

a to nákladovým způsobem, výnosovým způsobem, který je kombinací nákladového 

a výnosového způsobu, a pomocí tržní ceny (odborným odhadem).  

Tab. 4.1 Ceny privatizovaných učitelských domů 

způsob dům č. 268 dům č. 269 dům č. 270  dům č. 271 dům č. 272 dům č. 273 

nákladový 623 670 614 618 616 365 616 001 642 070 626 880 

výnosový 398 293 392 522 393 636 393 404 - - 

tržní cena - - - - - 900 000 

prodejní 

cena 479160 474260 290000 476830 300000 760000 

Zdroj: Znalecké posudky, vlastní zpracování. 

Tabulka ukazuje, že cena nemovitostí, které jsou přibližně stejné, je velmi rozdílná. 

Důvodem těchto rozdílů je prodej v odlišných letech. Dům č. p. 270 byl prodán v roce 1997. 

Cena 290 000 Kč je stanovena dle posudku z roku 1996, kdy se zastupitelstvo obce rozhodlo 

pro cenu stanovenou výnosovou metodou. Ceny uvedené v tabulce jsou ze znaleckého 

posudku z roku 2000. V roce 1996  byl prodán dům č. p. 272, ke kterému by vypracován 

znalecký posudek z roku 1995, jež obsahuje pouze cenu vypočítanou nákladovým způsobem, 
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která byla stanovena na 300 000 Kč, i v tomto případě se zastupitelstvo přiklonilo 

k vypočtené ceně. Cena v tabulce je opět ze znaleckého posudku z roku 2000, avšak 

v posudku byla uvedena pouze cena zjištěná nákladovým způsobem. V roce 2000 byly 

na nové majitele přepsány domy číslo 268, 269 a 271. Tyto domy byly prodány na žádost 

o odkoupení stávajícím nájemníkům. Poslední dům č. p. 273 se prodal až v roce 2007. Jak 

je vidět v tabulce v tomto roce byla použita metoda tržní ceny namísto zjištění ceny 

výnosovým způsobem. O prodejních cenách vždy rozhodlo zastupitelstvo obce. Vzhledem 

k tomu, že se domy prodávaly stávajícím nájemníkům, přiklonilo se zastupitelstvo 

ke zvýhodněné ceně, která byla stanovena na cca 77 % z ceny stanovené nákladovým 

způsobem. Při prodeji domu č. p. 273 stanovilo zastupitelstvo zvýhodněnou cenu ve výši 

84 % tržní ceny. V grafu 4.1 Vývoj cen prodaných domů je názorně vidět jak cena 

nemovitostí v obci rostla. Pouze v roce 1997 byl zaznamenán menší pokles ceny, který však 

mohl být způsoben drobnou rozdílností objektů.  

Graf 4.1 Vývoj cen prodaných domů 

 

Zdroj: Znalecké posudky, vlastní zpracování. 

V roce 2007 byl také prodán ředitelský domek, který se nachází v areálu nové školy. 

Cena domu byla stanovena nákladovým způsobem a to ve výši 1 257 180 Kč. Jako druhou 

metodu si znalec vybral stanovení tržní ceny pomocí odborného odhadu, kdy byla hodnota 

domu odhadnuta na 1 400 000 Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo pro cenu 1 280 000 Kč, což 

je 91 % z tržní ceny. Tímto prodejem byla dokončena jedna etapa privatizace bytového fondu 

v Čelechovicích na Hané.  
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Byt v budově nové školy v současné době už nemá statut služebního bytu. Stal se z něj 

byt nájemní, který si obec bude ponechávat ve svém vlastnictví i v budoucnu. 

Bytový dům č. 266 v Příční ulici byl v roce 2000 z obecního rozpočtu částečně 

rekonstruován, avšak vzhledem k nákladnosti rekonstrukce a nedostatku finančních 

prostředků se obec rozhodla objekt prodat. V roce 2004 bylo zastupitelstvem rozhodnuto, 

že dům se prodá třetí osobě jako neobydlený. Z tohoto důvodu se nechal vypracovat znalecký 

posudek, který stanovil tržní cenu nemovitosti na 1 235 000 Kč, přičemž náklady 

na dokončení jedné bytové jednotky byly vyčísleny na 150 000 Kč. Obvyklé nájemné 

v bytové jednotce po dokončení rekonstrukce bylo stanoveno na 3 500 Kč za měsíc. V prvním 

kole prodeje využila obec služeb realitní kanceláře, která zájemce bohužel nenašla. Proto obec 

vypsala záměr, ve kterém stanovila cenu na 2 200 000 Kč, ani ten se však nedočkal kladného 

vyřízení. Obec vypsala ještě další dva záměry se stále stejnými podmínkami bohužel bez 

úspěchu. Nakonec se dům prodal přes realitní kancelář koncem srpna roku 2008 

za 2 300 000 Kč společnosti Retfin stavby s. r. o., která přislíbila dodržet stanovené podmínky 

jako např. dokončení rekonstrukce a zachování účelu stavby. V příloze č. 2 je přiložena kupní 

smlouva. 

4.3 Způsoby realizace prodeje bytů od roku 2007 

V roce 2007 si nechalo zastupitelstvo obce vypracovat záměr s názvem Způsoby 

realizace prodeje bytů v podmínkách obce, který byl zpracován pro jeho potřeby. Nabízí obci 

dvě varianty způsobu prodeje.  

Zaprvé prodej celého domu podle obecných ustanovení občanského zákoníku 

právnické či fyzické osobě. Kdy se jedná o jednoduchý převod, kde by veškeré problémy 

s případným dělením domu na byty byly na straně kupujícího. Veškerá práva a povinnosti 

přechází na nového vlastníka včetně existujících nájemních smluv.  

Právnické osobě zřízené podle obchodního zákoníku např. společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost a další, jehož společníci jsou nájemci domu nebo cizí osoba. 

V tomto případě by bylo nutné dát přednost společnosti, která by většinově obsahovala 

současné uživatele bytů. Problém by mohl nastat, pokud by nezahrnovala všechny stávající 

nájemníky. Jedná se o velmi složitou a náročnou oblast fungování, a proto není tato varianta 

příliš vhodná. Prodej právnické osobě tvořené cizími subjekty problém s nezapojenými 

nájemníky sice odpadá, ale vytváří se určitá nejistota v dalších vztazích mezi novým 

vlastníkem a nájemníky. Nájemníci by také mohli vytvořit družstvo, kde je možnost sloučení 
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družstevního členského podílu s nájmem. To by umožnilo lepší budoucí převoditelnost bytu, 

nevýhodou však je nutnost vést podvojné účetnictví.  

Fyzické osobě prodat celý dům nebo jeho část jako ideální spoluvlastnický podíl. 

Problém však vzniká při následných převodech, protože podíl se nekryje s určitým bytem 

a spoluvlastníci mají zákonné předkupní právo na převáděné podíly.  

Za druhé je tu možnost prodeje podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 

a nebytových prostor. Tento způsob je přijatelnější spíše pro současné uživatele, přesto tento 

způsob obce a města využívají nejčastěji, protože umožňují nájemníkovi bezproblémovou 

koupi vlastního bytu, bez okamžité nutnosti řešit nějaké právní náležitosti. Noví majitelé 

se mohou rozhodnout, jestli v budoucnu vytvoří družstvo vlastníků bytů, ale povinné to není.  

Zásady prodeje domů, bytů v obci by měly minimálně obsahovat preambuli, v níž 

je vymezen vlastník nemovitosti (obec) a jsou uvedeny právní předpisy, kterými se bude 

prodej řídit. Obecná ustanovení jako je velikost spoluvlastnického podílu. Stanovení ceny, jež 

je v pravomoci každé obce, ale měla vycházet ze zákona č. 121/2000 Sb., o obcích, tedy 

z ceny obvyklé. Odchylky od obvyklých cen musí být zdůvodněny. Odchylka je možná 

prodejem obsazených bytů, což velmi snižuje tržní cenu oproti prodeji prázdného bytu. 

Většinou se stanoví cena za m
2
 podlahové plochy bytu, s přihlédnutím ke stáří domu, jeho 

technickému stavu, vybavenosti případně jiným kritériím. Je nutno si uvědomit, že zásady 

by neměly platit pro prodej jednoho domu s byty, ale měly by být použitelné obecně i pro 

prodej dalších domů s byty. Podmínky prodeje kam patří výběr kupujícího, kdy podle zákona 

č. 72/1994 Sb. má vlastník povinnost nabídnout převod bytu přednostně dosavadnímu 

nájemci. Ten má 6 měsíců na její přijetí, pokud se tak nestane, může vlastník byt nabídnout 

jiné osobě. Pro prodávajícího je výhodné zbavit se celého domu tedy všech bytů. Pokud 

se neprodají, všechny byty zůstává prodávající obec podílovým spoluvlastníkem domu a jeho 

společných prostor včetně pozemku v takové výši jaký je celkový její podíl podlahových 

ploch bytů, které jí zůstaly ve vlastnictví, k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. 

Zůstane buď majoritním, nebo se stane minoritním podílovým spoluvlastníkem. Zůstane 

mu tedy povinnost podílet se na investicích do domu. Do této kategorie ještě patří uzavírání 

kupní smlouvy a způsob úhrady. Pokud se stávající nájemce rozhodne po doručení nabídky 

byt koupit, podepíše nabídku a vrátí ji na Obecní úřad v Čelechovicích na Hané. Placení 

proběhne buď do 14-ti dnů po podpisu kupní smlouvy kupujícím, nebo jiným způsobem blíže 

určeným usnesením zastupitelstva, anebo si prodávající vyhrazuje právo odstoupit 

od smlouvy při prodlení s placením a nabídnout byt k prodeji formou výběrového řízení. 
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Vklad do katastru nemovitostí bude proveden po úhradě kupní ceny bytu v plné výši. 

Od prvního dne následujícího měsíce po realizaci prodeje přestává kupující platit nájemné 

a začíná platit určenému správci zálohu na náklady spojené se správou domu. Poslední částí 

jsou Závěrečná ustanovení, kde si zastupitelstvo obce vyhrazuje právo přijmout kdykoliv 

jakékoliv změny a doplňky k těmto zásadám, případně je zcela zrušit a rozhodnout o jiném 

způsobu či zásadách prodeje domů. 

4.4 Průběh privatizace bytového fondu v obci od roku 2008 

V druhé fázi privatizace bytového fondu se obec rozhodla privatizovat dva bytové 

domy v ulici Pod hrází. Tuto fázi si rozdělila na dvě etapy, v první etapě prodává bytový dům 

č. p. 38, který má 8 bytových jednotek. Obec provedla u současných nájemníků bytového 

domu průzkum, zda by měli zájem o odkup bytů. Průzkum ukázal, že stávající nájemníci 

by opravdu zájem o odkup bytů měli. Na základě tohoto zjištění byl zastupitelstvem 

projednán návrh na prodej bytů. Bylo provedeno rozdělení na bytové jednotky, prohlášení 

vlastníka a obec nechala v roce 2008 vypracovat odhad nemovitosti. Po prohlášení vlastníka 

se provedl vklad do katastru nemovitostí. Podle odhadu byl udělán návrh na stanovení ceny 

bytu a potom se vypisovaly záměry na prodej bytových jednotek. Následoval postupný 

odprodej. V součastné době je sedm bytových jednotek již prodaných a čeká se na doplacení 

kupní ceny. Poslední bytová jednotka je momentálně prázdná a je nabídnutá k prodeji. Obec 

tento byt prodává prostřednictvím vypsaného záměru, který je vypsán do května roku 2012. 

Veškeré záměry o prodeji bytů v obci jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu 

Čelechovice na Hané. 

24. 5. 2011 bylo v bytovém domě č. p. 38 založeno společenství vlastníků. 

Ve smlouvě bylo odhlasováno, že příspěvek do fondu oprav bude 10 Kč/m
2
. Za domovní řád 

byl přijat stávající domovní řád, který byl v domě již od 1. 1. 2004 dle Směrnice Obce 

Čelechovice na Hané č 2/2003. Funkční období volených orgánů společenství je 5 let. Byl 

zvolen výbor, který je výkonný orgán společenství, řídí a organizuje běžnou činnost 

společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti 

společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov 

ve výlučné působnosti shromáždění, výbor má tři členy. Společenství vlastníků bylo přiděleno 

IČO 292 83 761. Obec sama udělala záměr prodeje, informace o prodeji jsou na úřední desce 

do konce května roku 2012. 
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Znalecký posudek v roce 2008 stanovil cenu nemovitosti na 3 712 600 Kč, tato cena 

obsahuje cenu hlavní budovy 3 477 306 Kč, vedlejší stavby 165 192 Kč, studny 3 983 Kč, 

pozemku pod nemovitostí 60 687 Kč a cenu pozemku, který k budově patří za 5 432 Kč.  

Obecním úřadem byly předloženy evidenční listy, podle kterých se stanovily 

podlahové plochy jednotlivých bytů. Byla stanovena přepočtená celková cena objektu při 

ceně objektu 3 707 169 Kč a to na 5 600 Kč za 1 m
2
. V následující tabulce 4. 2 Ceny bytů dle 

podlahových ploch, je přehled bytů, jejich podlahových ploch a ceny bytů. Z důvodu ochrany 

osobních údajů jsou uvedeny pouze čísla bytů, které jsou seřazené dle znaleckého posudku. 

Tab. 4.2: Ceny bytů dle podlahových ploch 

č. p. 38 podlahová plocha m
2
 cena bytu 

38/2 74,5 417 200 Kč 

38/3 77,5 434 000 Kč 

38/1 91,5 512 400 Kč 

38/4 92,5 518 000 Kč 

38/6 78,5 439 600 Kč 

38/7 70,5 394 800 Kč 

38/5 88,5 495 600 Kč 

38/8 88,5 495 600 Kč 

Zdroj: Znalecký posudek, vlastní zpracování.  

V roce 2009 byl osloveným advokátem stanoven návrh na stanovení kupní ceny bytů. 

Pro stanovení nabídkové ceny se doporučuje vycházet z čisté celkové upravené podlahové 

plochy bytů, tedy podlahové plochy bez sklepů, balkonů, která takto činí 556 m
2
. Z celkového 

objektu 3 707 169 Kč podělením takto upravenou celkovou podlahovou plochou bytu 556 m
2
 

je cena za 1 m
2
 podlahové plochy bytu 6 668 Kč.  

Bylo doporučeno zohlednit cenu bytu při prodeji stávajícím nájemníkům a to ve výši 

75 % ceny vypočtené. Při prodeji třetí osobě byla navrhnuta nabídková vyvolávací cena 

ve výši 80 % u bytu užívaného právem nájmu nájemcem, kdy by byl byt prodáván s tímto 

omezením. U bytů neobsazených byla navrhnuta cena ve výši 90 % stanovené ceny. 

Následující tabulka 4.3 Nabídkové ceny bytů přehledně znázorňuje ceny bytů a jejich úpravy 

při prodeji nájemníkům a jiné osobě.  
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Tab. 4.3: Nabídkové ceny bytů  

č. bytu upravená podl. plocha hodnota bytu nabídková cena  

 

  

prodeji nájemníkovi 75 

% jiné osobě 80 % 

38/1 80 m
2
 533 440 Kč 400 080 Kč 426 752 Kč 

38/2 61 m
2
 406 748 Kč 305 061 Kč 325 398 Kč 

38/3 62 m
2
 406 748 Kč (volný byt) 305 061 Kč  90 %=  366 073 Kč 

38/4 80 m
2
 533 440 Kč 400 080 Kč 426 752 Kč 

38/5 81 m
2
 540 108 Kč 405 081 Kč 432 086 Kč 

38/6 60 m
2
 400 080 Kč 300 060 Kč 320 064 Kč 

38/7 58 m
2 
 386 744 Kč 290 058 Kč 309 395 Kč 

38/8 75 m
2
 500 100 Kč 375 075 Kč 400 080 Kč 

 ∑            556 m
2
 

3 707 408 

Kč 2 780 556 Kč 3 006 600 Kč 

Zdroj: Znalecký posudek. 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo předložený návrh akceptovat v plném rozsahu. 

V případě zájmu a vyhodnocení nabídek u volného bytu následovalo schválení prodeje 

konkrétního bytu v zastupitelstvu a uzavírání kupních smluv na jednotlivé byty. U bytů 

obsazených nájemci bude nutno vyčkat 6 měsíců od data doručení nabídky na případné další 

zveřejnění prodeje za nabídkovou cenu 80 %, kdy pořád má nájemce předkupní právo 

na koupi tohoto bytu, ale již za cenu nabízenou třetí osobou. U bytu neobsazeného 

nájemníkem byla nabídková vyvolávací cena stanovena ve výši 90 % vypočtené hodnoty 

bytu. O pořadí zájemců potom rozhodla výše jejich navržené kupní ceny. Zastupitelstvo obce 

uložilo starostce obce zveřejnit záměr prodeje bytů v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích v platném znění a zaslat nabídky na prodej bytů stávajícím nájemníkům v souladu 

se zákonem č. 72/1994 Sb., o převodu vlastnictví bytů v platném znění. Tučně vyznačené 

částky v tabulce ukazují, které byty jsou již prodané a za jakou cenu. Byt číslo 38/1 

je v současné době nabídnut k prodeji jako byt volný, tím pádem bude prodáván za 90 % 

vypočtené hodnoty bytu, tedy za 480 096 Kč. Záměr je k nalezení v příloze č. 3. 

V druhé etapě by obec ráda privatizovala sousední bytový dům, který má také jako 

dům předešlý 8 bytových jednotek. V roce 2008 nechala obec zpracovat znalecký posudek 

na bytový dům č. p. 225, 226, kde cena nemovitosti byla stanovena na 3 396 370 Kč, z čehož 

cena hlavní budovy byla 3 168 553 Kč, vedlejší stavby 88 070 Kč, studny 2 738 Kč, venkovní 

úpravy 65 132 Kč, pozemek pod budovou 36 065 Kč a 23 985 Kč, cena pozemku náležícího 

k objektu byla 11 823 Kč. Zastupitelstvo obce i v tomto bytovém domě provedlo průzkum, 

zda by ze strany nájemníků byl zájem o odkup bytů. Avšak vzhledem k věkovému složení 
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obyvatel bytového domu zájem o odkup bytů není. Zastupitelstvo obce se tedy rozhodlo, 

že plně dokončí první etapu a poté se začne plně věnovat privatizaci tohoto domu. Nechá 

vypracovat návrh na stanovení kupní ceny bytů, který se bude podle všeho řídit stejnými 

podmínkami, jako návrh na stanovení kupní ceny u bytového domu č. p. 38. Tedy stávajícím 

nájemníkům bude odkup nabídnut za 75 % vypočtené ceny, třetím osobám za 80 %  při 

prodeji s omezením a třetím osobám za 90 %, pokud se byt bude prodávat jako volný. 

Opětovně budou byty přednostně nabídnuty jejich stávajícím nájemníkům a v případě 

nezájmu obec vypíše záměr na prodej bytů v daném bytovém domě, nebo je zde ještě 

varianta, že by dům mohla prodat jako celek i s nájemníky třetí osobě.  

Obecním úřadem byly předloženy evidenční listy, podle kterých se stanovily 

podlahové plochy jednotlivých bytů. Byla stanovena přepočtená celková cena objektu při 

ceně objektu 3 384 550 Kč a to na 5 980 Kč za 1 m
2
. V následující tabulce 4. 4 Ceny bytů dle 

podlahových ploch, je přehled bytů, jejich podlahových ploch a ceny bytů. Z důvodu ochrany 

osobních údajů jsou uvedeny pouze čísla popisná, protože tento bytový dům má dvě popisná 

čísla. Očíslování bytů je pouze orientační. 

Tab. 4.4: Ceny bytů dle podlahové plochy 

č. p. 225 podlahová plocha m2 cena bytu 

1 67 400 660 Kč 

2 73 436 540 Kč 

3 73 436 540 Kč 

4 74 442 520 Kč 

        č. p. 226 

1 71 424 580 Kč 

2 64 382 720 Kč 

3 68 406 640 Kč 

4 76 454 480 Kč 

Zdroj: Znalecký posudek, vlastní zpracování.  

V třetí a poslední fázi se zastupitelstvo obce zaměří na privatizaci horní kostivárny 

číslo popisné 95. Znalecký posudek z roku 2007 vyčíslil cenu nemovitosti na 650 000 Kč. 

V tomto roce byl nabídnut odkup bytů stávajícím nájemníkům, kteří o odkup do soukromého 

vlastnictví neměli zájem. Obec se snažila objekt prodat i s nájemníky, ani tento pokus se však 

nesetkal s kladnou odezvou. Dům zůstává nadále v majetku obce, která v současné době 

věnuje pozornost jiným objektům. Do budoucna však zastupitelstvo plánuje objekt prodat 

s největší pravděpodobností jako celek, protože bytový dům má už pouze jednoho nájemníka.  
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4.3 Nová výstavba bytového fondu v Čelechovicích na Hané 

V roce 2005 se obec Čelechovice na Hané zapojila do programu Ministerstva pro 

místní rozvoj „Podpory výstavby podporovaných bytů pro rok 2005“. Obec se zavázala plnit 

podmínky související s dotací, a to dodržet vklad jakýchkoliv finančních zdrojů dle 

rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, dodržet určené termíny realizace 

a po dobu pěti let viditelně označit objekt textem: „Tento objekt byl postaven za přispění 

prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.  

Cílem programu byla podpora výstavby podporovaných nájemních bytů ve vlastnictví 

obcí, nebo dobrovolných svazků obcí, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení. Těmito 

důvody mohou být např. zdravotní stav či věk a z něj plynoucí zdravotní a sociální důsledky, 

nepříznivé životní okolnosti, které znemožňují znevýhodněným osobám zajistit si adekvátní 

bydlení a ohrožují je sociálním vyloučením. 

Pro obec byly dále závazné podmínky nakládání s podporovanými byty, kterými 

jsou:
23

 

obec ani dobrovolný svazek obcí nepřevedou vlastnické ani spoluvlastnické právo k bytu
24

 ani 

k budově, ve které vznikly nové byty postavené s dotací, na jinou osobu,  

k bytu ani k budově, ve které vznikly nové byty postavené s dotací, nezřídí obec zástavní 

právo ve prospěch třetí osoby s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr 

poskytnutý obci nebo dobrovolnému svazku obcí na výstavbu, 

nájemné z bytů, na jejichž výstavbu byla poskytnuta dotace, dosáhne nejvýše součinu 

pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333, takto stanovené nájemné 

se každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravuje mírou inflace vyjádřenou 

přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního 

roku proti průměru 12 předcházejících měsíců a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, 

obec neudělí souhlas s podnájmem bytu podle občanského zákoníku,
25

 tato podmínka neplatí 

pro datační titul 2 byty na půl cesty, které jsou pronajímány organizaci poskytující v bytě 

sociální služby. 

                                                 
23

 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2005. 
24

 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vztahy k bytům 

a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (z. o vlastnictví bytů), ve znění pozdější předpisů. 
25

 Zákon č. 40/1964 Sb., § 719 občanského zákoníku. 



49 

 

Chráněný byt – cílem výstavby tohoto bytu je zajištění bydlení a poskytování 

sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti 

bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku tak, aby došlo k získání nebo 

prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti. 

Projekt 48 chráněných bytových jednotek Čelechovice na Hané byl zastupitelstvem 

schválen v prosinci 2003. Byla vyhotovena projektová dokumentace a vypsána veřejná 

soutěž, jejímž vítězem se stala společnost UNISTAV, a. s. Brno. Vysoutěžená cena stavby 

byla 55,5 milionů Kč. Dne 27. Května 2005 byla obec oficiálně vybrána pro poskytnutí dotace 

ve výši 38,4 milionu Kč. Na dofinancování akce byl zastupitelstvem schválen hypoteční úvěr. 

Veřejnou soutěží byla vybrána Hypoteční banka, a. s. Hypoteční úvěr činil 17 milionů Kč 

a obec ho bude splácet po dobu 15 let. Stavba byla dokončena 20. 12. 2006. V roce 2006 

zastupitelstvo obce rozhodlo, že založí obecně prospěšnou společnost TRILOBIT, která bude 

dům s chráněnými byty spravovat. Byla zvolena správní rada a dozorčí rada. V lednu 2007 

se uskutečnilo výběrové řízení na pozici ředitele obecně prospěšné společnosti.  

V současné době jsou všechny bytové jednotky obsazeny a je vytvořen pořadník 

na případná uvolněná místa. V příloze č. 4 je vzor žádosti o nájem bytu. Pro obyvatele domu 

obec zajistila pečovatelskou službu, kterou vykonává agentura domácí péče SANCO. 

V budově je kadeřnictví, pedikúra, společenská místnost a v letních měsících mohou 

nájemníci využívat park s lavičkami, venkovní posilovnu, nebo trávit čas hraním venkovních 

šachů či člověče nezlob se. Propagační letáček 48 bytových jednotek je k nalezení v příloze 

č. 5. 
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5 Srovnání privatizačních metod 

V rámci této kapitoly budou srovnány jednotlivé privatizační metody, jejich klady 

a zápory. Dále bude věnována porovnání vybraných privatizačních metod v obci Čelechovice 

na Hané a vyhodnocení jednotlivých prodejů domů.  

5.1 Srovnání čtyř privatizačních metod 

V literatuře jsou uváděny čtyři privatizační metody, kterými jsou prodej stávajícím 

nájemcům do spoluvlastnických podílů dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, prodej 

bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu, stávajícím nájemcům, prodej domů 

družstvům vzniklým ze stávajících nájemců domu dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, a poslední metodou je prodej třetím osobám mimo okruh stávajících nájemců, který 

se při obchodní veřejné soutěži řídí také zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. 

V případě prodeje formou veřejné dražby postupuje dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách. V tabulce 5.1 jsou přehledně zobrazeny privatizační metody a vybrané skutečnosti. 

V tabulce je vidět, že předkupní právo je pouze u druhé privatizační metody. Z pohledu 

administrativních nákladů je nejméně náročná třetí a čtvrtá privatizační metoda. Naprosto 

odlišná je čtvrtá metoda, která má ve třech zvolených oblastech zápornou odpověď. 

Tab. 5.1 Porovnání privatizačních metod u vybraných skutečností 

způsob privatizace předkupní právo počet kupních smluv spoluvlastnictví  vznik PO 

nájemcům do SP NE dle počtu podílníků ANO NE 

z. č. 72/1994 Sb. ANO dle počtu nájemníků ANO ANO 

družstvo NE 1 ANO ANO 

třetí osoba NE 1 NE NE 

Zdroj: Vybrané zákony, vlastní zpracování. 

Z hlediska náročnosti na přípravu i právní postupy se prodej třetím osobám mimo 

okruh stávajících nájemců jeví jako nejjednodušší. Z pohledu prodávající obce tak tomu 

skutečně je, protože jde o jednoduchý převod, kdy veškerá práva a povinnosti přechází 

na nového vlastníka. Obec nemusí řešit problémy s dělením domu na byty a společné 

prostory. Z pohledu nájemníka však toto rozhodnutí obce nemusí být tím nejšťastnějším, 

pokud se v této problematice příliš neorientuje. Nový vlastník sice přijímá vlastnictví 

s existujícími nájemními vztahy a uživateli bytů a není oprávněn jednostranně změnit platné 

nájemní smlouvy s nájemníky, pokud se nedohodne s nimi jinak. Avšak často z důvodu 

neznalosti dochází k podpisu nových nájemních smluv nájemníky, kdy nový vlastník jim 

tvrdí, že změnou vlastnictví má právo změnit i obsah nájemní smlouvy, kdy se kromě 
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označení pronajímatele, mění doba nájmu a případně i výše nájmu. Jde sice o jednání 

v omylu, ale neznalost zákona neomlouvá a zpravidla bývá velmi těžko prokazatelné, 

že nájemník nebyl s obsahem nové smlouvy seznámen a je pouze na něm, aby prokázal 

neplatnost takové smlouvy. 

Nejvíce preferovaný je druhý způsob privatizace bytového fondu a to formou prodeje 

bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., stávajícím nájemcům. Tento způsob je sice 

administrativně náročnější, ale je přijatelnější pro současné uživatele bytů. Obec při 

privatizaci tímto způsobem dává nájemníkovi možnost bezproblémové koupě vlastního bytu. 

V budoucnu mohou noví majitelé vytvořit družstvo vlastníků bytů, záleží pouze na jejich 

rozhodnutí. Současně platná právní úprava řeší i vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky 

jednotek – bytů formou tzv. společenství vlastníků. Při privatizaci touto metodou musí obec 

stanovit, jakým způsobem bude tedy prodej uskutečňovat a za jakých podmínek přijetím 

usnesení zastupitelstva nebo případně podrobnějšími podmínkami v tzv. Zásadách prodeje 

domů, bytů v obci. Tyto zásady jsou podrobněji popsány v podkapitole 4.3 Způsoby realizace 

prodeje bytů od roku 2007. Způsob zpracování zásad je v kompetenci každé obce a uvedené 

zásady byly vypracovány přímo pro potřeby obce Čelechovice na Hané. Při prodeji bytů 

stávajícím nájemcům dle zákona č. 72/1994 musí obec řešit problémy s dělením domu na byty 

a společné prostory. 

Při prodeji stávajícím nájemcům do spoluvlastnických podílů musí obec opět 

vypracovat nebo si nechat vypracovat pravidla prodeje bytů a domů, je však pro ni méně 

pracný než prodej dle zákona č. 72/1994 Sb. Dané nemovitosti může obec prodat právnické 

osobě složené pouze z nájemců případně osob blízkých těmto nájemcům, či nájemcům nebo 

osobám blízkým těmto nájemcům. Obec má při prodeji tímto způsobem jistá práva 

a povinnosti, kterými jsou zpracování pouze jedné kupní smlouvy, protože s kupujícími 

se sepisuje pouze jedna kupní smlouva, ve které jsou označeni oni i jejich ideální podíly. 

Obec v tomto případě nemusí pracně rozdělovat dům na bytové jednotky v katastru 

nemovitostí. Neexistuje zde povinná lhůta pro přednostní právo na koupi a obec nemusí 

dodržet pravidlo nabídky majetku k prodeji stávajícím nájemcům. Nájemník si může odkoupit 

i vyšší podíl než by odpovídal podílu z jeho bytu a to bez dalších formalit. Kupující není 

majitelem bytu, ve kterém bydlí, protože zde neexistuje reálné vlastnictví. Ideální 

spoluvlastníci nemusí konat žádné schůze, vést účetnictví, asi sepisovat dokumenty, které 

by upravovaly povinnosti ideálních spoluvlastníků. Kupující mají povinnost respektovat již 

uzavřené nájemní smlouvy s těmi nájemníky, kteří by se na privatizaci nepodíleli.  
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Prodej domů družstvům vzniklých ze stávajících nájemců bytů je oproti prodeji 

do spoluvlastnických podílů a prodeji dle zákona 72/1994 Sb. pro obce méně komplikovaná. 

Obec je v situaci, kde jedná pouze se zástupcem družstevníků, není nezbytně nutné, aby 

se prodeje zúčastnili všichni družstevníci. Dům je převeden jako celek pouze jedné právnické 

osobě. Nájemníci mají za povinnost nejprve založit družstvo a následně jej zapsat 

do obchodního rejstříku. Při založením musí družstevníci složit základní členské vklady. 

V případě prodeje domu družstvům zůstávají stávající nájemníci stále nájemníky. Jediné 

co se mění, je osoba pronajímatele, kterým se stává družstvo. Nájemníci se stávají zároveň 

i družstevníky, v případě že složí základní vklad. Pokud by se někteří nájemníci nepodíleli 

na privatizaci, zůstávají nadále nájemníky se všemi právy a povinnostmi, které byly upraveny 

v nájemní smlouvě sepsané s původním majitelem domu, tedy obcí.  

5.2 Srovnání privatizačních metod používaných v obci Čelechovice na Hané 

Zastupitelstvo v obci Čelechovice na Hané se rozhodlo, že bude využívat pouze dvě 

privatizační metody a to prodej bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., stávajícím nájemcům 

a prodej třetím osobám mimo okruh stávajících nájemců.  

Od roku 1996 do roku 2007 byla zastupitelstvem používána metoda dle zákona 

72/1994 Sb. Touto metodou zastupitelstvo privatizovalo šest učitelských domů. Tyto prodeje 

navýšily rozpočty obce za celé sledované období celkem o 2 778 250 Kč. Nejvyšší příjem 

z privatizace učitelských domků byl v roce 2000, kdy prodejní cena činila 1 428 250 Kč. 

Avšak příjem do rozpočtu byl v roce 2007 ještě vyšší, protože se zastupitelstvo rozhodlo 

privatizovat také ředitelský dům, který byl prodán za 1 280 000 Kč, a byl privatizován 

poslední učitelský dům za 760 000 Kč, celková částka tedy činila 2 040 000 Kč. Celkový 

výnos z privatizace v daném období tedy činil 4 818 250 Kč.  

Názorem autorky je, že pokud by zastupitelstvo obce začalo tyto nemovitosti 

privatizovat až od roku 2000, mohl se obecní rozpočet navýšit při zvolené metodě i při 

dodržení zvoleného postupu o zhruba 379 000 Kč. Pokud by se zastupitelstvo rozhodlo 

privatizovat ve sledovaném období pomocí metody prodeje třetím osobám mimo okruh 

stávajících nájemců, výnos by zřejmě poklesl. Předpokladem je, že při prodeji třetím osobám 

by byla cena stanovena na 80% vyšší odhadní ceny z důvodu věcného břemene. Při prodeji 

dle zákona č. 72/1994 Sb. byly prodejní ceny stanoveny u domů č. p. 268 až 272 ve výši 77% 

vyšší odhadované ceny, u domu č. p. 273 ve výši 84% tržní odhadní ceny a ředitelský dům 

byl prodán dokonce za 91 % tržní odhadní ceny.  
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V roce 2004 začalo zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané využívat při privatizaci 

bytového fondu také metodu prodej třetím osobám mimo okruh stávajících nájemců. Pomocí 

této metody prodalo zastupitelstvo bytový dům po částečné rekonstrukci za 2 300 000 Kč. 

V tomto případě, byla tato metoda jedinou možnou variantou, vzhledem k tomu, že obec již 

neměla v rozpočtu dostatek finančních prostředků na dokončení rekonstrukce a dům již neměl 

žádné nájemníky. Tím pádem automaticky odpadly všechny ostatní metody privatizace. 

V roce 2008 se zastupitelstvo obce rozhodlo privatizovat bytový dům č. p. 38. Při jeho 

privatizaci využilo obě dvě výše zmíněné metody. Při prodeji se zastupitelstvo řídilo cenami 

stanovenými dle návrhu vypracovaného osloveným advokátem. Tedy prodávalo se stávajícím 

nájemníkům za 75% hodnoty bytu a třetím osobám za 90% hodnoty bytu. Varianta prodeje 

za 80% z ceny hodnoty bytu, při odkupu s nájemníkem nebyla využita, protože stávající 

nájemníci si byty koupili, anebo se odstěhovali. Při tomto způsobu prodeje obec za prodané 

byty utržila 2 441 488 Kč, dle tabulky 4.3 Nabídkové ceny bytů, se nachází v podkapitole 

č. 4.4 Průběh privatizace bytového fondu v obci od roku 2008. Poslední byt je v součastné 

době nabídnut k prodeji za minimální nabídkovou cenu 480 096 Kč. Po privatizaci celého 

domu bude celkový příjem do rozpočtu obce činit 2 921 584 Kč. 

Pokud by byla nemovitost prodána jako celek třetí osobě, cena byla v roce 2008 

znaleckým posudkem stanovena na 3 712 600 Kč. Za předpokladu, že by se zastupitelstvo 

obce řídilo návrhem na stanovení kupní ceny bytů i v případě prodeje domu jako celku, potom 

by minimální nabídková cena činila 80% z odhadované ceny, tedy 2 970 080 Kč. V případě 

dodržení tohoto postupu a při prodeji domu jako celku, by se rozpočet obce navýšil o pouhých 

48 496 Kč.  

Po prodeji bytu č. 38/1 obrátí zastupitelstvo obce pozornost na privatizaci sousedního 

bytového domu. Zde má dvě možnosti prodat dům jako celek, nebo ho privatizovat 

za stejných podmínek jako bytový dům č. p. 38. Jestliže se rozhodne pro stejný postup jako 

u bytového domu č. p. 38 a bude respektovat parametry návrhu, který byl vypracován v roce 

2009 na stanovení kupní ceny bytu, pak by ceny byly stanoveny dle tabulky 5.2 Nabídkové 

ceny bytů v bytovém domě č. p. 225 a 226. Pro stanovení nabídkové ceny se doporučuje 

vycházet z čisté celkové upravené podlahové plochy bytů, tedy podlahové plochy bez sklepů, 

balkonů, která činí 431 m
2
. Z celkového objektu 3 384 550 Kč podělením takto upravenou 

celkovou podlahovou plochou bytu 431 m
2
 je cena za 1 m

2
 podlahové plochy bytu 7 853 Kč. 

Upravená podlahové plocha je stanovena pouze odhadem. 
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Tab. 5.2 Nabídkové ceny bytů v bytovém domě č. p. 225 a 226 

č. p. 225 

upravená podl. 

plocha hodnota bytu 

nabídková cena  

prodeji nájemníkovi 75 % jiné osobě 80 % 

1 57 m
2
 447 621 Kč 335 716 Kč 358 097 Kč 

2 50 m
2
 392 650 Kč 294 488 Kč 314 120 Kč 

3 51 m
2
 400 503 Kč 300 377 Kč 320 402 Kč 

4 53 m
2
 533 440 Kč 400 080 Kč 426 752 Kč 

č. p. 226         

1 50 m
2
 392 650 Kč 294 488 Kč 314 120 Kč 

2 52 m
2 
 408 356 Kč 306 267 Kč 326 685 Kč 

3 53 m
2
 533 440 Kč 400 080 Kč 426 752 Kč 

4 65 m
2
 510 445 Kč 382 834 Kč 408 356 Kč 

          431 m
2
 3 619 105 Kč 2 714 330 Kč 2 895 284 Kč 

Zdroj: Znalecký posudek, vlastní zpracování.  

Pokud by se stávající nájemníci rozhodli své pronajaté byty odkoupit, byl by celkový 

příjem do rozpočtu obce cca 2 714 330 Kč. Zastupitelstvo obce má však v úmyslu prodat dům 

jako celek a to za 3 000 000 Kč. Tím pádem zvýší příjem o 282 904 Kč. 

Předpokladem je, že horní kostivárna bude také prodána jako celek třetím osobám 

mimo okruh stávajících nájemníků, protože nemovitost je ve značně zdemolovaném stavu 

a zastupitelstvo obce nemá zájem do daného bytového domu investovat finanční prostředky 

na jeho rekonstrukci. Z tohoto důvodu zřejmě nemají ani stávající nájemníci zájem o odkup 

do osobního vlastnictví. 

Názorem autorky je, že privatizace metodou prodeje třetím osobám mimo okruh 

stávajících nájemníků je pro obec výhodnější, jak z finančního tak z administrativního 

hlediska. V zájmu zastupitelstva jsou však také spokojení občané, a proto se zvolené metody 

při privatizaci bytového fondu zdají vhodně zvolené. Dále se autorka domnívá, že vzhledem 

k věkovému složení stávajících nájemníků by o metodu privatizace formou prodeje stávajícím 

nájemníkům do spoluvlastnických podílů, nebo o prodej domů družstvům vzniklých 

ze stávajících nájemců domu nebyl zájem. 
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6 Závěr  

V diplomové práci se autorka zabývala privatizací bytového fondu v obci Čelechovice 

na Hané, metodami používanými při privatizaci bytového fondu, konkrétními 

privatizovanými nemovitostmi a metodickými postupy při prodeji domů a bytů. 

Bylo zjištěno že, po roce 1989 získala obec Čelechovice na Hané do svého bytového 

fondu čtyři bytové domy. Z toho dva bytové domy měly po osmi bytových jednotkách, další 

bytový dům měl šest bytových jednotek a poslední měl čtyři bytové jednotky. Dále se bytový 

fond obce rozšířil o budovu nové školy, ve které byl byt pro školníka, který v dnešní době 

slouží jako standardní nájemní byt, šest učitelských domů a ředitelský dům. 

Cílem diplomové práce bylo přiblížit a porovnat privatizační metody ve vybrané obci 

a zhodnotit jejich použití. 

V případě obce Čelechovice na Hané, se zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude 

využívat pouze dvě privatizační metody, kterými jsou prodej bytů podle zákona 

č. 72/1994 Sb., stávajícím nájemcům a prodej třetím osobám mimo okruh stávajících 

nájemců.  

Prodeje bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., stávajícím nájemcům, který 

je administrativně náročnější, ale pro současné nájemníky bytů je přijatelnější. Obec při 

privatizaci tímto způsobem dává nájemníkovi možnost bezproblémové koupě vlastního bytu, 

musí však řešit problémy s dělením domu na bytové jednotky a společné prostory. 

V budoucnu mohou noví majitelé vytvořit družstvo vlastníků bytů, záleží pouze na jejich 

rozhodnutí. Současně platná právní úprava řeší i vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky 

jednotek – bytů formou tzv. společenství vlastníků. Při privatizaci touto metodou musí obec 

stanovit, jakým způsobem bude tedy prodej uskutečňovat a za jakých podmínek přijetím 

usnesení zastupitelstva nebo případně podrobnějšími podmínkami v tzv. Zásadách prodeje 

domů, bytů v obci, které jsou podrobněji popsány v podkapitole 4.3 Způsoby realizace 

prodeje bytů od roku 2007. Způsob zpracování zásad je v kompetenci každé obce a uvedené 

zásady byly vypracovány přímo pro potřeby obce Čelechovice na Hané.  

Prodej třetím osobám mimo okruh stávajících nájemců se jeví jako nejjednodušší 

s ohledem na náročnost přípravy i právní postupy Z pohledu prodávající obce tak tomu 

skutečně je, vzhledem k tomu, že jde o jednoduchý převod, kdy veškerá práva a povinnosti 

přechází na nového vlastníka. Obec nemusí řešit problémy s dělením domu na byty a společné 
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prostory. Z pohledu nájemníka však toto rozhodnutí obce nemusí být tím nejšťastnějším. 

Nový vlastník sice přijímá vlastnictví s existujícími nájemními vztahy a uživateli bytů a není 

oprávněn jednostranně změnit platné nájemní smlouvy s nájemníky, pokud se nedohodne 

s nimi jinak. Avšak často z důvodu neznalosti zákonů dochází k podpisu nových nájemních 

smluv nájemníky, kdy nový vlastník jim tvrdí, že změnou vlastnictví má právo změnit i obsah 

nájemní smlouvy, kdy se kromě označení pronajímatele, mění doba nájmu a případně i výše 

nájmu. V tomto případě se sice jedná o jednání v omylu, ale neznalost zákona nájemníka 

neomlouvá a bývá velmi těžké prokázat neplatnost takové smlouvy. 

Zastupitelstvo obce začalo bytový fond privatizovat od roku 1996, kdy v první fázi 

privatizovalo učitelské domy a ředitelský dům, která byla dokončena v roce 2007. Celkový 

výnos činil 4 818 250 Kč. Součástí první fáze, byla privatizace bytového domu č. p. 266, 

který se obec snažila prodat od roku 2004 po částečné rekonstrukci. Prodej se uskutečnil 

až v roce 2008, kdy celá nemovitost byla prodána třetí osobě za 2 300 000 Kč. 

Druhá fáze byla rozdělena na dvě etapy. V první etapě byl privatizován bytový dům 

č. p. 38 s osmi bytovými jednotkami. V současné době je sedm bytových jednotek prodaných, 

na poslední byt je vypsán záměr zastupitelstvem obce. Privatizace této nemovitosti prozatím 

obohatila rozpočet obce o 2 441 488 Kč. V druhé etapě bude privatizován sousední bytový 

dům č. p. 226 a 227. Záměrem zastupitelstva obce je prodat tento bytový dům jako celek 

i s nájemníky a to za částku 3 000 000 Kč. 

V třetí a poslední fázi se zastupitelstvo obce zaměří na prodej bytového domu č. p. 95. 

Tato nemovitost je ve značně poškozeném stavu a její odhadní cena byla v roce 2007 

stanovena na 650 000 Kč. Předpokladem je, že i tento objekt bude prodáván jako celek 

i s nájemníky. 

V obci Čelechovice na Hané však proběhla i výstavba nového bytového fondu. V roce 

2005 se obec zapojila do programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpory výstavby 

podporovaných bytů pro rok 2005“. Obec získala dotaci ve výši 38,4 milionů Kč. 

Na dofinancování akce si zastupitelstvo obce vzalo hypoteční úvěr ve výši 17 milionů Kč. 

Za tyto finanční prostředky bylo postaveno 48 chráněných bytových jednotek Čelechovice 

na Hané. V roce 2006 byla založena obecně prospěšná společnost TRILOBIT, která dům 

s chráněnými byty spravuje. 

Hypotéza, která byla ověřena v této práci, zněla: obec při privatizaci bytového fondu 

využívá metodu, která obec zatěžuje nejnižšími administrativními náklady. Důvodem tohoto 
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tvrzení je, že obec se při privatizaci bytového fondu snaží o privatizaci s minimálními 

náklady. 

Hypotéza byla částečně potvrzena, protože zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané 

využívá metodu privatizace formou prodej třetím osobám mimo okruh stávajících nájemníků, 

která se ukázala jako administrativně nejméně náročná. Avšak použitím metody prodeje bytů 

podle zákona č. 72/1994 Sb., stávajícím nájemcům, která je prokazatelně finančně náročnější, 

tuto hypotézu nepotvrzuje.  

Názorem autorky je, že privatizační metody jsou zvoleny vhodně, protože 

zastupitelstvo obce vybralo nejméně náročnou privatizační metodu a také metodu, která je 

velmi výhodná pro stávající nájemníky bytů. Dále se autorka domnívá, že vzhledem 

k věkovému složení stávajících nájemníků by o metodu privatizace formou prodeje stávajícím 

nájemníkům do spoluvlastnických podílů, nebo o prodej domů družstvům vzniklých 

ze stávajících nájemců domu nebyl zájem. 

Záměrem zastupitelstva do budoucna je dokončit všechny tři naplánované fáze 

privatizace a v bytovém fondu obce ponechat pouze 48 chráněných bytových jednotek. 

V této diplomové práci provedla autorka komplexní zhodnocení všech privatizačních 

metod používaných v České republice. Podrobně se věnovala dvěma vybraným metodám, 

které byly i prakticky aplikovány v této práci. 
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Seznam zkratek 

a. s.         akciová společnost 

č.            číslo 

č. p.        číslo popisné 

ČR         Česká republika 

EU          Evropská unie 

ha            hektar 

HDP        hrubý domácí produkt 

MF          Ministerstvo financí 

MMR      Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV     Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MV          Ministerstvo vnitra 

MŽP        Ministerstvo životního prostředí 

OSN        Organizace spojených národů 

OSVČ     osoba samostatně výdělečně činná 

PO           právnická osoba 

Sb.           sbírka 

SFRB      Státní fond rozvoje bydlení 

SFŽP       Státní fond životního prostředí 

SLDB      Sčítání lidí, domů a bytů 

SP            spoluvlastnický podíl 

SR           státní rozpočet 

s. r. o.       společnost s ručením omezeným 

SVJ          společenství vlastníků jednotek 

ZVB        zákon o vlastnictví bytu 
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